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ΤοΘ 15 Μούψῃιδο Ξύθ 111. 

Οὐπι ὈΣΘΥΙΟΥΘ5 ῬΟΡΡΟΠΙΒ ἴῃ ΤΙ ΠΟΥ 1415 ΠΟΥ ρυ]- 
ΤῊΠΠΊ οὖ ΒΘΘΌ τὴ ΟΟΙΏΙΠΘηὐΘ1105 θυ ΠῚ ΘΟΡῸ Θά6Υ8 8ρ- 
ΘΥθάθγθυ, ἀπ τα θαπι αὐτιιπι 1 ΒΟΥ ρ  αΥ Δ Τα αἸβου ρθη, 
ΘΟΥα. ἐδηΐιτη ΘΟΠΙΟπῚ Τϑύ!οΠθ πη ΠΘΌΘΥΘΠΙ ΘΟ] τ5 1π 
οαϊθοπθ ΤΟ ΙΖ πῶ πιδὰ5 ΘΥἍ 8 ΒΟΡΡΟΙΙΒ 1η501- 
ἐπύππη πη ἤδϑο Υγ6 56ΥΥΔΥΘΠ. ΒΟΒΟΒΠΙΟ ὑδιηθ ὙΘΙΙ 5 
Π6 Τηθ8 ΟΡΘΥᾺ ΠΪΠῚ5 5111 1551Π11115. 860 ΘαἸύο δυϑαἀ σού, 
ἐδ ατη 00. ΘΟΟ1Ο15 Ταιι561 ΒΥ ΘΠΠΙΟῚ ἸΘούο 65 δα 676 
ΑΘΟΥΘΥΙ οὖ ρτοὸ ῬΟρΡροῃὶβ 46 ἸΌΤΟΣ ΠῚ 1185. ΒΌΠΠΡΙθῈ5. οὖ 
ἔδυ11115. ϑουσπααθ δαοίογιξαίθ ἱπα]οῖο, απο ΒΕΚΚΘΥΪ 
ΘΟΥΤ ΔΘΘ ΕἸ ΠΊ  Ὁ]0Π1 ροβυπα ΘΠ πΠΔ 6556 ΠΟ ΠΘΙ1Ο δῦ 
αἱ πθϑβοϊαῦ, τηθᾶπι ὅθ ΘΟΥαΠι ῬΥΓΘύϊο οὖ αὐπηϊδθιθιβ 561- 
ὑθηδαπη 5 ὈΒ 6 16, ὈΥΘ βου θη οὑπὶ δ ρϑθθοβ ΠΌΥῸΒ 

ΟἸΉΠΪΒ ΟΥ̓ θΟΥ πὶ ΤΠ ΠΟΥ 115 ΤΠΘΠΙΟΥΪα, ΤΘΥΟΘΘΙῚ πθαπθαὺ 
δὺ ὐϊδη ἴῃ ἋἰθίθυοΥἹθβ. ΠὈΤῚΒ. ΠΟΠΠ Πα τδπιὶ γοτὰ 5011- 
ῬΊΟΥΙΒ Τηϑ 118 [ἴῃ Π]ΘΙ]ΟΥ 5. ΟὈ]Ιἑαγαΐα, οοπηραγθαῦ. (6- 
ΓΘΥΌΘΔῸΙ 1Π ὈΠΙΥΘΙΒᾺΠΙ ΟὉ]46ΠῚ| ΘΔ Π46ΠῚ ὙἹΔΙῚ ΤΠ1Π1 1η- 
ΘΌΠαΔΙΩ 6556 ραΐαυ! αυδπὶ δηΐθα 1ῃ ΥΘ]Ι ΠΟΤ Τη γοΪτ- 
τα πιπ ΘΠ 1016 αἸύογα βθουθαβ ΘΥ8 ΠῚ, 586 ΠΠ| ΥΘΒΟΙῚ ΘΠ6Ι5 
ΥΘΥΒ νΟΘΘΌ]ΟΥΙΠΙ [ΟΥΤΩ15 οὐϊδπι ἸΟΠΡῚα5. απδπὶ ϑηΐθἃ 
ἔθο1 ῬΥΓΟΡΎΘΒΒΙΒ 5.1, νοϑ]αὺ αἰεί, μεῖξαι, ἁϑιρόος, ἁϑροίζω, 

ἀἁνύτω, 4116 ρίαθθ ΤΗθογαΙαΙ γϑαα]αϊ], δὲ οαπὶ τη] 5 
Ἰοοῖβ Οὐ αδθϑύϊομθβ ουδτηπηδύϊοαθ δὰ ΤΗπογάϊάθηη ροτίϊ- 
πΘηΐθ5 ἃ ΠῚΘ δηΐθ ΠΟῸΒ ὑγθάθο Π ΔΠΠῸΒ ΘΟΠΒοΥΙρίδθ 8116- 

Βδη δ βββθηῦ, θαθάθηῃ δαΐθπι ραυ πὶ δαρθπμά88. ῬαΥ ΠῚ 
οὐϊαπι ΘΠ ἀπ 88 6586 γἱἀθγθηΐα, β᾽ πιὰ] οατῃ Πδο ἐουίϊα 

ΔῈ 



ΙΝ 

ἢπϊπ5 σο] 118 ΘΙ Οη6 [ἰοῦ 68 ΘαρΥθ Ομ ϑυα] 
οογγϑοῖαβ δὔύααθ οοιηρ θίαβ, οὖ ΠῚ ἢ ΘΘΙΠῚ Ραυΐθ οχ- 
ἐγϑπηδι ῬΘΟΌΪΙΑΥΘΥ Θχρ]οαγθύαν ἀθ γοοα Ὀ ] ΟΥ̓ ΤΟΥ ΠῚ15 
ΘΟΥΠΙΊΘΙΘ γοΥῶ ΒΟΙΙρίατα, ααὰ ἢ 16 ΠΊΪΠΠΒ ΠΙΟΤΟΥ ΠῚ 
1η88. ϑιιοίουιθαύθ ΘΟ Πἀθη πη οϑῦ, ἴῃ βου ρύστδγαση α185- 

ΟΥ̓ΘΡΘΉ Ια. ΘΙΌΒΙΠΟΟΙ ἸΘού ΟΠ 65. ΟΠΊΠ65 ΟΠΊ]ΒΙ. 
Εὶχ ΠΌΥῚΒ. αἀ05 ἴῃ ΤΘΌτΒ. ΘΧΡΙΠΟΘΠ415. αὐδα}} ΞΌΠοα- 

Τ]8 1 Απὐαυϊαξαπι Οὐδθοδσαπι δαϊξϊομθ ἐθυίϊω, (ὑαΥ Π 
Ηϊβίουιαθ αγϑθοθθ ααἰπία, (Οὐ, Β. Ηθυηθμηὶ ΑπΠαα]- 
ἰαύαχμη, αΟΠ]8ΠῚ ΠΟΥΊΒΒΙΠΊ8, ΠΟΙᾺ δ ΒΟ] αὐ οϑῦ, 8 

αυϑη ΒΘΘγΙ5 οὐ αν κι. ουγανθυιηῦ Ὁ5118 5ΌΠΩ, 



ΜΑΡΚΒΛΛΙΝΟΥ 
ἐκ τῶν εἰς Θουκυδίδην σχολίων περὶ τοῦ 

βίου αὐτοῦ Θουκυδίδου καὶ τῆς τοῦ 
λόγου ἰδέας. 

Τῶν 4ημοσϑένους (ὑστας γεγενημένους ϑεί-- 
, 5 ; » Α 

ὧν λόγων τε καὶ ἀγώνων, συμβουλευτικῶν τε καὶ 

Μαρκελλίνου ἐκ τῶν εἰς 
Θουκυδίδην σχολίων περὶ 
τοῦ βίου αὐτοῦ Θουκυδέ- 
δου καὶ τῆς τοῦ λόγου 
ἐδέας. δῃηο ᾿πβοτὶριϊοποπι ΒΕ Κ- 
Κοῦ πυΐϊο ᾿ἰ06 110 ργϑθροβυϊλ 6 
οο. ΡΆ]. ργῸ νιιρ;. Μαρκελλίνου 
περὶ τοῦ Θουκυδίδου βίου καὶ 
τῆς ἰδέας αὐτοῦ ἀπὸ τῆς ὅλης 
ξυγγραφῆς παρεκβολή. Α ποῖ, 
8 Ὁ ἮΝ δβίθυσηϑηηο ἴῃ Α ΠΡ. πὶ 5ουὶ- 
Ρίονῖθιι5 ἀτᾶθοῖβ τα ϊπ ουῖθτι8. 60]- 
ἰαίο ἀρβιηξ νεῦρα ἀπὸ τῆς... 
παρεχβολή. Ῥαϊαίϊηο οοπβαηίι 
Ῥαγβίθηβὶβ ἴ5. οαϊὰβ Π]ΘΠ ΙΟΠΘΙΩ 
ἔθοϊς Βἰίον ἴῃ ΠΙαγπιὶ ΟΠα! θη ίθτὶ 
Οραβου δ Ρ. 1, αἱ οχ ἴρβᾶ ἢδο 
᾿πβουὶ ρίΐοπο Μδγοθ! ! πτιπ ποη 88- 
Οἴογθπὶ Πηΐι5 νἱίϑθ ἔαἶ586, ββὰ 
ΘΧοουρβίββα 486 ἷἰπ δἰΐψσθπιο δὰ 
ΤἬΗυοΥ αἰ 4 6Πὶ ΞΟΠ Ο]ΟΥ Π ΡΥΟΟΘμηΪο 
ΘΟΠΒουρία τορρογῖββοί, σου] ]θσῖῦ; 
γ ΡΠ γουῦα ἴα ᾿Π.6]}6 σοὶ ΠΘΟ6558 
ΠΟῚ 68. Αἰδπηθη 51Π}}16 πὶ 56η- 
ἐθηἰδτη ργοροϑυΐῦ ΘΟ Πα πη. ἀθ 
Ματο, νἱΐ. Τπο., αταὶ ΘΟΙῚΡ ΟΒυΐβ86 
αυϊάοπι Μδτγοθ! π πὶ Ρυίαί 60Πι- 
τηθηίατὶο5 ἰπ ΤῊ. οἱ υἱΐϑυῃ οἷ, 
5604 ΠΟΒ ΘΟΓΙΠῚ Θχοογρία ἰϑπίμτη 
ΒΔθΘΓΘ οοηἰεοίδ, αὖ οοπῃϊθοίαγα 
δἀτηοάυπι ἰηοογία βιιβριοδίατ, 8 

ΤΒυογαϊαϊβ Υο]. 1, ἘΔ, ΤΙ, 

Ζοβίπιο Αβϑοοϊοῃϊία, ΠοηοβίΠ θη ἷ5 
Ἰπίουργθῖθ. 
Θἷ5. ἔχουν ἀὰαὸ αὰᾶ δοίαία νὶ- 

χοῦ ῖο Μδγοθ 5. ποθὴ ἰία ἴα- 
οἷ]6. δῦ οοπίσογθ, ϑουϊρίογατῃ αυΐ 
οἴὰβ τηθπϊ ποῦ ρυΐπη5, αυοὰ 
5οἴδ πη, οἱ 8ῃ 14 ϊ55ἰ πηι δὲ ϑ 1485 
ἴῃ ν. ἀπήλαυσε εν. ἀπολαύειν. 
[,»Οἷν Ἰάεπι πὶ ν. μέτριος εἰ ὀρ- 
γᾶν εὐ χαρακτῆρες εἰ ἐκρέον ““ 
Ηἰυΐ., αἱ Αἰέθγαμη ἰοβίοτη δα α]ῦ 
ΤΖείζαηι,) Μ᾽ δυιιπὶ 8Π 5 510 416 1 
ἴη γν. Μαρκελλῖνος ϑ4:}π810 ρ}}]- 
Ιοβορῖο [8860. ΤΙ ρ. (τ. α.] 
ἔδυ " Π] τοτα. ἔϊ586. παυγαὺ ργοππη- 
{ἰὰγ6 ΠΟΙ Διι51Π|. --- ἀθβηθυὶ 58- 
βρίοϊο δδέ ἤθη δ] ἴπτὴ 6556 80 Απὶ- 
τηΐαπο Μδτυοο!ϊηο [οἰπβϑά. 5866. 
Βουῖρί,}, ουἷπβ εχ ΧΧΧΙῚ Ηϊβίο- 
τίαγατη ᾿ἰτῖὶβ οχϑίδης Ποάϊα Πἰθτὶ 
ΧΥΤΠ, ποπρο απἰαὰ ἈΑΠΙΠΊΪΔΠ15 
116 ἀταθουτη 586. ἔμπϊββα αϊοὶν οχ- 
{ΓΘ τηῖβ5 Πἰρυὶ ΧΧΧῚ νουθῖβ εὖ ρῃγα- 
55 ἰρ8ἃ 5815 00 ργοάϊ; δα 481 
οοπϊθοίαταπι βγγηϑπάδτη ποὴ ἰθνα 
δοσρᾶϊς δυρυτηθηΐθτη απο ΑΤἸῊ, 
Μδυοθ! ] Ἰη 8, αὐ ποίαν! αἰ] θβίιβ, 
ΡΙαγὶ πὴ [Ὁ ΠΟΠΠῺ}}158] ἴπ ΙΟοοΪ5 
ταί οϑύ ΤὨπογάϊθη οἵ Ποη- 
ΠῸ}]ἃ Ὁ 60 τηαίπατὶ βοί οἱ, Κ Ηπι ἃ 5. 
Μα]ο ῬυοθΔΌΙ ΠΟΥ οϑύ Βομυτηδηπὶ 

1 
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δικανικῶν νοημάτων μεστοὺς γενομένους καὶ ἴκα- 
νῶς ἐμφορηϑέντας. Ω Ἀ κ » 

ὥρα λοιπὸν καὶ τῶν Θου- 

κυδίδου τελετῶν ἐντὸς καταστῆναι" πολὺς γὰρ 
ὃ ἀνὴρ τέχναις χαὶ κάλλει λόγων καὶ ἀκριβείᾳ 
πραγμάτων καὶ στρατηγικαῖς συμβουλαῖς. καὶ πονη-- 
γυρικαῖς ὑποϑέσεσιν. ἀναγκαῖον δὲ πρῶτον εἰπεῖν 

8 1, ἀνὴρ ΡαΑ]. εἰ αμο!,; ὁ ἀνὴρ Οαβαυῦ. εὐ Β6ΚΕ. 
στρατηγικαῖς ΒΕΚΚ. οχ οοπίθοι, ἀγδπθε; 

εὐ δυϊά. νἱι. ΤῊ., στρατηγίᾳ καὶ 

βϑῃίθηίία, 4 αἱ ΘΧ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ γΘΓΡΟΥΠ1- 
46 ΘΟηΒθηβι Ὁ. 22 84. οοῃϊθοῖϊ 
ἤππο Μδγοο ϊητηλ δα θη] 6586 
4Ὁϊ 5οῃ Πα ἴῃ Ηδγπιοσθηΐβ βίδίαβ 
(ἀρὰ ἯγΑ12. Ἀμει. Θ΄. ΤΥ) 5ουὶρ- 
βἰββοί, ΕῸΠῚ 46 ΠῚ ΠῸ5 ΜΑγ ΘΙ ΠἸηὶ 
ὨΟΤΊΘη ῬΓ86 856 ἔδγθηΐθπιὶ ἢ ΘΠΊῈ5 
ἸΠ 6 Ἰ!ὰπὶ οχ ἀἰνθυβὶβ δίᾳιθ ἃ οοτη- 
Ῥἰανῖθιι5 νἱγὶβ ΘΟΠΒΟΥρ 5 μοϑβίεα 
γΈΡῸ ἰθν ον ἱπποιϊβ ραγιϊθιιβ Θ0Π- 
βίδυθ ναὶ οἱ ααΐϊ βθῦηθὶ ἤδηο νἱ δ 
Ῥουϊθρουῖς δία ῬΟΥΥ ΘυΒΆ ΠῚ οἷτ5 
ἀθβουΡΈ ΟΠ 6 πὶ, αγθαίδ) 586 06 
Β6ΥΪΘ ΠῚ ΠΑΓΓΑίΪΟἢἾἶΒ, ΤΟΡΘ ΟΠ 65 
ΘΔΓΆΠα6ΠῚ ΤΘΙΊΙΠῚ ΔΙ᾿ αἸιοἰΐ 6 ῃ 5 οὐ 8}1}5 
τη αΪβΒ ἰπϑβιϊπἰᾶ5, 56η ΘὨ 18} 1} 
(8. 26 εὐ 46, ᾿ΐοπὶ ἃ 82 εὖ 585) τε- 
Ραρπαηῖζίδπι δηϊπιδανογίθγὶ:, ΠΟῊ 
Ῥοίοβϑὲ ἀπθὶππ νἱάθυὶ. Θοοιθυιηΐ 
ἢΠοΟ ΘΟΠΊΡΙυγ 65 (ν]α, Εδθτὶο, ΒΙ0]. 
αν. ΠῚ ῥ. 721), δὲ ἐγ ρᾶτίθβ Βαϊαβ 
γἱΐαθ ἀἰβιϊ Χϑγηΐ, 4αδυ ἢ αἰΐθτᾶ 
ἃ 8 45, ἰοΥγίϊα ἃ 8 δ4 ἱποϊροτοί. 
Οὗ ἀτδμογί. δὰ Μϑγοὶ!. Ψ1ι. Το, 
Ο05. οὐἱέ, ἴῃ Μιβ5. μη, 1. δὰ 
ΒῈΠΐ αἱ δ6ο «φαδίίιοῦ ρᾶγίθβ βία- 
τὰδηΐ, ΟἵὈ, δᾶπ, 8 8ὅ. Τ 06] πὶ 
ἸθΘ᾽ απ ΠῚ, ἸΟΟΪΒ ΘΟΙΠΠ ΠΪθὰ8 οἱ 
γΕΥΒΟΥ ΠῚ Ππιβὶ θ 18. ἰθθυ 6 Ἔχ οὐ πᾶ- 
ΤΌΤΩ, ΟὨΊΠΪΠΟ ΡΘΙΡΟΥΔΙῚ ΘΟΠΊΡ Ο5]- 
τὰ τη 6556 ἀδπιοηβίγαῦ ΒΌβοηου, ἀδ 
γιν. Ταῦο, ρ. 82 5α. Οἱ, Βΐιι. 1. 
ἃ. Ῥ, 18 544., 4ἱ ργϑθοῖριιθ μ00 
ψῖτῖο ΠΙθ6Ἰ! ατὰ Ῥυίαι ρσγοπὶὶ αἰοᾶ 
ΔΙΟΙΟΡ οἷ δῖ ἀρογίθ ἴαϊβα δυΐ 
δαπηοάππὶ ᾿ποουία νουὶβ ῥδυοὶΒβ 8ά- 
τηἸϊβοιθῦῖ: οἱ ἀοοία οδ]σἷπα οἷγ- 
οὐτηἀοάουῖς, βου ρίογ ΠῚ ΡΥΪΠΊ8 8 
ῬΑΓΕΒ βίνθ 8 1---4ἀδ᾽ νυὶϊ 6556 ἢϊ- 
ἀγπλιπὶ ΟΠ] οηίογιιπι, ἰᾷὰ ᾳαοὰ 
ὩΟὈΪ5 Ἰοοἷ5 8 8, 14, 81 54. 58:18 

στρατηγίαις καὶ ΡᾺὶ. 
απο, 

ν᾽ ἀθίαν τοίθ!!ϊ, ὕυβ αυϊάθηιὶ δϑὶ 
ΒΟΥΙΡΙΟΥ Πυΐϊὰ5 ῬϑΡιΪ5 Ὀιάγπιο 
δυοίογθ, θὰ ἴῃ 118. ἰδηαπὶ ρᾶτιϊ- 
ο.}15. υδὲ ἀ6 ΤῊ, ϑέπογα εἰ 86- 
ῬΆΪΟΓΟ εὐ σοηϊθοίαγὶβ 60 ρογϊηθη- 
{015 5ΘΙΠ0 δϑί, οἱ απὶ ἰδὶ ποπιῖΐ- 
ὩδηζΕ} ΘΎΔΥ 5 51Π}} ΓΘΓΠΠΊ ἈΟΙΟΥΘΒ: 
ΗοΙΠδηϊουβ, ΡΠ γον 465, Ηθυοαοίιβ 
Ογαιρριυ5, Τίπηδθιιβ, ΡΟ Ο ΠΟΥ, 
Π Θπλθίγῖτ5 ΡΉ ΔΙ ογθιιβ, ΗΘΥ ΠΡ ΡΊΒ, 
Ῥοϊδθπιο, ΖοΟΡυΓι8, δου βθηΐθῃ- 
ι1ὰ8. ΠΟ δΧ ἸρβΟΓΏΠη Πἰ 0 γ15 ΒΟΥ ΡίΟΥ 
σοσηονῖῖ, 568 δρυὰ Ὀια πὰ ἴῃ - 
γρηϊς, Οὐ δυθπὶ ΠΌΠ] πὶ 5ἰῖ 
᾿ηπαϊοϊατη νἱϊαπὶ ΤῊ, Ια ὙΠῸ ΠῚ 
ΘΟΠΒΟΓΙΡ51556, τη χὶπιθ ΡΓΟΌΔὈ1}}5 
εβὲ ϑαιῦρρὶὶ ἴθ Αοί. 800, ὅτ, Π 
Ῥ. 4352 ϑβυβρίοϊο βιπιρία 6558. δᾶ 
486 ιάγπὶ ϑππὶ οὃχ εἰὰβ δὰ 
Ριπά. Νβηι. Π 19 σφομπητηθηίδυ]ο, 
Οὗ, ΒΒ. ὅ6ῃ06}}. ἴῃ βριτη. ΧΙΠΠ 
Ῥ. 442 54. 

81, τῶν Τημοσϑένου ς οει. 
Εχ μος ἰηἰϊιῖο πῆς 1 θ6! πὶ εχ 
τηδίοσθ υῇθίουϊβ δἰϊουϊβ οοτη- 
τηθηίατὶο ἴῃ 40 ῥϑιϊο δηίθ ἀθ 
Ῥφῃλοβίμθπθ ὀχρ)ϊοαίαπὶ δβϑβοῦ 
ΘΧΘΟΡΡΙΙΠῚ 6586. ἴπτ8 ΘΟΠἸΘΟΘΙΙΠΣ 
Ποπηϊηθ5 ἀοοιϊ. -- μύστας ... 
τελετῶν δι ᾿άδπι ἰγαηβίαίιβ 
ΒΟΥαΠ ὙΟΘΔΡΆΪ ΛΠ ἀ5ὰ8 αὶ 
δρυὰ 1νατῖπ 085 Τϑρϑυ αν ἴῃ ΤΟΥΤΊ ]8 
ἰαϊεϊανὶ βέα ἰϊ5 οὐ βἰπ}} 05. 
Τῃ οοηϊαποιῖβ μύστας εἰ μεστούς 
Ἰαβοπιὶ γουθοσαπι υδουὶ. Ἠ ΟΒΟΠΘΥ. 
Ἰ. ἃ, -- λοιπόν ἘἈϊυοΥ ἀποῖὶβ ἰη- 
οἸαβὶς, δαην δὰΐ που δὰϊ ὥρα ρο8- 
βἰἐ νἱἀουὶ τοάαπᾶδτο. ὅϑ564, αἰ 586- 
Ῥὶπαβ. ἃριιὰ Ῥοβίθυου δ, ἀ οἴη ἂς 
γαϊοὶ, - ἐντὸς καταστῆναι, 
ἴῃ π οἷ, 
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τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ γένος καὶ τὸν βίον᾽ πρὸ γὰρ 
τῶν λόγων ταῦτα ἐξεταστέον τοῖς φρονοῦσι καλῶς. 
Θουκυδίδης τοίνυν ὁ συγγραφεὺς Ὀλόρου μὲν 

» ; Ν “ “ 9 δ; ’ 

προῆλϑε πατρὸς. τὴν ἐπωνυμίαν ἔχοντος ἀπὸ Ολο- 
» -»Ἥ , Α Ὶ ς ἐπ 

θου τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως, καὶ μητρὸς Ηγησιπυ- 
9 «ὧ » 

λης, ἀπόγονος δὲ τῶν εὐδοκιμωτάτων στρατηγῶν, 
’ » ’ ΄, 9 ΄ 

λέγω δὴ τῶν περὶ Μιλτιάδην καὶ Κίμωνα. φκείωτο 
γὰρ ἐκ παλαιοῦ τῷ γένει πρὸς Μιλτιάδην τὸν στρα- 
τηγόν, τῷ δὲ Μιλτιάδῃ πρὸς Αἰακὸν τὸν Διός. 
οὕτως αὐχεῖ τὸ γένος ὃ συγγραφεὺς ἄνωϑεν. καὶ 
τούτοις Δίδυμος μαρτυρεῖ, Φερεκύδην ἐν τῇ πρώτῃ 

» “- -» ’ , Ξ ’, » 

τῶν ἱστοριῶν φασκῶὼν οὕτως λέγειν" ..«Φιλαίας δὲ 

ὁ Αἴαντος οἰχεῖ ἐν ᾿ϑήναις. ἐκ τούτου δὲ γίγνεται 
Δάικλος. τοῦ δὲ ᾿Επίδυκος, τοῦ δὲ ᾿ἀχκέστωρ, τοῦ 
δὲ ᾿Δἀγήνωρ, τοῦ δὲ Ὄλιος. τοῦ δὲ “Πύκης, τοῦ δὲ 
Τύφων. τοῦ δὲ Λάιος. τοῦ δὲ ᾿Δἡγαμήστωρ, τοῦ 

8 2. γὰρ Ραᾳ]. απεϊξ,, δὲ να]ρο. 
8 8. Τόφων Ρα!. Θυ6 ΙΕ. Ἰοφῶν σΟΠΙΘοθΡ ἢ ΐ. 

8.2. Ὀλόρου. Οἵ. κάῃ. 10. -- ἔναρτη. Ρ. 84 εἀ. 3. Μαε]]. Ηἴδι, 
Ὀλόρου τοῦ Θρᾳκῶν βα- ἄν. ἔταρπι. Ρ. 78, -- Φιλαέας. 
σιλέως. γιά. 11, -- Ἥγησι- 
πύλη ς. Οἵ, ἀπ. 1ὅ.-- τῶν περὶ 
Μιλτιάδην καὶ Κέμωνα Ξε 
“Μιλτιάδου καὶ Κίμωνος. Οἵ, 18 
εὖ Καρμη, τ. τπᾶχ. 8 408. ΡτῸ 
λέγω δή Κταερ. ὀοπίοῖ! λέγω 
δέ. -- ῳκείωτο πρὸς 
Μιλτιάδην. Οοπδοηίαπι ΡΙαΙ. 
Οἴπι. 4, ἱποδυί, βοῦὶρί, νἱΐ, 8 1. 
Θαϊά, 5680]. Ρὶπά. Νοῃ. Π 19. 
Ποχορ. ΤΙ τ. 
Οὐ ὃ 16 εἰ ΒοΒΟΠοΥ Ρ, 89 54. -- 
πρὸς Αἰακόν. [Ιίὰ ἄς ΜΙΐδαδ 
Ηετοάοί. ΥἹ 88ὅ. -- αὐχεῖ τὸ 

, 

γένος. ΜεΙθυΠῚ αὐχεῖν ΘΕΠῚ 
δοοα5. σΟΠΙ πΧογαηῦ οἰΐϊατη 10 
ΟΠνγβοβέ. οὐ Αὐϊβυα. ; 56 ἢϊο δοὸ- 
ουδαίϊνιι8 οϑὲ ὑεἰδίϊοηΐβ. 

88. Φερεκύδην. Ρμογεογάδα 
ἄπο, ϑ'Ὑγῖιβ οἱ Τιϑυϊαβ βῖνθ ΑἰΠ6- 
Ὠΐοηβὶβ, ἔπογαπί, Ηΐο βἰσηϊ οαίον 
ΑἸτον, λογογράφος, Βοτοάοιὶ 86- 
4815, ᾿" 40 ῬΓγδθίου δἰϊοβ νἱὰ. 
Βο50}.. 1. ἃ, Ρ. 3179 544. εἱ ΜΕ]. 
Ηῖβι. βείδν, τ, 1. 475. --- ἐν τῇ 
πρώτῃ. Ἀρυά ϑεανΖ, ᾿π ΡΗογθογά. 

424 Ὦποι, Δ αὶζΖ. 

115. δῦ Φιλαῖος ἀκύο . 
ἃρυὰ Τζείζεπι Φέλιος. Ηϊο 
οατα 8115. δἰϊᾳιιοί ἱπίθν γείεγεβ, 
ἰὰπὶ οἱ Ραιιβαηῖδα ἴῃ Αὐοῖβ, ποη 
Αἰδοῖβ, 584 Ευγγβϑοὶβ 8115, Αἰδοὶβ 
ΠΘΡΟΒ αἰοῖταγ. Ηρογοαοίιβ ἰατήθῃ 
ΥἹΙ 85 Αἴδοῖὶβ Π!ῖαπι ἕαοῖς, [Οἱ 1Όὲὶ 
Δ 6556]. Ρ] αἴᾶγοῃο ἴῃ ϑοίοπα [ο6.Ψ 
107 εὐ ΡΣ δ θιιβ οὐ πα γβϑοθβ Αἰδοὶβ 
ΠΠῚ ἀἸϊσππίαν.Κ Ηπ ἃ 5. Οὗ, ἱπίογρυ. 
ΡαυβΒ. 1 88ὅ, 2. ΖΔάικλος. 
» Εονβ. Αζκλος. δα. 58ι1- 
ΠῊΪ]6 ἰϑτηθ πη ΠΟΠΊΘη οβὲ σαϊκλῆς. 
Οὐ, ΒΡ". Τη65. Ηοο τεοερὶϊ ΒΤ. 
-- - Ἐπέδυπκος. Νοπηεη ποπ ατγδο- 
ΘΠῚ, ΡΓῸ τὸ ᾿Επέδιεκος ὁοη- 
ἴδοῖς αται, ρ. 118, Ἐπέλυκος 
(06}1. --- Ὄλιος. Θαβρθοίαμη; 
φογίαββε Ὁ δέος... ΝΥ δϑίθυπι. 
ΜΙπὰ5 ῬτΟθΔ0 118 οϑύ ΒΠ ΟΣ οοη- 
Ἰδοίαγᾶ Οιλεὺύς. τ- Αύκης. »» ΕΟ, 
ἔς Μυγκεύς.““ ΒΊευ. τοῦ 
δὲ Τίσανδρος. οοΠΙο᾿ 5 
ΕΧογο. σἤτοποὶ, ἀδ δοίαίθ βο] οηΐ5 
εὖ Οτοαβὶ ἢ. 16 βιθιηπηα ΜΙ δα 5 
Ποῦ Ἵχῃϊθοὺ: 

1: 
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δὲ Τίσανδρος [ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος ἐν ̓ ἡϑήναις Ἴ, τοῦ 
δὲ Μιλτιάδης, τοῦ δὲ Ἱπποκλείδης, ἐφ᾽ οὗ ἄρχον- 
τος Παναϑήναια ἐτέϑη, 
ὦκισε Χερρόνησον." 

εἴποι τις" 

Μαὶθ ὠπησε οοἀά. 

Τιβδηάθγ 

ἑτοῦ δὲ Μιλτιάδης, ὃς 

μαρτυρεῖ τούτοις καὶ λλά- 4 

νικος ἔν τῇ ἐπιγραφομένῃ ᾿Δἀσωπίϑσι. ἀλλ᾽ οὐκ ἂν 
τί αὐτῷ πρὸς Θουκυδίδην; ἔστι γὰρ 

ΡΣ 
Μηυδαθ5 1 ἀτόῆοη 0]. ΧΧΧ ᾿ 

(ἃ. Οἢτ, 659) βοουπάυσμη Ῥαυβ. Ὑ1Π 89, 2. 

Τιβαηά ον 
--.-. --- - . 

Θιθβαροταβ Αποηύπια ΟΥ̓́ΡΒΘΪυ5. ΗἱρΡοοΙΙά65. ἴῃ ρυοοῖὶβ ἀραγιβίδθ 
ΟἸ. 1.11 (6712). Εο ΔΙΟΒΟΠίδ Ρδη- 
ΔΙ ΠΘΠΔΘΟΡΙΠΙ ΟΘΓΙΔΠΊΘη σΥτηηϊ- 
Θατη ἰπδεϊαΐαπι οϑί 0], ΤΙΝ 2. 

Οἴτηοη βίο! πι5 ΜΙ δα 685 11, ΘΟ πα τοῦ 
ΟΠ υβομθϑὶ, ἄπαις, 
ΟΙ]. ΤΥ 1 (ἃ. Ον. 
560). 

------- -Ξἐς.».ςςος-- .-.,ς 

Βιίοβαροτδβ, 580-ὀ ΜΠ 4685 ΠΙ, 580- 
ΟΟ550. ΜΙ|δ- Ἱ ΟΟΒΒΟΥ ἔγαιγϊβ, 
415 Π, ἀπαις Μαυδίποπὶα8. 

»Αραα, Μάτοοὶ]., "παῦε: 17. 
»»υΐϊβαὰθ 5θηβὶΐ ἰδοιηδ8, αυδἃ8 41 
ΔΠ16 πυροὶ ΘΘΗΒΌΘΓαΗ, ΟΝ. 
ΟἸανίογ. 1 ρ. 892 854ᾳ. ᾿μᾶγομον. δὰ 
Ηεγοᾶοί. ΥἹ 8ὅ. [Νοπη} ρτὶ- 
ταὰτπη ΜΙ δα οπι ἃΐ πο} γθοογάδιὶ 
ἃὰς θὰ ποὴ τοίογθηίθβ τοῦ δὲ 
Μιλτιάδης οἰϊοὶ νοϊαθγαηι.} Νο5 
ΒΟΥ ΘΠ Δ ΠῚ 6556 ΟΘΒοτηι5: τοῦ δὲ 
Τίσανδρος, τοῦ δὲ Μιλτιάδης 
τοῦ δὲ Τίσανδρος, τοῦ δὲ 
Ἱπποκλείδης, ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος 
Παναϑήναια ἐτέϑη, καὶ [Πϊὲ, 
τοῦ δὲ] Κύψελος, τοῦ δὲ Πιλ- 
τιάδης. ΕἸ οἴ πλιΒ 486 ἠδέ ΘΓδηΐ 
εχ ἐφ᾽ οὗ ἄρχοντος Παναϑή- 
ναιϊα, απο ἴδπὶ νἱἀθυιηὶ Ἀπαίρου - 
55 ἰπ αν. ἴμθοῖ. ρ. 80 οἱ Οουβὶ- 

ΟἸΙοτα5. τὰὲχ Τῆγδο, ϑϑρδθβογαπι, 

Ηδροβίρυία 

ΟἸπλοη νἱοίου ῬΘΓΘΑΓᾺΠΊ, 

οἷα δᾶ 0], 1.111 8. 86 εἰϊδπι δᾶ- 
ἄθηᾶα ΠΟΠΠΌ]]ὰ 6856 ΠΟΡΪ5. ρ6γ- 
βιδδιύ 6 ΠΡ ΟΥ 8. γαίϊο οἱ Ἠβγοδοιὶ 
ἰδ 10, 4αὶ ἀϊδογία οὐ Ρ] 5 βϑπιεὶ 
ποιηϊηδύ Ηϊρροοϊ οι δ]υπι Τὶ- 
βδηᾶτὶ [ΥἹ 127 54ᾳ4.} οἱ ΜΙ! δᾶ 6πὶ 
οοπαϊίοτοπι [ὉΠ υβοη 681} δ]ϊαπὶ 
ΟΥρϑε}ϊ} [ΥἹ 86]. Ουδτο δῇ ἀϊἀἴτηιιβ 
Ροϑὲ ῥυΐυβ τοῦ δὲ Μιλτιάδης 
οἸΪδϑα νοοδθιϊα τοῦ δὲ Τίσαν- 
δρος, 486 ρΓΟΡίου τορϑιϊίατη πο- 
ΠΊΘῃ Χο 586 νἀ θηίαν, αἱ Θχοϊαϊί 
καὶ Κύψελος δῖε τοροιϊταμι τοῦ 
δὲ Μιλτ." 

8 4, Ἑλλάνικος. Εϑὶ Ηδφ]1ὰ- 
Ὠἶοιβ 1 ΒὈΪι8. βῖνο Μυ ΘΠ θα, 
λογογράφος, ἀδ 40 νἱά. ΤΉο, 
Ι 97 οὐ ἰθδὶ δάη. -- Ὡσώπιδι 
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ὅ οὕτως τούτου συγγενής. Θρᾷκες [καὶ] 4όλογκοι 
ἐπολέμουν πρὸς ᾿Δψινϑίους, ὄντας γείτονας" ταλαι- 
πωρούμενοι δὲ τῷ πολέμῳ καὶ τί κακὸν οὐ πά- 
ὄχοντες ἐκ τοῦ μεῖον ἔχειν ἀεὶ τῶν πολεμίων κατα- 
φεύγουσιν ἐπὶ τὰ τοῦ ϑεοῦ χρηστήρια, εἰδότες ὅτι 
μόνος ϑεὸς ἐξ ἀμηχάνων εὑρίσκει πόρους. ϑεοῦ 
γὰρ ἰσχὺς καὶ κατ᾿ Αἰσχύλον ὑπερτέρα᾽ πολλάκις 
δ᾽ ἐν χκαχοῖσι τὸν ἀμήχανον κἀκ χαλεπᾶς δύας 
ὕπερϑ᾽ ὀμμάτων πρημναμενᾶν νεφελᾶν ὀρϑοῖ. 

6 χαὶ οὐκ ἐψεύσϑησαν τῶν ἐλπίδων" ἐχρήσϑησαν 
γὰρ κράτιστον ἕξειν ἡγεμόνα τοῦτον ὃς ἂν αὐτοὺς 
ἀλωμένους ἐπὶ ξενίαν καλέσῃ. τότε καὶ Κροῖσος 
εἶχε Πυδίαν καὶ τὰς ᾿ϑήνας ἡ Πεισιστρατιδῶν 
τυραννίς. ἐπανιόντες οὖν ἀπὸ τοῦ χρηστηρίου 
περιέτυχον τῷ Μιλτιάδῃ πρὸ τῶν ὅρων καϑεῖζο- 

8 ὅ. “ὁλογποι Ραᾳ]. απο!ἢ., 4ὅλοπες γα ]ρο. 
τὸν ἀμήχανον ΡαΪ. ἀπε! ,, ̓γυϊρο τὰν ἀμ. αἱ οἰϊατα ἴῃ Μοάϊοθο 

Α650ῃ, 
καὶ χαλεπᾶς Ρᾳ], αποϊ,, ἀεἰπάθ ὑπέρ τε ἰἰάθπι, ἰὰπὶ κρημνα- 

μέναν νεφέλαν Ραὶ,, χρημναμέναν νεφελῶν αυε!ῖ, Οὗ, Α656}}, 
ϑερί. 210. 

8 6. καὶ οὐκ μοὶ, 

γυϊσο, ᾿ἡἀσωπέδι ἴαᾳτα βουῦὶρίιπη 
τηᾶναὶ αν. ἴῃ Πδ]]απ, ΕὙΑρτη. 
Ρ. ὅ2. Οὗ. Μπε}}. Ηΐϊβι, ἔγαβτα, Ρ.48. 

8 ὅ. 4“δλογπκοι. 4δλοπες 
γα ϊσο. ,,Πδγοάοίμιβ ἤδηο Πἰ βίου ἃ τη 
γτεΐογί, 568 ἴΐα πὖ ΜΑτοθ ΠπιΠ| 4105 
ϑυιοίουε8. 6558 5θ0 {πὶ ἀρρᾶγθδί, 
Ουΐϊῃ εἰ Θρᾷκες οἵ Δόλογκοι 
τ βου [1 πη 10], οὑπὶ “6λογποι 
τοβιθϑίθρ μᾶπο ἔθνος Θρᾷκης, Ζ16- 
λοπες ἔϑνος Θεσσαλῶν." ἢπ ἀ5. 
».Ααα. ἈΝ 655ε]. δὰ Ηδγοάοί. ρ. 453 
[Ἱ 84], «φυὶ ἀοοεί Ζόλογκπκοι το- 
Ροπθπάσυμη 6586. ἴάθπὶ σοπῇνπιδί 
50Π0]. ᾿π64. ἴῃ ΑὙἸδι14. ἀρ. Ν δίοκβῃ. 
1θ14.““ Β6οκ, Καὶ “΄όλογκοι πὰπο 
ΕΧ ΠΊ55. 6ϑὲ χσϑθοθρίυμη, 568 καί, 
δὶ Δόλογκοι Ἰερίιαγ, Ββθηίθπιῖδθ 
ΟΠ ΠΙ οβί. --- τί καπὸν 
οὐ, ͵Ἰ. 6. ΠἈ]]ὰπὶ ΠΟΠ. -- κα- 
ταφεύγουσι. . χρηστήρια. 
Ἐς Δελφοὺς ἔπεμψαν τοὺς 
βασιλέας περὶ τοῦ πολέμου 

χρησομένους. Ηεογοάοί. ΥἹ 84,“ 
Ηυα5. -- μόνος ϑιεός. ϑῖπ 
αίΐοϊο, 4π6πὶ Ρᾷ], ϑδαοίουϊ δία 
ἀοΙονὶῦ ΒΟΚΙΚ., αἰχὶς, ααἷἰὰ πο, αὐ 
δηίθ, (6 8010 ΑΡΟΙ πα. οορῖίαι. 
βϑὰ ἰηδηϊίο ᾿πιθ]]ο οὶ ναἱυ. --- κατ 
Αἰσχύλον. Τῃ ῬΓΟΠΙ, ὅ9 εἰ ϑ6ρί. 
δα. Ποὺ. 210, ᾧδὶ πηθίτὶ οαυϑἃ 
πολλάκι Ἰοοϊίαν, 

8 6. ἐχρήσϑησαν. Αὐίθηαθ 
ΡΘΥΒΟΠΆΙΘπῚ ΑἸΙ6ΠῚ ἀϊουπί Πα 
Ραββῖνὶ ὑϑὰπι ΡΓῸ υϑἰ(δ{18 ἐχρή- 
σϑη αὐτοὺς ον ἘΡΈΣΡΖΕ θεἰπάς 
τη Ια ΠΊῖι8 τότε δέ. -- πρὸ τῶν 
ὅρων... τῆς ᾿Δττικῆς. νος 
οι] ἀυθῖο Ἰερϑηάπιπι πρὸ τῶν ϑυ- 
ρῶν καϑεζξομένῳ τῆς αὑτοῦ οἱ- 
κίας ὕδηὶ Ηδγοάοίῃβ ἀἰβου τη γ6- 
ἔδγί θὰπὶ 5658 ἐν τοῖσι προϑύ- 
ροισι τοῖσι ἑωυτοῦ.“ Β αὐ 618. 
Βεοορὶν ΒΕΚΚ. Θοὰ δυάδοϊον εβὲ 
ΟοΥγθοίϊο, οἶΝϑαιθ δάθο νἱάἀδίαν 
αὐβαγᾶα Ἰἰδοῖϊο γα]ρ.., οαπὶ ἃ ἤη]- 
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μένῳ τῆς ᾿ἀττικῆς. ἀχϑομένῳ μὲν τῇ τυραννίδι, 
ξητοῦντι δὲ δικαίαν τῆς ᾿ἡττικῆς ἐξοδον᾽ ταῦτα 
γὰρ ὠκονόμησεν ὃ χρησμὸς αὐτοῖς. ὁρῶν οὖν 
αὐτοὺς πλανητῶν ἔχοντας στολήν, συνεὶς τί δύ- 
ναται πλάνη, καλεῖ τοὺς ἄνδρας ἐπὶ ξενίαν, ὑπη- 
ρετῶν τῷ χρησμῷ λανϑάνων. οἱ δ᾽ ἥσϑησαν τὸν 
ἡγεμόνα τὸν ἀπὸ τῶν ξενίων εἰληφότες, καὶ πάντα 
αὐτῷ διηγησάμενοι στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. αὑτῶν. 
οἵ μὲν οὖν τὸν ὅεόν φασιν ἐρωτήσαντα ἐξελ- 
ϑεῖν, οἱ δὲ οὐχ ἄνευ γνώμης τοῦ τυράννου τὴν 
ἔξοδον πεποιηκέναι, ἀλλὰ τῷ κρατοῦντι τὴν πρόσ- 
κλησιν τῶν Θρᾳκῶν διηγησόμενον ἀπελϑεῖν᾽ ὃς 
καὶ προσδοὺς δύναμιν ἀπέπεμψεν, ἡσϑεὶς ὅτι μέγα 
δυνάμενος ἀνὴρ ἔξεισι τῶν ᾿᾿ϑηνῶν. οὗτος οὖν 
ἡγούμενος ἐπλήρωσε τὰ μεμαντευμένα καὶ μετὰ 
τὴν νίχην γίγνεται καὶ Χερρονήσου οἰχιστής. ἀπο- 
ϑανόντος δὲ τοῦ παιδὸς αὐτοῦ, διαδέχεται τὴν ἐν 
Χερρονήσῳ ἀρχὴν Στησαγόφας ὁ “ἢ ἀδελφὸς ὁμο- 
αήτριος. ἀποθανόντος δὲ καὶ τούτου διαδέχεται 

οἷς. 
γα] ρο ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 

ὃς Οαβαιῦ, οἱ Βθκκ., ν]σοὸ οὐ Ραὶ], 
ο ἘῈ ἀδελφὸς Ραὶ. Θυοιξ, 

δον Ὁ 
8 9. 

παῖ. Βίοβαρογαθ βῖνθ ΤΙΒΑΡΌΓΡΔΘ, 
αἱ δα νοοδί Αὐβίϊαϊβ 5610]... 
Βιοβαρογαβ 6Χ θᾶ ΟἸΠπΊΟΠ 6 ΠῚ 9118. 

Ῥὺ5β Αὐἰἴοθβ ποῦ ἰΙοῆρα Μι δα δ 
Δἰαονυ νὰ ἐν ΕΣ δον Βἰ ἐδ,“ 
Ψ ΑΙ οΚ, δὰ Ἠογοάοιί. ΥἹ 8ὅ, ἃ" 
Ἡδγοάοίο αἰνθυβιι Π] 6556 Δ ΟΙΟΥ̓ΘΠΊ 
αυθηὶ Νίδγοοὶ!, ἴῃ Πἷβ8 ΠϑΥΡΘ Πα 85 
Βοαπδίαν δά 6 η8. 

81. πλανητῶν... «στολήν. 
Ἔσϑηῆτα οὐκ ἐγχωρίην ἔχοντας 
καὶ αἰχμάς οοῖ, Ποτιοαοί. 
οἵ μὲν οὖν οοῖ, Τιὰ Ηδτοδοίι8 
4αοαπ6 ΓῈΠῚ ΠΑΡΓδί. 

89, τοῦ παιδός. Ἴπαιδος 
οοηΐθοῖς αβααθ, ρῬγορίο Πογοά. 
ΥἹ 88. 

8 10. ὁ ἀδελφὸς ὁμομή- 
τριος. »»ἴαρϑὰ5. οδϑί Μδυοθ! η8 
οὐ ΟἿ ΠῚ 60 ΑΥἸβίορ! δ ἢ }5. ̓ΠΊΘΡΡΓΘΒ, 
αὐὶ ἤὰπο ϑιθβαρογυατη ΜΙ δα 18 
ΟΥρβεὶϊ ἐγαύγθπη αἰουϊπατη Γδοϊ αηΐ, 
σαπὶ [ἀουϊΐ ἔγαιγῖβ οἷιβ υἱουϊηὶ 
ΠΙπ8, ΟΥΡΒ6]1 δηϊπὶ ὈΧΟΥ, Τηδίρυ 
ΜΙ Δα 15, . ΟΥρβεῖίο πηουίαο 

οορἱς, 4αἱ 90 βια!ἰτἴἰατὶ κοάλεμος 
ἀϊοίαβ ἕαϊς. Ηππο ραύγοιη ΜΙ δ 15 
(γε οὐ ΟἸπιοπἶβ οἰ ΠῚ ἂν πὶ 
ἔμϊ556 οοηβίαί, Ναπηι ΟἸπιοὴὶ ἀὰ0 
ἘΠ} ποτ, Θίθβαροναβ οὐ Μηδ 65, 
αἰ ἸΙαιοὶ ἐσ Ἠρυοάοι. ΥἹ 88 οἱ 
89. Ηϊο ΜιΙΙαά 65 δὰ ΜδυδίΠ ΟΠ 6. 
νἱοῖν, . [οἰᾳφαθ1] ᾿ἰθοτὶ ἤχου 
ἰγθβ, Μοιϊοοβ οἱ ΕἸρί ποθ 6 τὴὰ- 
᾿ΐουο ἰσποῖα, 4αδηη Αὐϊοατη [558 
ΜδτΟΟΠ πη. αἷν, 6χ ΗδθροβΊρΥο, 
ΟἸονὶ ΤὨγδοῖδθ γθοὶβ Πα, ΟἸπιοη 
ατχ οἰανβδίηγαβ. ὙΙὰ, Ἀ πῦρ ουβ. ἴῃ 
ψαῦ. [μοοῖ. Ρ. 857 ἐἰ 44: Ηπυ 5, 
Ιῃ νϑυθὶβ νυ]ραῦβ αἰΐαθα ἄδρτα- 
ναί 6556 νϑυϊβι πη 6. οϑύ; 81 οἱ 
αὐτοῦ ροβιὶ ἀδ. νυ]οῸ ΘΟ] οοϑίυ ΠῚ 
ἃ Ῥαᾳὶ, αροβδί ἴῃ ἐοἀδπιαθ Ἰαθαπα 
δϑὺ δηΐο ἀδ. οἱ ὐθϊου!αβ δα ὅμο- 
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τὴν ἀρχὴν Μιλτιάδης. ὁμώνυμος μὲν τῷ πρώτῳ 
οἰκιστῇ, ἀδελφὸς δὲ Στησαγόφου ὁμομήτριος χαὶ 
ὁμοπάτριος. οὗτος οὖν, ὄντων αὐτῷ παίδων ἐξ ̓ 4ττι- 

κῆς γυναικός. ὅμως ἐπιϑυμῶν δυναστείας λαμβάνει 

Θρᾳκῶν βαριλέωβ Ὀλόρου ϑυγατέρα Ἡγησιπύλην 
πρὸς γάμον" ἐξ οὐ καὶ αὐτῆς γίνεται παιδίον. κατελ-- 
ϑόντων δὲ εἰς τὴν Ἑλλάδα Περσῶν, συσχευασά- 
μενος τὰ αὑτοῦ εἰς τὰς ᾿ἡϑήνας πέμπει χαὶ τὰ 
πολλὰ τοῦ γένους ἀποστέλλει. ἡ δὲ ναῦς ἁλίσκεται. 
ἐν ἡ καὶ οἱ παῖδες αὐτοῦ, ἀλλ᾽ οὐχ οἵ ἐκ τῆς 
γυναικὸς τῆς Θρᾳκικῆς᾽ ἀφίενται δ᾽ ὑπὸ βασιλέως, 
εἴ γε μὴ Ἡρόδοτος ψεύδεται. Μιλτιάδης δ᾽ εἰς 

Α 9 Ἁ ᾽ “ Ὶ δὶ ῳ“ 9 

τὴν ἍἋττικην ἐκ Θρᾷκης διαφυγὼν σώζεται. οὔκ 
ἀπέδρα δὲ καὶ τὴν τῶν «ἐχϑρῶν» συκοφαντίαν" 
ἐγκλήματα γὰρ αὐτῷ «ἐπέφερονΣ διεξιόντες τὴν 
τυραννίδα. ἀποφεύγει δὲ (καὶ τούτους καὶΣ στρατη- 
γὸς τοῦ πρὸς τοὺς βαρβάρους πολέμου γίγνεται. 
ἀπὸ τούτου οὖν... κατάγεσϑαί φησι τὸ Θουκυ- 
δίδου γένος, καὶ μέγιστον τεκμήριον νομίξουσι 
τὴν πολλὴν περιουσίαν καὶ τὰ ἐπὶ Θράκης κτή- 

8. 18, ἐχϑρῶν εἰ ἐπέφερον εἰ καὶ τούτους καὶ ἰπ ΡαΪ]. οἱ 
αποἰ, ομλῖβ8ἃ 6 δυϊάα ἴῃ ν, “Μιλτιάδης Ἰαλορροβαῖ Οάβᾶαθρ, ΟΡ ΓΔΘίον 
ΠΘΟρββ ἐδέθη ΔάΙοοῖι αὐτοῦ ροβὶ διεξιόντες οἷ τὴν ἐν Χερρονήσῳ 
Ροβὲ τυραννίδα.“ Μ᾽ ἐδτονιι, Ργὸ στρατηγὸς ΡᾺ], τηα]6 κατη- 
γορτος, Οπε!!,. κατήγορος. 

8 14. Ροβὲ οὖν ἰδοὰπα ἰπ Ρα]. απο! ἃ, ἡΘυδπὶ πομηΐπα ρυορυῖο 
Θχρ θπάδπι 6558 ἀοοοί αποᾶ ἰἰάθηη Ππαρθθηΐ φησί, ρῬγῸ 40 οἸϊπὶ 5ουὶ- 
θεθαίαν φασί. ΧΥ δβέίενπι. Ζέδυμος ρῬυοθΔὈΙ 6. ἱπίουροβαῖς Β ει, 

’ 
μήτριος δαϊθοιίν" ἘΠῚ ᾿ΘΓΆ ΠΑ 5 ἔαϊ, ἀϊν᾽τας ΤηποΥ αἰ 18. ἃ ΘΟηἰ 8:6 το- 
Ο ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὁμομητρίου 
δὰ βϑητθηιτ πηι Ὀ6η6 Ποίπιδη, 

8 12, ἡ δὲ ναῦς ἁλίσκε- 
ται. Οἷ, Ηδιοάοί. 
γε... ψεύδεται. ΕΔ Μαι- 
ΟΘΙΠπτι5 ὑὐϊθαϊ Ηργοάοίο αἴιᾶθ 
116 ποη αἰχὶυ. Μία. Δ 6586]. οἱ 
γΑ]οΚ. δα Ηετγοᾶ, Ρ. 456.“ Β εἰκἰς. 
Οὐ, Βιμ, Ρ. 17. 

8 14, μέγιστον τεκμή- 
ριον... Νοὴ ρο08856 Π00 βγᾶνθ 
ἈΓΘ ΠΙΘΕ ΠῚ ΘΧ βυπηΔ0Ϊ ἀοοεῖ, Βαι- 
Θοῦβ, (υϊὰ αποὰ Ἰηΐτα ἃ 19 56. 

ΝΙ 4]. -- εἴ 

Ρούαπταν ὃ Εἰ οαπὶ 68 τϑοῖο βυῦ- 
δοία ἀθιηθπιὶ Τῆ850 ᾿ἰηδια Ὁ], 79, 
8 (4, Ο᾽ν. 462) Αἰμδηϊθηβίτπι 
ἴδοία δἰῖ, πὸπ. Ῥοββιηΐ ρΡο55685- 
βίοπϑϑ Τῆνδοῖδθ οχ ΜιΙΠααβ. Π6- 
γτραϊίαί δα ΤῊ. [ἈΠῚ1Π18 ΠΔ ὑγ8 ἢ 5155. 
ἈΑοοραϊν αποὰ ΜΙΠδαΪ5. θοηᾶ ἴῃ 
ΟΠ ΘΥύΒΟΠ650 ΤἬγδοϊα ογαηΐ οἱ Ρϑὺ- 
ΒΘΛΆΤΩ. ΘΧΡΟΘΠΔΙΪΟηἾἶ 118. ΘΠ 558 
500, Οἵ, δάη. 8 20. τὰ 
ἐπὶ... χρυσᾶ. Καὶ ἐν Σκα- 
πτησύλῃ ΠΟ5. ἰερ θη τπὶ σοηῃΐοοὶ- 
πῖι8, καὶ τὼ ἐν Σκαπτησύλῃ 
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ματα χαὶ «ἐν Σκαπτη)σύλι μέταλλα. χρυσᾶ. δοκεῖ 1ὅ 
οὖν τισιν. . εἶναν τοῦ Μιλτιάδου ἢ ϑυγατριδοῦς. 
παρέσχε δ᾽. ἡμῖν τὴν ἄλλως αὐτὸς ζήτησιν, μηδε- 
μίαν μνήμην περὶ τοῦ γένους πεποιημένος. μὴ 
ἀγνοῶμεν. δὲ τοῦτο, ὅτι «Ὅλορος, οὐκ) Ὄρολος ὁ 
πατὴρ αὐτῷ ἐστι, τῆς μὲν “πρώτης συλλαβῆς τὸ 9 
ἐχούσης, τῆς δὲ δευτέρας τὸ λ. αὕτη γὰρ ἣ γραφή, 
ὡς καὶ Διδύμῳ δοκεῖ, ἡμάρτηται. ὅτι γὰρ Ὄλορός 

8 160, ὅτι γὰρ Ὄρολός ἐστιν εοἀὰ. 

ΒεκΚΚον. Οἵ. Τῆς, ΙΝ 105 οἱ ’Ὀὶ 
δᾶη. δίᾳαε ἀθ ϑοαρίθβϊα ἀγθ8 ἴῃ - 
ἔγα δάῃ. ὃ 19. 

8 15. δοκεῖ οὖν... ϑυ- 
γατριδοῦς. Ῥοβι τισίν Ρτοπο- 
τ 6 ἢ ἀδελφιδοῦς ἱπίογροηϊ Οὰ- 
βΒ80., διδοὺς Ρίεγ». δὰ Μοοῖ, 

. 819. Νοαϊγαμη νυ 6558 Γ6- 
βροπαϊι 6061, Οὗ, Κυποο. ἀδ ὙΙι. 
ΤΠπο: Ὁ. Ὁ εὐ νυ. Ὧ6 ΤῊ; 
βουϊρίογθ Ρ. 2ὅ, αυὶ Ιασαπα βυὉ- 
Ιαῖϊα ἦ ἴῃ ὁ πιυϊαπάμθπη οδηβαϊΐ 
Ρ- 28. Α Μι|Π8Δ46 δπΐπι Μαγδϑίῃο- 
ηἷο 6Χ Ἡεδροβιρυὶθ ργϑοϑίου ΟἸτηο- 
πθῖη Ηδροβίρυ θη. ΤΙ ΠΟΥΘΙῚ. ῬΓΟ- 
ογθαΐδιη δίαῃθ ὃχ δᾶ οὖ Ο]οιῸ 
ΤἬγδουτη 6915 Πρ οΐθ ραυ ΠῚ 6588 
ΤἼΗυογ ἀἸ 46 πηι βυβρίσαηίαγ Οα. Μα6}- 
16. Πϊβι. Ἰίον. αν. 11 Ρ. 841 εἱ 
ΒοβοΠογ. 1. ἃ. Ρ. 8954ᾳ. ϑεὰ πο- 
Π] ΠΟ οἴϑὺ ῃἶβδὶ Ῥ8.}}5 ΠΟΠΊΘΩ 
6Χ ἰρβίιβ ἱπάϊοῖο ΙΝ 104, 4 εἱ 
ΒΘΡΌΪΟΓΟ, τηϑίγ]βδ ΠΟΙΊΘη 560Ὲῃ- 
ἀππη ΡΓΟᾶνΔΠῚ 80 115 νἱᾶθίῃν 
[πού πη 6556. 4υὶ δὐϊδ ΠῚ ΤΠ] ίθυ ΠῚ ΠῚ 
ΤῊ. σομὺβ ἃ Μιιῖδάθ ἀποθυδηί. 
ΑἸΗ Ηδρ βίρυ θη ΜΙ 815. ἈΧΌΓΘΠῚ 
Ῥοβί πιουῦίαπὶ τη δ] πηβὶο 
οὐϊάαπη Παρδῖβϑα οἱ δχ ἢὶβ πδίμπι 
6556 ΟἸοσαη ΤΠυον ἀἰά 15. ρδίγθμη 
οοηϊθοοῦπί, Ουπὶ ΤῊ, 6 ρᾶρο 
Ηδ!ϊπιὰηία ἔμουῖῖ, Οἰηθη 6 1.ἃ- 
οἰδάϊο, αἰϊᾳα6 οοηδίαί ΤῊ, ΠΟ ῬΘΓ 
ἀρηδίϊοποπι ἃ Μιὰ ἀθβοθη- 
αϊββθ, ΝΟΌΪ5. νϑυὶβι τα ἢ] πη ατα υἱ- 
ἀθίαγ τηδίγοπὶ ΟἸουὶ ραίγ5 ΤῊ, 
[8586 ΟἸ πο ἢἶ8 ΒΟΓΌΓΘΙΩ ἰρ5Ὲ1η- 
αὰὺ6 ΤῊ, ΡῈ. δᾶπὶ ΜΙ 8 ϊ5. ῥτο- 

ΠΘΡΟί ΘΠ, -- τὴν ἄλλως. Νυ]θο 
τηνάλλως, αποᾶ αὔὐδονρα ἰὴ Ἰ6Σ. 

8 16. Ὄρολος. θυδο ἢἷς ἀ6 
ΠΟΠΊΪη6 Ῥδίγ]5 ΤὨπογἸ 15. Βογὶ ὈΪῦ 
Μδγοθ πὰ. ποὴ ρΡοϊπουηΐ δάάι- 
ΘΓ ιθρῃδηῦτα ἴῃ δάποί. δὰ ΤΠηὰ- 
ογὰ, αἱ εἰ Ὧἂο Ὀιάγηηο ροίϊζυβ 8ἃ5- 
56 ΠΥ] γο]]εὺ ααδπῃ Ρ] ον Βα 8115 
γϑίαϑιῖβ βου ρίονι θα, αὶ Ὀϑίγομα 
ὙΠαογαΙαϊς Ὄλορον νούδηϊ, πο 
Ὄρολον. ἴίὰ ὙΠιιον ἴα 65 ἴρ86 ᾿Υ̓͂ 
104, 4, Ὀιοηγδϑίαβ ἢδ], ἀθ τὶ, 
ΤΒίου, Ὦ 6 ἴῃ Ρυϊποῖρ., Ῥϑαβαηϊα8 
Ατο, ς. 38, ΡΙαίαγομα5. ἴῃ ΟἸπ,. 
ΡΓΪΠΟΙρ.» Αμϑεα θα ι-. ΠΙ| ν». 200 
οαϊῖ, δηϊ., ΤΠδπιϊβιϊαβ Οναῦ. ΤΥ 
Ῥ. 60 εἀ Ηανά., Αρϑιμηῖαβ 1. ἢ 
Ρ. 62, Ῥμοιίι5 βιθδιοιι. Θοά. Χ, 
δὶ τηδ]6 δἀϊιαπι δϑὶ [αὐ πιθίυὶ 
οδιδ8 ἴῃ ΤΖοίζαθ νϑυβῖθιβ ααϊθι5- 
ἀαπὶ ἱπ οοα. Ρα].] Ὄλουρε γΡῖὸ 
Ὄλορε, Βυ 485. ἴῃ Θουκυδέδης 
εὐ ὀργᾶν, αυἱ οἰἰᾶπὶ ἴῃ Ὄλορφος 
δἃ Ῥδίγο πη ΤηθοΥ ἀϊα δ τοβρίοθυ8 
Ῥοϊαϊί, οὖ ΒοΠο] α5ι65 θ᾿ ηἶβ ΟἾνυ- 
βοβίομηϊ ἴῃ 50}10}}18. Μουοῖὶ δὰ 
Ὀιοποῖη ρΡ. 106. Ἦοο αυοαὰδ 
ΒΟΓΕΙΡΌΪΙΩ ταϊροῖς, φυοὰ Μδιοεὶ- 
᾿ἰπὰ8. τϑρεὲθ ΤὨγαθαπὶ Οὐΐμ8 
ΠΟΙΊΘη ῬΑ ιν ΤΙογ αἰ δ ἱπαροβὶ- 
τὰ αὶ [8 2 οἱ 11] Ὄλορον 
ἈΡΡΘΙΙαὺ εἰ αυοὰ Ἠονοάοῖιβ ὙἹ 
89 εἱ 41 Ὄλορον τοροπὶ ΤἼγδοὰπι 
τηθηηοταὶ, ἩΠΌΒ, ΟΥ̓ Ἔγαπι πο- 
ὨἸ6ἢ 6886 Ὄλορος ἄοοει οἰἰδπι ἴπ- 
βουῖρὶο ΑΥΠΘμΪ8Β. ΠΡΟ τορουίϑ. 
νὰ, ναὶζ. δᾶ. Ῥαυβ. 1 38,9." 
ΝΥ οβδίθτιῃ, Ἀρυᾷ ᾿ρβυτῃ ΜάνοεΙ- 
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ἐστιν ἡ στήλη δηλοῖ ἣ ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ 
κειμένη, ἔνϑα πεχάρακται 

ΘΟΥΚΥΔΊΖΔΗΣ ΟΛΟΡΟΥ͂ ΑΠΙΜΟΥΣΙΟΣ. 

πρὸς γὰρ ταῖς Μελιτίσι πίλαις καλουμέναις ἐστὶν 
ἐν Κοίλῃ τὰ καλούμενα Κιμώνια μνήματα, ἔνϑα 
δείκνυται ᾿Ηροδότου καὶ Θουκυδίδου τάφος. εὑ- 
ρίσκεται δηλονότι τοῦ Μιλτιάδου γένους ὄντως" 
ΠΡ γὰρ οὐδεὶς ἐκεῖ ϑάπτεται. 
δὲ ἐν τῷ περὶ ἀκροπόλεως μαρτυρεῖ" 

καὶ 1]ολέμων 
““ ᾿ 

ἔνϑα καὶ 

Ὀρόλου ᾿Δλιμούσιος Ῥα]. (Η ἰσίταν ἴθ ΑΛΙΠ, ποπ 5οιὶρ- 
τὰ πη γί). 

8 11. ελιρίσι νὰ]ροὸ οὐ Ρα], πεῖ, 
ὄντος Ραὶ. 

᾿ϊπατῃ. ΟὉ Πδ6ο ἰδϑιϊπηοπία οἱ 88 2, δότου. ,,Θὕτγᾶι.. ποσαὶ Δι ίοΓΕ ΠῚ 
ὅ5 εἱ Αποη. 8 10 γερὰ ἀερτᾶ- 
ναία εὖ Ὠΐο Ὄλορος, οὐκ Ὄρο- 
λος, Ῥᾶυϊο Ροϑί, Ὄλορος εὖ ἴπ 
ΘΟΙαπηπδ6. {810 Ὀλόρου Ιεσεη- 
ἀὰπιὶ 6556 ργΟΌΔΌΪΠ ΟΡ οοηϊθοῖν 
αγδιαεγί,, Οα] Ἀ556η 1 ΒΘ αρρ. 1.1. 
Ρ. 439 5.. -- ἡμάρτηται. Οὐ, 
δάη. δὰ Ἰπς 1 68, 11. --- 41:- 
μούσιος. 1. 6. εχ Βαϊϊπιπηῖα 
ἄἀθῖηο 56 ρᾶρο {τἰθ5 ΓΘ οπ 5 
ΟΥα5., ἀθ 4πὸ οἷ, [μεδκ, ἀ6 Ραρ. 
Ατ, Ρ. 46 ᾿πίθγρυ. Δ δβδίθστη, ἴἿὶῃ 
ΓΕ οοηδθηίίαηξς ὃ ὅδ Αποῃ, 8 10. 
ΡΙαις, Οἴμῃ. 4. 

8 17. ,ΙΜελιτίσι οτμηΐηο 
5ουθθηάατη. Ρϑιβδηὶδβ ἴῃ Ατίςο. 
ο, 238 Θουκυδίδου μνῆμά ἐστιν 
οὐ πόρρω πυλῶν Μελιτίδων."" 
Ηυά5. Οἔ, ΡΙαι. Οἴπη, 4 οὐ Αποπ, 
10, ἀθΘ ἰρβᾷ διυΐθπη ᾿δὺ ρογία 
Τ,θΆ 1, Τορορι. Αἴβθη. ρ. 181 
εἰ 888 ἱπίερρυ. ἄδθιη. Δ 80 ῃ5- 
τῆι. ἀ6 ὕτν. Αἰῃ. ρῥ, 848. -- 
Κοίλῃ. Ῥε Ἰοοο ἀιθίϊαι Κυιερ. 
ψιῖς, Τηαο. Ρ. 69, ουπὶ Ἠδτγοάοιαϑ 
ΟἸτΩΟ ΠῚ ΞΘΡΌΙ αν αἴοαῖ πρὸ τοῦ 
ἄστεος πέρην τῆς διὰ Κοίλης 
καλεομένης ὁδοῦ ΥἹΙ 108; 564 
ἴῃ 'ρ88 Οοεἰ6 ΟἸπιοηΐα τη οπππιθπίδ, 
αΐ ἢΐο, ΘΟἸ]οοδηΐαν 8 ὅὅ. Αποη. 10, 
6 θεῖα νἱὰ. 1,641. 1. ἃ. ρ. 182 
οἱ 461, Δ δοῃβηι. 1]. 1. --- Κἐμώ- 
νια. 819. ἰτθγαη 8 82, ὁοηίτα 
δρυὰ ΡΙαι, Κιμώνεια. --- Ἧρο- 

860 Βοοογαϊ ΔηΪΠΊ0 6588 ροτἶβ88 
αὖ, ΟΌΠῚ 5ίϑιϊπι 5] ΘΟ ΓΤ τ5 δϑϑοὶ 
ξένος γὰρ οὐδεὶς ἐκεῖ ϑάπτε- 
ται, Πενοάοὕμπι ρου συὶπαηι ἔι1558 
ποη γεοογάδγθιαγ, Οογδθβ δὰ Ρ] αι. 
Ομ. 4 εππθᾶαι Ἡρώδου, αυὶ 
ΒύΓροπὶ δὰ φϑηῖβ ΟἸπιοπὶβ γεΐο- 
γθθαῖ, “Κ (Ὁ 6}. Ηοο τεοθρὶυ Β[ϊ,, 
αυἷαὰ Ηεγοάθβ Αἰΐουβ ἃ τ4]} νὰ- 
αἰταῖθ τη ηἾ πη 6 δἰ ἰδ παβ ἔπουῖι, Ὀλό- 
ρου ϑαυρρ. |. 1, Ρ. 480. ΝῖΚὶ 
ἴογτίβα Μαγοο!!ϊπβ οορη δύ ΟΠΘΙη 
φυδηάδπι ἴηΐον Ηθδιοάοιιπὶ Μ|]- 
τα ἴδᾳ 6 [Δ Π}}}18 πὶ ἱπιογ 1556 ορὶ- 
ῃδία5. 6δί, Οἵ, Τάγοπον. δα Ηβγο- 
ἀοί. Ρ. ΧΟΙ. Ηδγ5. Θδοβι, Πἐγροᾶοι. 
ῬΡ. 80. Βδεῖν. δὰ Ηβρνιοάοί. {. "Ὁ 
Ρ. 389. - ὄντως. Μαϊο ὦν 
(ἀγαιθγίαβ ὄντως ὧν) νεῖ, η8ἃ8 
ΗδΥϑ}1 1. ἃ, οἱ ϑο)ιδοίθυϊ δὰ ΡΙαΐ, 
Ν »».141 ΟΠ θοίαγα 6ϑῖ, εὑρί- 
σονται... ὄντες. --ὀ Πολέ- 
μῶν. ἡ Ηπηο ΡΟΙΪΘπΊΟἢΪ5. Πθγιιπα 
περὶ ἀκροπόλεως οἷϊαὶ ΑἸποπαοιβ 
Ἰ, ΧΙ εὐ ΧΠῚ, αὐ εὐ ϑίγαθο 1. ΙΧ 
εἱ Ηαδιροοτγαιίοι ἴῃ Νεμέας χα- 
ράδρα.... Νίχίν Ριο!επηδεὶ Ερὶ- 
Ρ ιδηἰ5 τδηαροΥῖθιι5 δίᾳαο. ΠΡΥατα 
Ἰπβογῖρβὶς ἰαϑίθ ϑίγαθοπο [ρ. ..390] 
περὶ τῶν ἀναϑημάτων τῶν ἐν 
τῇ ἀκροπόλει. “ Ημ48. ρϑτγίίῃ 
δῖος ρᾶτγίϊπι δὰ 8 28. Εδβι ΡοΙΈπιῸ 
Ῥεουοβείεβ, 4 πίθον 81|1ὰ ορϑγᾶ 
Ρευϊθσϑιῖοα περὶ τῆς ᾿Αϑήνησιν 
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«Τιμόδϑεον υζϊὸνΣ αὐτῷ γεγενῆσϑαι προσιστορεῖ. 
ὁ δὲ Ἕρμιππος καὶ ἀπὸ τῶν Πεισιστρατιδῶν αὐτὸν 
λέγει τῶν τυράννων ἕλκειν τὸ γένος διὸ καὶ διαφϑο- 
νεῖν αὐτόν φησιν ἐν τῇ συγγραφῇ τοῖς περὶ “ρμό- 
διον καὶ ᾿ἡφριστογείτονα, λέγοντα ὡς οὐκ ἐγένοντο 
τυραννοφόνοι" 9 δ ’ ι ’ 

οὐ γὰρ ἐφονευσαν τὸν τύραννον, 
ἀλλὰ τὸν ἀδελφὸν τοῦ τυράννου Ἵππαρχον. ἠγά- 
γετο δὲ γυναῖκα ἀπὸ Σχαπτῆς ὕλης τῆς Θράκης πλου- 

ἀκροπόλεως 5οιῖρβίι. ΜΈΘΙΙ, 
Εγάρτη. ἰδ. αν, ΠῚ ρ. 108 544. 
-- καὶ. ϑεονυ. «αὐτῷ. 
»Καὶ Τιμόϑεον υἱὸν αὐτῷ γε- 
γενῆσϑαι οὐτῃ Οδ581|. οἱ ΒΈΘΡΗ. 
Ἰοροπά πὶ Θθη560. ΕἸ τὰ ΘηΪ ΠῚ 
ΤΠαοΥν αἰαὶ ἔυϊδθθ ααὶ ΤΙΠΊΟΥΠΘιι5 
ΔΡΡΘΙανθαν οοηδίαν οχ ϑυϊάδ ἴῃ 
νυ. Θουκυδέδης."" Ηα 45. 

8 18, Ἕρμιππος. »Ἐον- 
5[1|8π.., Ηθονπιρρα5 βιογρά- 
φος, ουΐαβ. 58 6ρ᾽.8 τη ΘΠ] ηἷΐ Ὠϊο- 
Θ6Π65 ᾿υϑΘΡ 5. οὐ 46, τπἰ Ραΐο, 
Ια αῦ ΤΙΟβΘρ 8 οοηίγα ἈΡΙΟΠοΙη 
122. Εἶδοβ νοιθὶβ: πολλοὶ δὲ καὶ 
περὴ αὐτὸν ἱστορήκασι, καὶ 
τούτων ἐπισημότατός ἐστιν 
Ἕρμιππος, ἀνὴρ περὶ πᾶσαν 
ἱστορίαν ἐπιμελής.““ Ηπια 5. Εαϊι 
ΘΠ ΠΔ 615, Δ} Π|80}}} αἸΒοῖ ρα] 5, 
αἰ Ριοϊεμηδοὶ Επουρθῖδθ (ΘΠ ΡΟ 6 
νἰχῖι, Ὑιὰ, Κυπθρ. 1, Τῇ. Ρ. 4 
οὐ Μιι6}}, ΕΡΆΡΤΩ, ἢΐϑι. ΠῚ. 8ὅ5αᾳ4. 
-- ἀπὸ τῶν Πεισιστρατι- 
δῶν . τὸ γένος. μ»Βανο 
Ηδοτγΐρρὶ ορί πἰοπθπι ἢ γτηδὶ 5680]. 
Τηυο. δὰ 120, 2.“ Ηπά5. Ἐεοι- 
1] ΡΠ θα αϊίαν ἄγαι, ρΡ. 34. Αἱ 
Βοβοπον ΤΠυογαϊάθηθ ὃχ Ρἰϑὶ- 
βίγδι αἷβ. ρθη. ἀθοοῦθ ογθαϊ ΠῸΠ 
ῬΟ586, οππὶ Ρ βἰβίγαίιιβ 6 ΡῬϑΡῸ 
ῬμΠΠαϊάαγιιη, ρϑηΐθ ΝΟ ἀΔΓ ΠῚ, 
ΤΠυογάϊάθ5. 6 ρᾶᾷρο Ἠα!ϊπιιηίο, 
σοπίθ ῬμΙ δι ἀανγιπὶ οὐίαβ δίαιιθ 
Ῥᾶριιβ ἃ σϑηίθ Ρ]}Ἰ]αϊ ἀαυιπὶ α}}}- 
Θοπιον αἀἰβοθυηθπάμι5 581, ἀοοοί 
Ῥ. 91. Εἰ αυοπιοᾶο ΤῊ. ἃ Ρἰϑ8ὶ- 
βίγα τ ]8 σθηυβ ἀποοῦο Ροίογαΐ, 
ΟΠ ΒῈΡ]αία Θουυτὴ ἀΟΠΪ Πα. 10 Π6 
ἰοίἃ 65 6Χ ΑἰΠθηϊβ ἴῃ ρθΡρο- 
τἀπὶ τοϊοραία οϑϑεῖ, Ἦἤδηο ορὶ- 

πἰοη θη ἰηἀθ ΟΥΔΠῚ 6558 δχ ἰη- 
ΒΘααθη 5. νεΡὈὶϊδ ΘΟσΠΟΒΟΙ(ΕΣ 
ααοὰ ΤῊ, ΥἹ ὅ4-- 60 δχροβαϊί 
ΗΙρΡραυύοῆυπη 8ἃ0 αγπηοαϊο οἱ 
Αγ βϑίοριίοπθ πϑοδία πη ἱπη ρου ΠῚ 
ΠΟῚ ἰθηιἶδ58. ΘΟΒηΠ6 ΠΘΟΘΠῚ ρ6᾽- 
ΡΘίγαν 556. ΠΟ ΓΘΙΡ Θὰ 6 οδιι58, 
564 δα τ] οἰβοθηὯπὶ ρυϊναίαπι ἴη- 
ἰανῖδηλ, Οὐπὶ ᾿ρὶθαν οοηΐνα Θ0Π1- 
ΤῊ Π6 1 ΟΡ ΟΠ ΘΠ ἀθ ἸΠΠΟΥ ΠῚ 
Ιαὰὰθ ἀοίγαῃθυδί, ρϑου τὶ αὑ8- 
ἄἀδιη ἀθ οδιι88 ΡΙ δἰ βίγαι 5 ἔα ν γα 
να οθαίαν, --- δεαφϑον εἴν. 
Ησθὸ γᾶν α5 γθρθιμπι ἴῃ ϑίθρ ἢ. ΤΊ 65. 
Θ(. γθο. ΘΧΘΠΊΡ 185 58 015 τη 1}  π|Π| εϑύ. 

819. Σκαπτῆς ὕλης. »Σκα- 
πτησύλης τοῦ. Αθ, Ρονῖ. ει 
οαϊάϊυ ΒΕΚΚ.} ; π8Πὶ Σκαπτησύλη 
ἀϊοῖταν ΘΘρΡΠᾶΠΟ περὶ πόλεων, 
οὐ Τιδυϊηἶβ, αὖ Εἰδδίο οἱ Τμπογοίϊο, 
Θοδρίθηβα!α οὐ βοδρίοβυϊα. Μαδν- 
ΘΘΙΠη0 ἰδηθη ἷ5 [ὃ 2ὅ εἱ 47, 
αὶ σὰπὶ αδίϊνιι8 510 Σκαπτῇ 
ὕλῃ, ΟὉ οτηἰβϑιιηι σ᾽ 46 βουϊ ρίαν 
ἀαθιίανὶ πὸ ρΡοίθϑβί, εἰβὶ Πθχὶοηἶβ 
Σκαπτησύλῃ νο5ιϊσῖα ποθὴ ΟὈβοιγα 
ἴῃ οοα, Ῥᾳ]. βουναίᾳᾷ διπίὶ 8 14] 
αἰν᾽βὶ8. ρίδηθ νοοῖθιιθ Βου θ᾽ αν, 
δάδο πιὸ νυ βγη ]6. ἸῸΝ δἰ. (Οὐ θ ἢ 5 
ΠΠΟγαυ οἰ γι πὶ ἈΡΘυγα556, αποὰ 
ΘΧΙΓα ΟΠ 8ΠῚ ΘΟΠίΓΟν ΘΒ ἃ πὶ ΡῸ- 
εἰύ ῬΙ]Ε ΛΟ 8. ἴῃ Ομ. 4 οἱ (6 
ἘΧΒΠΠ1Ο 14,“ Ηπὶ ἃ 5... 4π| ρυδοίογθα 
Ἡδτγοᾶοι. ΝΙ 46. Ἱπιογοὶ. ΥἹ 810 
οσοηΐους, Ααἀα. 1οὔ. «ἀ ΡΏγγη. ᾿. 
θ0454ᾳ. οἱ ΤΑ. ἢ πηι. δα. Τοῦ, ὙἹ 810, 
Εἰΐ5586. δίοπὶ ΘοαρίΘϑἶλ πὶ πόλιν 
Θράκης μικρὰν ἀντικρὺ Θάσου 
ἀοοοῦ ὅίθρι, ΒγΖ. Α Εδβίο αὐ θ 61 
ἴῃ Μδοράοηϊα οο] σαὶ, 564 ΘΕ ΠῚ 
ἴδοι! οὔ (ὐαθοῖβθ οΟΠΟΙ ἰδυὶ 

18 

19 



ΒΙΟΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. ΤῸ} 

σίαν σφόδρα χαὶ μέταλλα κεκτημένην. ἐν τῇ Θράκῃ. 
80 τοῦτον δὲ τὸν πλοῦτον λαμβάνων οὐκ εἰς τρυφὴν 

21 

ἀνήλισκεν. ἀλλὰ πρὸ τοῦ Π]ελοποννησιακχοῦ πο- 
λέμου τὸν πόλεμον αἰσϑηϑεὶς κινεῖσϑαι μέλλοντα, 
προελόμενος συγγράψαι αὐτὸν παρεῖχε πολλὰ τοῖς 
᾿ϑηναίων στρατιώταις καὶ τοῖς “ακεδαιμονίων καὶ 
πολλοῖς ἄλλοις, ἵνα ἀπαγγέλλοιεν αὐτῷ βουλομένῳ 
συγγράφειν τὰ γινόμενα κατὰ καιρὸν καὶ λεγόμενα 
ἐν αὐτῷ τῷ πολέμῳ. ξητητέον δὲ διὰ τί καὶ 4ακε- 
δαιμονίοις παρεῖχε καὶ ἄλλοις, ἐξὸν ᾿4ϑηναίοις δι- 
δόναι μόνοις καὶ παρ᾽ ἐκείνων μανϑάνειν. καὶ 
λέγομεν ὅτι οὐκ ἀσχόπως καὶ τοῖς ἄλλοις παρεῖχε" 
σκοπὸς γὰρ ἦν αὐτῷ τὴν ἀλήϑειαν τῶν πραγμά- 
τῶν συγγράψαι, εἰχὸς δὲ ἦν ᾿ϑηναίους πρὸς τὸ 
χρήσιμον ἕαυτῶν ἀπαγγέλλοντας ψεύδεσϑαι καὶ 
λέγειν πολλάκις ὡς ἡμεῖς ἐνικήσαμεν, οὐ νικήσαν-- 

τες. διὸ πᾶσι παρεῖχεν, ἐκ τῆς τῶν πολλῶν συμ- 
φωνίας ϑηρώμενος τὴν τῆς ΘΗΝ κατάληψιν" 

8 30. γενόμενα ΡαΪ. 
8 21, Ργὸ αἰίούο πολλῶν ..Ραᾳ]. πλειόνων, απᾶπινὶβ ΒΕΚΚοιῸ 

ἰδοῖῖθ πολλῶν δχϊθοπίθ. . Ηἰιι. Ταροηΐ ἀθ μδο ἀϊνθιυβιίαίθ γε- 
Βίθυπι. δἱ 8}1]. 

ΡΟ588, 4ιυοπίδιη Νίδοθαοηΐδο ἢ π65 
Ῥοβίθα δΔηΊΡ σαι βἰπί, δάηοίδι 
Ἠμά5. δα 8 25. ὕχοι διυίθηι Τῇι- 
οὐ αἰά 15 ἰπ46 οΥἵα ἢΠ1ὰ οοΙ οηΐ Α(Π6- 
πΐθη 515. ΠΟΏΠΠ}}18 ν᾽ ἀδίαν ἔπῖ556, 
ϑϑα. πῖΠ}} υὐἱθαθηάατη ἢπΐο ηδὺ- 
γαϊ απουϊαθ, 4π8πὶ εοἰβοίδηι 6558 
νοὶ ἰπάθ ραίθί αποᾶ 4111 ΤῊ, ἀἱ- 
νἱ85 ἃ Ρῥδίγα οἷ τϑρϑίθδηί, 
Οἵ, οχοραί. ἴῃ ΑΝ Αἰδὶϊ ΗΠοί. ὅτ, 
Πρ. 424, ὙΟΥΪ 5' τ} }} 1 πλι1πὶ Θϑὶ 
τη θῖα}}α ἃ ΤΠ Δ5115. ΑἸΠΘηἸΘΠ51θῈ5 
ῬΟΥηἶβ5α ΡΌΡΠΟΙ αὐϊά θη ἀμ ηΪϊ 
ἴαοία 6588, 868 Ροββθββί ΟΠ θη 
ΘΟ οὐ Ρογρούα ΠῚ πβππὶ (οἴ, 
ΤΥ 108, 1) ἴτὰ Ὀαὶνδι15 ΘΟ ΠΟΘΒΒΊΙΠῚ 
πῤΓ ΡΓῸ ἴΐἰ58 δχθυοθηῖβ νϑοιὶσα ! 
ΤΘΙΡΌΒΙΙΟα 6 ΒΟ νθυθπί (οἵ, ααη. ΤΥ 
106, 1), αἴ'ὰ ἴῃ ΤΥ ΟΠῚ ΘΟΠ56Π- 
ἰδποῖπὶ 811 ΘΙ ΕΓ ΠῚ στη ν] 1588 
Οἰπηοπὶβ δυοίου αίθτη, ααΐρρα αὶ 

14 6110 οορ ββοὺ (οἴ. ΡΙαί, Οἴπι. 
14), οἰτιβ συδίϊα ΔΠ10}155]Τη8Πὶ ΡῸ5- 
Β6ββίοη θη δϑοῦθρίβϑα ΤΊ, ῬΔΙΡῈΠῚ 
οἱ οοσῃδίιπι) ἴδ8ο}]86 εϑδί δὰ οἵε- 
ἀδηάυτῃ, 

8 20. τοῦτον... λαμβα- 
νῶν. Αἱ βιιρτᾷ 14 Τῃημπογάϊάθηι 
Πᾶθο πηθία!]α ἰδ ἃ πηδιουθι5 
δοσερίββα αἰχῖς, Οἱ, ἀθ ἢδο αυδο- 
βίϊοπο Κσπθο, ἀ6 Ὑ1ι. Τῆμπο. Ρ. 42. 
ΒΟΘΟΚΗ. 066, οἷν, ΑἸΠ6η. 1 Ρ. 424. 
-- αἰσϑηϑ'εές. θείενῖον Ποχῖο, 
αὐδθ Ἰορὶθαν οἰϊαπὶ 100. 40, 28 
βῖσαί αἰσϑηϑήσομαι 168. 88, 11, 
θε τὸ οἵ. Τῇυο. 11 οἱ 22. 

8.21. τὴν ἀλήϑειαν... 
συγγράψαι. Οἵ, 8 22. 48. γε- 
γἰτατῖ5 ΤΟΥ ἀϊάθ πὶ 6588 ἰ5βιπαϊο- 
555: ΠΠΔῚ ἰοβία παν οἰΐϊδπι ὈΊΟΉ. 
ΗΔ]. Ρ. 824. Αρβίμβοη. ἴῃ ΡΓγο- 
ΘΎΠΊἢ. 8]. 
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τὸ γὰρ ἀσαφὲς ἐξελέγχεται τῇ τῶν πολλῶν συνᾳ- 
δούσῃ συμφωνίᾳ. ἤκουσε δὲ διδασκάλων ᾿ἄναξα- 
γόρου μὲν ἐν φιλοσόφοις, ὅϑεν, φησὶν ΓἼάντυλλος, 
καὶ ἄϑεος ἠρέμα ἐνομίσϑη. τῆς ἐχεῖϑεν ϑεωρίας 
ἐμφορηϑείς, ᾿Αντιφῶντος δὲ ῥήτορος, δεινοῦ τὴν 
ῥητορικὴν ἀνδρός, οὗ καὶ μέμνηται ἐν τῇ ὀγδόῃ 
ὡς αἰτίου τῆς καταλύσεως τῆς δημοκρατίας καὶ 
τῆς τῶν τετρακοσίων καταστάσεως. ὯΙ οι ἡ 

τι δὲ μετὰ 
τὸν ϑάνατον τιμωρούμενοι τὸν ᾿ἀντιφῶντα οἵ ᾽4ϑη- 
ναῖοι ἔρριψαν ἔξω τῆς πόλεως τὸ σῶμα σεσιώπη- 

8 22, ἀναξαγόρου. ,πΠὺ- 
οΥαΙαἾβ. αὖ ἀϊβοῖρ}] ΑΠΑΧΘΡΌΓΔΒ 
ΠΘΙΊΟ, υὖ ΟΥΘ40, 4|11π|5 τηθι]ηϊι." 
Ηυ 458. ἴῃ ἀυθίυμι νοοαὶ Κτγαθο, 
ἂς ψῖι. Τῆυο. Ρ. 87 5ᾳ. ,06 αυὸ 
αὐ Ματοο ]ἰηὶ οχϑίαὺῦ δποίου 85, ἴα 
γΘΡΙΒ1Π1}}15 ἀποῖίαν οοπίθοίαγα 80 
ΘΧΘΙΏΡΙΟ Ῥο. 1015, ααὶ 840 Αηᾶχᾶ- 
ΒοΓα ᾿[6 ΠῚ ΤΘρ] δία 5. ΓΘΡ ΠῚ αἀἰν]ηδ- 
ΤΠ] ΠΌΠΙΔΠΔΓΙ Πα 6 ΘΟρΏΪ]0η8 
βᾶπάθμῃ δὰ ἀϊοθηαϊ ἀβὰπὶ δχϑιοὶ- 
ται] ΠΘῃη 4116 γα βία, Αἰαᾳαὶ Τὴ - 
ογάϊάθβ ἰίαὰ 86. δὰ ΡῬϑυὶοὶὶβ ᾿τηϊ- 
τας] ΟΠ 6 ΠῚ ΘΟΠΊΡΟΒι1556 νἱἀ θῖν αὐ 

. οἷα οἰοα αϑηΐζίδε ἔογπιδηὶ οἰ ἢ- 
δἰθηᾳαθ Ῥ6Γ ἰοίατη ἢϊβίουϊϑθ ΟΡ 5 
ἜΧΡΥ ββϑῖη ροΒίοθγι 81 βουναυθὶ. 
ΥυγύύθηΡ. Ρυδοίαι. δὰ Απδὶ]. 
αν. Ουπὶ Ῥοιῖοὶς ΤΠιιον ἀἰάϊ οοπ- 
βαθιααἰη6 πη ἰπίθγοθββίββο οἱ [1558 
6058. ΘΟΠαἰβοῖρ 105 ἰδβϑιϑίαν οὐ Πὶ 
Β0Π0]. ΑΥἰβῦϊα, ρ. 121. Οἱ, Ρῃϊ- 
Ἰοβίν. Ψῖςς, ὅορἢ. 1 9, ὉὈῚ τ ΠπΊ8π 
αοΥρῖδβ ΤΉ που αἰ 415 Ἰὰ πὶ 5 ηθβοθη- 
115. βίοαι ῬϑνῖοΙΒ πιαρὶβίθ τη86 
γοσαίαγῦ, ὙΨαΥαΠ Δ Π16 58115. Ρ6.- 
ρα σπΊ δϑῦὺ ἢ1Π}}} ἀθ δῷ τὸ πιθ- 
τηοτῦῖαθ ργοάζίαπι), 8564 οοηῃϊθοία- 
γᾶπὶ ἰϑοῖδπὶ 6556 ρϑῦϊπὰθ δίαιθ 
ἀς ΤῊ, ΑηΠρμοητ5 ἀϊβοῖρα!ο. ΑὉ 
Απαχᾶρούαθ δηΐηὶ ἀοοίϊηα ΤῊ, 
ΤΑΙ ΟΠ 6 πὶ τοροίθθαηί δὰ πδίαγα 85 
ΤΟΥ Π] οδι888, ΠΟ δὰ ἀθουῦιπὶ 
νοὶ πη αύθιη οὐ ηΐὰᾷ γον οὐδ 115, αυἃ 
ἂς οαυβἃ ἄϑεος 6586 νἱἀδθδιυν, 
Οορπονῖββα ΤῊ. ἀπαχᾶροιδθ ἀοο- 
ΟἸΠΔΙΏ,, οἰδὶ εἰ ἀϊβοῖραϊιβ ΟῚ 
ἴαἰτ, υταθ ΡγΟΌΔΌΙ 6 6βῖ. 
ἈἌντυλλος. »» ΕΧχ δηδυγδίογο [ἢ 

6. 6Χ 5080]. Τῆυ0.] δὰ ΠῚ 9ὅ. 
ΙΝ 19. 28 οοηΐοῖϊο ΑἸ γ]]ὰπὶ ἢ ΠΟ, 
αυθπὶ τῃρίογθιαη ἃρροαὺ 1485, 
Β0Π 0] Ϊὰ αυδοάδηῃ ΘΟ ΒΟΥ ρ81558 δυὶ 
οὐ οαπι Θχθγουΐϊβδα ἴῃ ΤὨυογαϊ- 
ἀοπι.ς Ηπά58. Οἷ, 80. 58. 
ἄϑεος . .. ἐνομέσϑ'η. Ηδῃο 
ΟΡ᾿πἰοηθτῃ 46 60 Θοποβρίδηι [Δ] 58 ΠῚ 
6588. ἀεπηοηβίναί ΒΟβοθοΡ 1. ἃ, 
225 54. Οἱ, 11 52, 8. 58, 4. ΠΙ 82, 6, 
ΟΣ ; 4͵ -- Ἀντιφῶν. 
τος. Απήρμοιτίβ ἀἸβοὶρ Ϊ τὰ 
ἔμϊθβθ ΤΙ, ροϑίαᾳθδπη ΟδΘο 5 
Οα]αοίίηιι5, ααἱ τηθίου ὈΙοηΥϑ11 
ἨΔ θυ ΠΔ556η515 [Προ Θ νἱοθὈθδΐ, 
ἴη46. βυδρίοαίι5. οδὺ αυορα 16 ἃ 
ΤῊ, ἰαπαδίιβ οϑϑοῦ (Ρβθυᾶο-ΡΊΙαῦ, 
γι, Απῶρῃ, 7), τὰ ἰδ πα 8 Πὶ 
ΤῈ ΠῚ Οογίδιη οὐ θχρίουδίδιη ργο- 
ΠαΠ ΙΔ ἴ65 ΠΟΥ 6 ΡΥ θυ απῦ. 
(Αποηγη, νἱύ, Απθρῃ, 8, Ηον- 
πορθη, περὶ ἐδ. 1Π11, 7. 12, 5. 
5610], ἴῃ Ηδγτηορ.. ἴῃ Ποὺ, ἌΝ 4}2. 
Υ ρ. 7. ὟΠ ρ. 26. Ττυρμοι ἰθϊά. 
ΨΠΙ Ρ. 750. Αμοηγηι. νἱι. ΤῊ. 2, 
Βυϊά, 5. ν. Θουκυδ.. 5610], ΤΉμΟ, 
ΨΠΠ 68, 1). Ατηΐϊοο8. 605 Δρρε δὶ 
Αὐϊβυϊά, Πρ, 1716. ϑὅδπθ ἤθοθβ- 
βιτπἀϊηθη αἀαδ ἀλη ἰῃ 6 605 1ηἰ6Υ- 
οοββϑίββθ δὰ ἱπηργοθα}}}6 οϑῦ, 
Οὗ ΒΙ455. ΕἸοαα. Αὐΐοδο ΙΡ. 88. 
201. ΠΡ. 482, --- ἐν τῇ ὀγδόῃ. 
γιὰ. ΨΠΙ 68. -- σεσεώπηπκεν 

-χαριξόμενος. Ἐδπὶ 48 
ἈπΙΡΒοΙΒ στδιῖὶα οοἰανῖβϑα. ἢϊο 
ἰηδ 1 βυβρίοίοῃθ ΤΙ. ἱπουβδίῃν 
γ6γ6 ἰδοίδη 6586 δχ ΑὨΠ ΡΠ Ομ 118 
ἰαάϊοῖο ἃ Οδθοῖ ο πιθοῦ ΡΓΟ- 
ἀἴτο (Ρβειάο-ΡΊΙαι, 1.1, 24) οοηδίαί, 

22 
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χεν. ὡς διδασκάλῳ χαριξόμενος᾽" λέγεται γὰρ ὡς 
ἔρριψαν αὐτοῦ τὸ σῶμα οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι ὡς αἰτίου 

93 τῆς μεταβολῆς τῆς δημοκρατίας. οὐκ ἐπολιτεύσατο 
δ᾽ ὃ συγγραφεὺς γενόμενος ἐν ἡλικίᾳ οὐδὲ προσ- 
ἣλϑε τῷ βήματι, ἐστρατήγησε δὲ ἀρχέχακον ἀρχὴν 
παραλαβών" ἀπὸ γὰρ ταύτης φυγαϑεύεται. πεμ-- 
φϑεὶς γὰρ ἐπ᾽ ᾿Δμφίπολιν, Βρασίδου φϑάσαντος 
καὶ προλαβόντος αὐτὴν ἔσχεν αἰτίαν, καίτοι μὴ 
πάντα καταστὰς ἀνόνητος ᾿Αϑηναίοις᾽ τῆς μὲν γὰρ 
ἁμαρτάνει, Ἠιόνα δὲ τὴν ἐπὶ Στρυμόνι λαμβάνει. 
ἀλλὰ καὶ οὕτως τὸ πρῶτον ἀτύχημα εἰς ἁμάρτημα 

γενόμενος δ᾽ 
ἐν Αἰγίνῃ μετὰ τὴν φυγήν, ὡς ἂν πλουτῶν, ἐδά- 

25 γεισε τὰ πλεῖστα τῶν 

Νᾷπιὶ αυ86 ἀΐνογβα ἀθ οἷιιβ δχῖίι 
1θῖάθπὶ 12 344. τηριηουδηίιν δά 
4105 οἰυβᾶάθη ΠΟΙ ηἾ8 νἱγοϑ το- 
ογοηἄα συπί, Οἵ, ΒΙ4585. 1. 1.1 
Ρ. 82. 

598. οὐκ ἐπολιτεύσατο... 
βήματι. Ττραρπᾶτα βύααοι Β͵. 
Ῥ. 81. Οἱ, Οἷς, Οται. Π 18, δ6 
πὸ απ ο(ὙΠαυον ἀϊ6γῺ) α ἃ Ϊ ἃ 6 ΠῚ, 
αὐδπηαάδτη δϑύ πὶ ΓΘ ΡαὈ]Ϊοᾶ 
νούβαίιϑ, 6Χ ΠΙΠΊΘΓΟ 8606- 
Ρ'τπηα5 ΘΟ α4ὑϊ Οοδι1588 
ἀἰϊοιϊαταπί, -- ἀρχέκακον 
ἀρχήν, ἵπιρ 6 Υἰ πὶ πὶ ἃ] ΟΥ̓ ἃ Πα 
1ηἰ τ ατὴ. Γμιϑπὴ γ ΥθΟΥ ΠῚ ΠΟ- 
ἰανὶ ΒΟΒΟΠεσ. ρχέκακος εϑβί 
νοοδὈυΪ πὶ Ἠοπηθυϊοιτη, [)6 51π|1- 
ἸΠθ8 βθηίθητ15. οὗ, ἱπίογρυ. Τῆυο. 
Π 19, 8. -- πεμφϑεὶς γάρ 
σοί, γἱὰ. Τῆυς ΙΝ 104 54ᾳᾳ..,,1ε- 
ταπεμφϑείς Ῥοίϊι5. βογίθθγο ἀ6- 
θεθαι.“. ΠῚ. ἃ ρᾷυ]ο ροϑβί λαμ- 
βάνει ἀἰϊοίαπι) ρτὸ γεγο σώξει, 
περιποιεῖ, ἰποατία ΒουΙΡ(ΟΥΙ5. 
Κυυθσον ᾿“μφίπολιν. ΡτῸ τοῖς ἐπὶ 
Θράκης γα] ποΙηϊηδίδ πη 6586; 
βϑὰ ἰᾷ ῬΓΟΡΙΘΡ δἃ 4086 βϑαιαη- 
τὰ ΠῸΠ δϑὺ ογϑα!}}6, Τ᾿ ὸ πρῶ- 
τον δυίθμι, ΠΟΘ] οης5 αἰοίατα 
ΩΝ τὸ ,»πρότερον, τὸ πρόσϑεν. 
-- ἀτύχημα. .μεταλαβόν- 
τες. ΝΕρΙοροπεῖδο ἰδ] 6 ῃ ΟΥἾ ΠῚΪΠ 6 

χρημάτων. ἀλλὰ .χἀχεϊῖϑεν 

ἴῃ ΑἸΩΡΠΙΡΟΙ ἑὰοπάα ΤὨΗπογαϊ θην 
ΠΌΘΟΥ πη ΡΟ0586 ροβύ ατγοίϊυπι 
(ΗἸ5ι. αν, ΝῚ ὁ. 58) σοΙΡΙ υγ65 
οοπίεπάθτιπί, Θοη Γᾶ 4105 οἵ, ἃ. 
ΓΝ τοῦ, 1. -- φυγαδεύουσιν 
αὐτόν. Οἷν 2, θὅ καὶ ξυνέβη 
μοι φεύγειν τὴν “ἐμαυτοῦ ἔτη 
εἴκοσι μετὰ τὴν ἐς ᾿ἀμφίπολιν 
στρατηγίαν. Ῥτοά!οπἶβ δβϑύδοου- 
βαίιβ (να. ὅδ εὐ ποι. 8) δίαᾳπο 
ααῦ ΒΙΡΡΙΪοῖο 58 βυθδίταχι ἴασα 
δα ΡῬοίίπ5, αποά Οἴσοτο ἀθ Ον, 
᾿. ἃ. ΡΙϊπῖυβΒ ΗΝ, ὙΠ 80. 111. 
Μδυοο!]πιι8 Πἶἰο οἱ 46 δίαμο νὶϊ, 
ΒΟΡΙΡΊΟΥ ἰησθγί, 7 (οβϑίϑηίαν., ᾿ρ88 
ΘΧΘΙΠῚ ΡΟΘηδ δϑί αἰϊεοίαβ. 

8. 94, "γενόμενος δ᾽ ἐνη εν 
χρημάτων. Ἠδεο οτγϑαϊ νἱὶχ 
Ῥοβϑαηΐ, οὑπὶ οὐ ἀθρίηδ ρ6γ ἰοὐαπὶ 
Ὀ6ΙΙαπὶ ΡΘΙορ. 80 ΑὐΠΘηἸ θη 51 065 
οσοπρϑίᾳ ἔποῦῖί (οἵ, Τῆπο. ΠΕ 27 4].) 
οἱ αἱ τϑῖὴ ργϑθίοι Μδυοθ! !πυτη 
ΠΟΙ ΙΠΘΠΠΟΥΑνΪ᾽, ἰρηοίιβ νυἱίδθ 
ΒΟΙΙΡΊΟΥ ὃ 7, βίαίπι δαϊαπραί 1] 
ΠΑΡΓΘΙΪΟΩΪ ἴῃ αὺ8 ΤΗπογαϊά θη 
Θοπίθπαϊ οβίγδοϊβυηο ἴῃ ΘΧΒ,ΠΠπ|ΠῚ 
οἰθοία πηι 6586, ἰᾷ φυοὰ δα Μεϊο- 
βῖδθ δ] πὶ Ῥ ΥΠ  ΠΘΓΘ ἱπί6} } 6 6 ΠΊ118. 
Οὗ, νυαικ. ἀς Τηυο. Πρ. 78 54.; 
αυὶ 46 Αορὶπα Κγάθσοῦο ΡΔΓΙΠῚ 
γϑοίθ ΟὈ]οαυϊίαῦ Ρ. 852.54.; ΠΙᾺ 
αὐδηάο ᾿ᾶ60 ἰπβυῖὶα ἃ ῬΡεϊοροη- 
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μετῆλϑε, καὶ διατρίβων ἐν Σχαπτῇ ὕλῃ ὑπὸ πλα- 
τάνῳ ἔγραφε" μὴ γὰρ δὴ πειϑώμεϑα Τιμαίῳ λέγοντι 
ὡς φυγὼν ᾧκησεν ἐν ᾿Ιταλίᾳ. ἔγραφε δ᾽ οὐδ᾽ οὕτως 
μνησικακῶν τοῖς ᾿4“ϑηναίοις, ἀλλὰ φιλαλήϑης ὧν 
καὶ τὰ ἤϑη μέτριος. εἴ γε οὔτε Κλέων παρ᾽ αὐτῷ 
οὔτε Βρασίδας ὁ τῆς συμφορᾶς αἴτιος ἀπέλαυσε 
λοιδορίας. ὡς ἂν τοῦ συγγραφέως ὀργιζομένου. 
καίτοι οἵ πολλοὶ τοῖς ἰδίοις πάϑεσι συνέϑεσαν 
τὰς ἱστορίας, ἥκιστα μελῆσαν αὐτοῖς τῆς ἀληϑείας. 
Ἡρόδοτος μὲν γὰρ ὑπεροφϑεὶς ὑπὸ Κορινϑίων 
ἀποδρᾶναί φησιν. αὐτοὺς τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμα- 
χίαν᾽ Τίμαιος δ᾽ ὁ ἸΤαυρομενίτης Τιμολέοντα ὑπερ- 

Ὠ 6515 γϑουρογδίδ δἰῦ 58115 οοηβίδί 
6 Χορ, Ηϊβί, αν. Π2,9. - πλου- 
τῶν. Οἱ. 14 εἱ 19. 
8 56. ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ. ΟἿ. 

46 οὐ ἰθὶ δάη. 47 οἱ ἀθ ἴρβ8ἃ υγ88 
δάη. 19, Αἰϊαυθαπάο οοῦία Τῆὰ- 
ογάϊάθπι Ροδβίθᾶ ἰπ Τηνδοῖᾶ νἸΧΊβ58 
οἰϊδιη οχ ΤΥ 108, ὅ ποπη}}} 60]- 
Ἰἰραπί, ἀυδηαθαπι φογίῸ 'π46 ἤθη 
Ἰη6]] ον, --- ὑπὸ πλατάνῳ. 
Τπ0 05 δὲ ΗΙ ΒΟ γδθιἀουὶ ἴῃ 
ἈΠΠ8]. ΡΒ]. ἃ. 1588 Ρ. 82 ὁοηΐθο- 
τὰτὰ ὑπὸ Παγγαίω. Νάτα ἔγαβινα 
εβϑύ ἰᾳ|68 ἴθ ε! 5 δὰ υδίϊ 8 ΠῚ 
ψ 6116 τευοοᾶγο, -- ἔγραφε. σῇ 
δάῃ, 406, --Ὁ Τιμαίῳ. Ἐδβι Τίὶ- 
πιδθιιβ 5 Ἰου]α5 Ταιγοπιθηϊία, ΝΠ 
5 Τιπηδθὰβ οἱ ποιηϊηδίυγ 8 27 
εἱ σοίουϊβ, ἄς ααΐϊθυβ οἵ, δυϊά., 
Ἰοῆρα οἷδυὶοῦ εὖ ἴπ Πἰβίουϊα γ88 
ΒΙΟΌΪα5. δίαπθ 18} 1685 ἀΠ]16 Θμι18- 
β'πη6 ροιβθοαίιβ βϑί. --- ἐν Ἰτα- 
λέᾳ. Ἰοὶ νϑὶ δεν ἴῃ 51ο 1 Πα ΘΠ 
ΔΙ 4πδπο ἰοιροῦα Θχϑὶ 1 ἔμπῖ558 
εἴδη ἄτι, πύαάαϊς ρύόθαγο, Οἵ, 
8 38, Δ αΚ, 1. ἀ. Ρ. 80 84. Ἀο50ῇ. 
ἸΙ. ἃ, ρ. 111. Οδγις ϑ'υγδοιβδπο- 
ΠῚ ΡΥ δὲ ἈΓΡῚΒ ἰΔ τὴ ΧΡ Ιοαίδηι 
80 Ῥεογβρίουπη ἀθβουριϊοη θη Θχ- 
πῖθοῦ αὐ Πᾶθο 'ρ86. οο}}}5 ρϑυϊα- 
βίγαββθ νἱἀθαίαυ, πὸ ἴδοι !α ἢϑυὶ 
Ῥοίογαι αὐ πιαπἰπιθηΐα απδ6 δὰ 
ορρυρπαπᾶδηπι εὐ ἀοίεπα θη 8 ΠῚ 
ὈΓΌΘ ΠῚ 80 αἰγᾶαιια ρᾶτία οχβίγοία 
ογαπί δὲ ροβί βοϊαίδτη οὐδ ἀἸ Ομ 6 ΠῚ 
ΑἸΠΘηἸ θη βῖαπι ἔπρατη. οὐ οδθάθιηῃ 

[8πΔ οἰαγτα ἴῃ ἰὰσθ ροβίίαᾷ οὐου 5 
ΠΟΒΕΡΙ5Β Βυθϊοογοί, πἰβὶ 115 τοθῈ8 
1ρ88 δα ιυϊββοῖ 5:1 δαΐθηῃ 5101 1 τὴ 
δα 11, ἴῃ Τί] 1ὰ αποαὰθ δὰμ ἔιῖ558 
ἴδοι!α ογθάϊ ροίεβί, [ι1οϑύ σῖτα 
ῃΐο ἀποαπο Τιπιαθαβ ἀ6 ΤΠποΥ- 
ἀϊάθ ΜΙ|δβῖαθ ἅΠ1ὸ αἰχοῦὶί, απ ἀ6 
γ6 οὗ, δάη. 8 38, απο οἰϊδπὶ ἀθ 
Πἰβίουϊοο τὸβ πᾶπὰ ἱπηργο 8 Ὀ}}}5 
οϑύ, Οἴτοα ῬΘΙΟΡ Ομ ΠΘΒῈΠῚ δἰὰτη Ψ6Γ- 
δαί ΠῚ 6556. βΒουῦϊθι 5010], Υ 26, 
Οἵ, τοῖα, δάηῃ. 

8. 20. ἔγραφε δ᾽ οὐδ᾽ 
᾿ϑηναίοις. ,,ΑἸϊον δδηδαὶ 
Ῥιοηγϑβὶιβ Ηᾳ]., οαἱ [Ρ. 144 εἰ 920] 
ΤηθοΥ ἀ1465 νἱἀδιαν ᾿πϊαυῖοῦ Ρᾶ- 
ὑεῖαθ ΟὉ ἰγγοραίδμι 6 Χ ϑ1}}} τ Ὁ] 081. 
[Οὐ Αποη. 4.1 Ψναπι 1116 ἴῃ Ρ]6- 
Υἴβαιθ ρἰὰβ ἰαβίο δουίοτ Τππου- 
ἀἰάϊβ οθηβον Ητπι 5. Ὀιοηγ β᾽ι5 
ΠῸΝ 50] ΠῚ ΔΙ ΕΠ Θηίᾶ ΠῸῚ ΡΓῸ- 
τα}10, 56 α 5101 1056 γβρᾳρηδῦ, ΟΠ} 
Ῥ. 824 5ᾳ. οπιηὶ ἰηνιαἷα δὲ δάπ- 
Ιαίϊομθ Τπαογάϊάθηι ἀρδιϊη 556 
ἀἴοαι, Φιλαϑήναιον δᾷᾶθο δὰπὶ 
ν]ἀενὶ ἀΐοῖς 56}}0]. 120, Οἵ, Βοβοῖι. 
Ρ.,282. - οὔτε Κλέων. 
οὔτε Βρασίδας. Οἵ, ΡΙαι. ἀ6 
Μαϊῖση. Ἠδγοάοι 8, ΟὐΟπιγαν πὶ 
ἂἀθ (ἴεοπε πιαὶθ ἱπῆτα ὃ 40 εαἰδυ- 
πηϑίαν, Οἱ, ΒΟΒΟΒ, Ρ, 280 54. Οὔτε 
δαϊοπὶ βουὶρβὶι, πο μήτε, αυἱὰ 
εἴ γε Ῥανουϊαθ ἶο οαιιβᾶθ η0- 
τἰοποπὶ Πδθηΐ. 

8.21. ἀποδρᾶναι... ναυ- 
μαχίαν. Πδετγοάοι. ὙΠῚ| 94, Ια, 
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ἑπήνεσε τοῦ μετρίου, χαϑότι ᾿᾿νδρόμαχον τὸν αὐὖ- 

τοῦ πατέρα οὐ κατέλυσε τῆς μοναρχίας" ϑιλιστος 

δὲ τῷ νέῳ Διονυσίῳ τοῖς λόγοις πολεμεῖ Ξενο- 

φῶν δὲ Μένωνι λοιδορεῖται τῷ Πλάτωνος ἑταίρῳ 

διὰ τὸν πρὸς Πλάτωνα ζῆλον. ὁ δὲ μέτριος χαὶ 

ἐπιεικής, τῆς ἀληϑείας ἥττων. μὴ ἀγνοῶμεν δὲ 

ὅτι ἐγένοντο, Θουκυδίδαι πολλοί᾽ οὗτός τε ὃ Ὀλό- 

ρου παῖς καὶ δεύτερος δημαγωγός, Μιλησίου, ὃς 

χαὶ Περικλεῖ διεπολιτεύσατο᾽ τρίτος δὲ γένει Φαρ- 
σάλιος, οὐ μέμνηται Πολέμων ἐν τοῖς περὶ ἄκρο- 
πόλεως. φάσχων αὐτὸν εἶναι πατρὸς Μένωνος 
τέταρτος ἄλλος Θουκυδίδης ποιητής, τὸν δῆμον 
᾿Αχερδούσιος, οὐ μέμνηται ᾿ἀνδροτίων ἐν τῇ ̓4τϑίσι. 
λέγων εἶναι πατρὸς "Ἀρίστωνος" συνεχρόνισε δ᾽. 
ὥς φησι Πραξιφάνης ἐν τῷ περὶ ἱστορίας. Ἧι: 

σατο, ἷ. 8. ἀντεπολιτεύσατο. 
-- Φαρσάλιος. Οἢ ὙΠΙ 92, 8. 

ΡΙαΐς. ἂς Μα]ῖρη. Ηεγοά. 89.-- Τ ι- 
μολέοντα ὑπερεπήν σε. 
Τίμαιος ἠβουλήϑη μείξω ποιεῖν 
Τιμολέοντα τῶν ἐπιφανεστά- 
τῶν ϑεῶν ἀἱϊοῖϊ δά 45 5, ν. Τ - 
μαιος. Οἱ, ΡΙαίάτοι, ΤΊ πΊ0]. 56. --- 
τῆς μοναρχίας. ΤδαΓοπΊθη] 
ὈΓΌΪΒ 4 60 ᾿ἰηϑβίδιιγαίμθ. --- ᾧ ἐ- 
λιστος. Ὀϊοηνϑϊ ἰοῦ 5 ἔαμηὶ- 
ΠΑΡ  55᾽ Πγ5 οἵ θχϑγοϊίαϊ δἰ Ῥγᾶθ- 
ἰδοία5, ἀθ 4πὸ οἵ, ΡΙαΐί. Ὠίοηῃ. 
11. ΜΘ], Ἐτγαρπι, Πιἰδί. ὅτ. 1 
Ῥ. ΧΙ 54ᾳᾳ. - πολεμεῖ ἀε- 
ῬΥΔνίι ΠῚ 6558 6Χχ 118 α086 δΔηίοθα 
αἰοία βιπί Ἰἰαποί, “Συμπολεμ εῖ 
ΡΓῸ 60 οοπίθοῖς ἄτϑι. --- ἱΞίενο- 
φῶν δὲ Μένωνι. Νὶά. Χορ}. 
ΑὔδὉ. 1Π 6, μ Πῖοσ. 1μδογι, ἢ 
80. δυϊά, 5. Μένων. 

8.28. ὈΣ να ἐδαν πολλοί. 
»Ἱέσσαρες δέ εἶσι Θουκυδέδαι 
᾿᾿ϑηναῖοι [᾽; ὁ ἱστοριογράφος 
καὶ ὃ Γαργήττιος, καὶ ὃ Θετ- 
ταλὸς καὶ ὁ Μιλησίου υἷός." 
6801. Αὐϊβίορ!. Αομᾶγη, 708. εἱ 
Ψ68Ρ. 941. Ουϊηίι5. δβὲ Τηπον ἀϊ- 
465 ογδίου, 864 14}15 Π᾿ϑυη οβί θη 5 
(νὰ. οὐαί, ο. Τῃθοογ, 86 544.). --- 
Μιλησίου. Οἵ. ΡΙαι, Μεη. 940. 
1.20}. 1794, ΡΙυΐ. Ῥεγῖοὶ. 8. οἱ 11], 
δάη. 1 117,2. --- διεπολιτεύ- 

Ιάθπιὶ οϑὶ αυἱ ἃ βοηο δία Αὐὶ- 
5100}. ἀϊοἰ ταν Θετταλός. -- Πο- 
λέμων. Οἵ, αάη. 8. 17. -- τέ- 
ταρτος.. .. ᾿ἀχερδούσιος. 
ππο ἔογίαββα πὸῖ αἰβδγγα 80 60 
4 ἃ 5610], Αὐἰβίορῃ, 1, ἃ, Γαρ- 
γήττιος νοθθίὰῦ βιβρίοδίῃν 
Ηιπάβ. δε Δοῃογάμβ δγαὺ ρᾶρϑιβ 
{ἱθὰ5 ΗΙρΡροΙΠοπ 5, ἀατγροίϊαβ 
Αδρεϊαϊδ. Ιάθπη 6β86. νἱάθίυγ 
4ὶ δϑὺ ἴῃ ΤΙηβονς, Αἰ, 1 τ, 191. 
218. --- Ὧν δροτέων. [ω- 
σετίδθ αὐϊάοηὶ ϑϑίαιϊβ βου ρίοῦ 
ΤΘΓῸΠῚ Αὐτοαταηι ἃ ΘΟσ πουλίηὶ ΟΥϑ- 
ἰοῦθ, πίῃ ἢ }5 ἃ α 88}}, ἀἸβοθῦ- 
ποηάα5, 864 ἀποῖὴ ροβὶ ΟἸ ΠΡ. 
ΧΟΥ͂ΙῚ νἱχῖθ58ε οχ Ρ} ΠΟ οτὶ γα ρ Τὴ, 
150 «οἰ σῖταν. Οἱ, ΜῈ}. Εταρτη. 
μῖβι. ὅτ, 1 Ρ. ΣΧΧΧΗΙ 54. 

8 29. συνεχρόνισε. Ρτο- 
χίπηα αὐγαχα ἀθ ΟΙοῦὶ ΠΟ δὴ ἀθ 
Ροδια ᾿ηἰ6!]} σα πάα οϑβθηῦ ἀπ ]ιᾶ- 
ἰππὶ 6ϑί. Αἱ βὶ ἀθ Ποὺ δββδϑϑηΐ 80- 
εἰρίδηδα, ἃ 80 ἄδοξος ἦν οἱ τεὶ. 
δα ΟἸονὶ Δ Ιὰπὶ πο τϑοίβ βρθοίᾶ- 
τϑηΐ, αφαοα νἱάοίαν βθγὶ ἀθθονο. --- 
Πραξιφάνης. ,»"ετϊραίοιϊ- 
ΘΟΓᾺΠῚ 56οίΆ Π] 5θοιίι5. οὐ ἀοοιγὶ- 
ὨΔΠῚ ΟΥΘΠΙΠΊΔ  ΙΟα ΠῚ ΔΠΊΡΙΘΧῈΒ Θδῖ;, 
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τῷ κωμικῷ, ᾿4γάϑωνι τραγικῷ, Νικηράτῳ ἐποποιῷ 
χαὶ Χοιρίλῳ καὶ Μελανιππίδῃ. καὶ ἐπεὶ μὲν ἔζη 
᾿ἀρχέλαος, ἄδοξος ἦν ὡς ἐπὶ πλεῖστον, ὡς (ὃ) αὖ- 
τὸς Πραξιφάνης δηλοῖ, ὕστερον δὲ δαιμονίως ἐϑαυ- 
ιἀσϑη. 

8 29, Χοιριδέῳ νυΐσο οἱ ἴπ Ρᾷ]. ποῖ, 

ὙΠΘορΠναϑιὶ δαάϊίον οἶγοα ΟἸ Πρ. 
ΟΧΙΝ (δπία ΟἸιγ, 8322), ἀοίηάθ 
'ρ586 ῬΥϑθοθρίου οἱ δἰϊούυτη εἱ Ερὶ- 
ουτὶ ΡΠΠ]ΠΟΒΟΡἢΙ.Κ. Β͵εί, Ρ. 18 54. 
Ιά6πὶ 605 αυἱ ἀείηἀθ ποιηϊ πη αῦ 
ΒΟΥΙΡΊΟΥΘ8. ῬΥΟΡίθγθα ΠΑ ΧΊΠ16 Τη6- 
τηογαίοβ ραΐαὺ αὐΐα ἰπ δ} Μα- 
ορἀοηΐοα ΟΠ 65 Δ] 8 η 0 νου βδίϊ 
δβϑϑϑηΐ, 418η) ΟΡ ΠΟ Θτ {ΘΓ ΠῚ 
ἰἈπαυϑῖη πον ΑΝ ΔΙ ον ἰ{Ζὶτι5 
ἴῃ Ηργπι, ΧΠ Ρ. 888 5344. [ἃ ῥτγο- 
ροβαϊε αὐ ῬΥΑΧΙΡΠΔΠ6ΠῚ βίϑίπογοί 
ΤΠ ΟΥΆ556 ΤῊ. πηᾶἃ οὐτη 118 ἀρτιὰ 
ΑτοΠ Ἰδαπη ΓΘΘΘΠΊ Αγ πὶ οἱ [10- 
(ΘΥΔΥΙΠῚ ἈΙΊΘΠ 155] πη τη 6 ρἾ856. 
ϑοα οοπίνα γθοία πηοπῖὶΐ 0, αἸΠ6ὺ- 
ἴὰ5 'π ΡΏΙ1ΟΙ. ΧΧΧΥῚΠ Ρ. 246 544. 
ΠΟῚ 50] πὶ γουθαπὶ συνεχρόνισε 
ΠΗ] αἰϊα βσηϊ ἤσαγα 4 π8π| ΘΟ 61 
[ΘΠ ΡΟΥΘ 1105 νἷτοβ νἰχῖββθ, 568 
οὐδ ογθάϊ ποθ) ρ0356 ΤῊ,, ααϊ 
δυοίογο θοάθηὶ Ῥυαχίρῃδηθ ἀυτη 
γίνογοῦ Αὐτὰ Ἰϑη ΟὈ 15 [αἰβϑεί, 
Οα ΠῚ ΟἰΔΥΙ 551 πλῖὶδ οἷπ8. [ΘΠΊΡΟΥΪ5 
Ροδιῖβ 80 ϑοάθῃι τθρα δὰ 568 δο- 
οἰτατη 6586; Θχ᾿Ί Πλΐα ΠΔ ΘΗ ΪΠῚ ἴΆτηΔ Πα 
᾿ην᾽ τα παϊ οαιιβᾶτη ἔπϊ556. --- περὲ 
ἱστορέας. Οπαιι5ῖ5 ρᾶγαπι ἢγπῖ5 
οοηῆβυβ ΗΪΓΖο]. ἴθ ἤκδντη. ΧΠῚ 
Ρ. 460544. 5υβρίοαίῃβ δβδίύ ᾿ὰπὸ 
ἴμϊ556. ἀϊδίοσαπη 'π ἀὰ0 ἀθ6 πε- 
οοββιτπἀϊπθ αὰδ6 ἰηίθν ΡΟ 51ΠῚ 
οὐ. βίου πη ἰηἰογοράθγοῦ ΒΘΥΠΊΟ 
[αϊδβεί. Οἱ. αἼ}, 1.1. Ρ.. 266 544. 
-- Πλάτωνι τῷ κωμικῶ, Ὀδ 
μος νἱα. Βεγημπαῦα, Ηἶδι. [ἴς 6ν. 
ΠῚ ὃ ρ. 598, ἀ6 Αραίῃοπθο ρΡ. ὅ8 54. 
Μ]]. Ηϊϑι, Πιῖον. αν, ΠῚ Ὁ. 18254. 
Νιοουαίαπι δρὶοαπι πΠΟη ΠΟΥ ΠΊΙΙ8, 
- Χοιρέλῳ. Ἐδι ΟΠοου 5 ὅ8- 
τϊι5, δι. οἶγοᾶ ἃ, 479, ἀδ ατὸ 
Ῥοδία ορίοο νἱὰ. Βϑγη]. 1, 1. {ΠῚ 
Ρ. 34754ᾳ. ΜΕ]. Ηϊβυ. Πἰτῖον, ὅτ, 
ΠΡ. 29ὅ54ᾳ4ᾳ. -- Μελανιπ- 
πίδη. Ὦς Μεϊαπίρρί δ πἰτοαὰθ, 

οὗ μὲν οὖν αὐτὸν ἐχεῖ λέγουσιν ἀποϑα- 

Οὐ «δἄη. 

ΡΟΘεΪβ ᾿γυὶοὶβ, νά, Καβίον δὰ ϑδεϊά. 
Ηϊς ταϊποῦ ᾿πίθ!]ορὶταν, ααϊ πηθᾶϊο 
5ᾶθοιϊο ἩΡιπτῦ ἃ. Οἢν. ἤοτγεϊς, Οὗ 
Βεγηῃ. 1. 1. Ρ. 620 54. Με}! 1, ἃ, 
Ρ. 384. 
δ 80. ᾿Δρχέλαος. Βοὸχ Μὰ- 

οοἀοηΐδα, ἴῃ οὐ. 8ὺ]ὰ νἸχϑυιηΐ 
Ἐατὶρίά 65, Ασϑῖμο, σΠοου]α5, Οἵ, 
ἄἀθ οο Τῆπο, Π 100. οὖ ἰΒοοηΐ, 
Ἰοοποσυ. αν. 1 280 ἀοϊθίαπι να]ί 
ΠΟΠΊΘη Ατοἢοὶαὶ, αὐ 56 η588 51ΐ 
ΤΠΗυογάϊάοπὶ ἀτιπη νἱνογού βουὶρίο- 
γ6 ΠῚ ΠΟΙ ἱποϊδγιιϊββθ. Ημππο 56- 
ααπηίαῦ Πμοίγοπη. [ἀρυᾶ, ὈΪϊά. 1 
Ρ. ΠΧ], βουιρίου. ἴθ Ερῃδθπ). 
ἀοίάπο. 1822 ρΡ. 1046, ὅτϑι. ἴῃ 
Μιβ. ἈΠδπ. ΤΡ. 190 εἱ ΒΊΊ5ΟΗΙ. 
ἀθ Αρϑῖῃ. Ψιὶ, ρ. 3, αυἱ ἴη 
Ῥγαδοδαομ δι Βουρίαπα να]! ἐν 
τῷ περὶ ᾿ἀρχελάου͵ ἱστορίας.“ 
ΘΌ 61}. Βδπάθπι ορίπίομοπι ἄθητιο 
Ῥγοία! ὙΥΊ απ. 1. 1. Μδυοθ! Ππ ὰτὰ 
Γαΐ. ΠΊ8 16 ἴῃ 16} }6χ]586 ΡΥαχῖρῃᾶ- 
προῖη, ατἰ Αὐοῃθίϑατη ἴα ΘΟΙΊΤη6- 
τηογανββοί αὖ ΤῊ. οὐπὶ νἱγὶβ τὸ- 
᾿ἰᾳαὶβ 840 60 ποπλϊηδιὶβ ἴῃ οἷτιβ 
δα νουβαί π 6556 ἀϊοεγοί. 56 
Ππᾶθο ρῬϑγηγαίδίϊο ἐ8}}18. οδὲ αυδίθηι 
Π6 8.0] 5βῖπιο ααϊάθπι Πομὶηὶ 
ἴᾳγθ ἱπηραίανοτῖβ, Οοπίνα (ἝἸΠΌ. 
1. Ρ. 348 οδιιβαῖη Ῥούϊι8 Αἰουτὶ 
Ραΐαῦ οὰνγ ΤῊ. ποὸπ ἴῃ Ατομοὶδὶ 
δα ἰπουϊέ, αὐαβὶ νΘΓῸ ΟΠΊΠ65 ατὶ 
ἴῃ Πἰἐιου5. Θ᾽ ουῖδηι δα αϑτη δα θρεὶ 
οβϑϑθηῦ δρυὰ Ατοῃοίδιιπι νουβϑίϊ 
βηῖ, Οαπὶ Πἷο Ἰοοι5. ῬΓΟΥΒῈΒ 80- 
Ἰαῦιβ 510 6 σϑυατη οοπίθχέι ἴῃ αὰ0 
ρα ΡΥΑΧΙΡ Δ Π 6 πὶ [υϊΐ, αν σῖνο 
Ασὐομοῖδο ΤῊ, Ἰρη ΟὈ]]6 πὰ ἔα 556 ἢϊς 
αἰχουῖν ἀθοθύηοῦθ ΠῸΠ διιάθΠλ8, 
Ῥυδοβίαι. δηΐϊπὶ 856. πθβοϊθηίθπὶ ἴὰ- 
ν ααδηη, ἈΡΡΙΘΙΝΙ 

8.81, οἵ μὲ «φυγὰς ὦν. 
ΟΥ, ΡΙαι, Οἴπι. " ̓καὶ τελευτῆσαι 
μὲν ἐν τῇ Σκαπτῇ ὕλῃ... λέ- 

51 
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νεῖν ἔνϑα καὶ διέτριβε φυγὰς ὦν, καὶ φέρουσι 
’ -»" Ἁ α" ν -» ᾿ -ς 9 -ὉἬ[ΞῶῳὟὉὅ 

μαρτύριον τοῦ μὴ κεῖσϑαι τὸ σῶμα ἐπὶ τῆς ᾿ἡττικῆς 
ἴχριον γὰρ ἐπὶ τοῦ τάφου κεῖσϑαι, τοῦ κενοταφίου 

γεται φονευϑεὶβ ἐκεῖ. μνῆμα 
δ᾽ αὐτοῦ τῶν λειψάνων εἰς τὴν 
᾿Αττικὴν κομισϑέντων ἐν τοῖς 
Κιμωνείοις δείκνυται. ἴῃ Τῆνα- 
οἷα τηογίπι5 6558 αἀἰοϊίαν 45, δὅ. 
ΝΙΝ ἀδοογηῖν ποι. 10, ΟΥ̓. οὐϊαπὶ 
αἄη. 8 38. -α ἔκριον. 2. 8 }1885 
β᾽ σα βοαι θη 65. παϊπι8. νΟΘΔθ.}1 Πὰ- 
Βδηΐ νϑίθυθβ Ιαχϊοοσταρῃὶ, Επβία- 
τπἰὰ5 δὰ Ηοιηθύμηη ΘΟΠΊΡ αὐ] θῖι5 
Ιοοἷβ [νεἰαῦ ἐ θ4 οἱ γ 858], 56Ππο- 
Ἰαϑδίεοβ Ἀροϊΐου, Βμοᾶ, 1 Αὐϑο- 
πδαΐ, ν. 5606 εἰ 5. Πο] ]αϑίθ5 ΑΥ βίο. 
Ναῦὺ. 266... Τήρδιαβ ἴῃ ποῖ, δὰ 
110. 1 46 ὕτιοθ ο, 4 [1π Πῖ5 τηο- 
ΠΌΤΊΘΗ 5] ραΐϊαῦ Δ ὈᾺ 18 πὶ 5ῖνθ 
1 σα τὴ πᾶν 816 [πἶβδ6, “ Ηὰ ἃ 5. 
ΒΙ σα ἤοαυθ ποηπαηαθδπι ἰάθη 
αποά ἕστόν, '. 6. πη} πὶ, αἰοῖτ 
Ἐπιβίαιῃ, Αἰΐθγο ἰο60 βαρτὰ 8|] 10. 
Ρᾶγίθπι ἰᾷπηθη τη8]}] 6858 ν]ῖ 
5010]. ΑΡΟ]1. 1. 1. σὰ ἴκριον 
ἴπ ἀπίνθυβιτῃ δὶῦ αποαᾶνὶβ Πἰσ ΠΤ 
δγθοίστη (οἷ. ἀηθοᾶ. Βδοῆμ, 1 Ῥ. 
261. ϑυϊά. 5. ν.), αυἰὰ ποῦ ἰο60 
βρθοϊαίτη βἰρηϊηοθί ρΓῸ Θουῖο ΠῚ 
νἱάθίαν οχρουαυτὶ ρ0556. Αἰίαπηθη 
ἢοΟ ΠΟ 58115 οδτιβαθ δϑύ ον {Ππᾶ 
δοίαπι οαπὶ ΔΙ απιον. 1. 1. Ρ. 
850 844. Ραίΐθπηι8. Νά οοηΐθο- 
ἔπγαθ ἀθ6 ΤῊ. πηοτίθ Ῥγοϊαίαθ 6χ 
ἴρ5ο ἐκρέῳ ρατγεῖπι ἴδοίδθ 51. 
Ῥυϊσηαπι οηΐπὶ ἀπ τα θα αἰγιπ 
ΤῊ. ἴῃ οχὶ!ο νΐατη Πηϊνίββο δἢ 
ἴῃ Ῥαιτίδπι τοϑεϊταίαβ. Αἴαπθ πᾶ πο 
αὐἰά θη αἰβουθρϑη δ πη Πδίδ ΠῚ] 6558 
τη ϑβπὶ οϑὲ ἐχ αἴνεγβα ἰπίθυ- 
Ῥιθίδίϊομθ ἰρβὶαβ ΤῊ. νϑυθοΟΓΏ Τα 
Ν 206, ὅ ξυνέβη μοι φεύγειν τὴν 
ἐμαυτοῦ ἔτη εἴκοσι μετὰ τὴν 
ἐς ᾿ἀμφίπολιν στρατηγίαν. Νάχῃ 
αἱ ν᾽ Ίητὶ ἃ ΠΠ 05. 60 [ΘΙ ΡΟΓΘ ρτδθ- 
ἰουῖθθθ Ῥαΐϊαθαηί απὸ Πᾶθ ΤῊ. 
βουϊθογοῖ ΠΠΌγὰ ἴῃ ΘΧῚ]Π10 τη ΟΥ̓ Π ΠῚ 
6556 5βἰαίπορδηΐ, ααἱ να γο νἱρίηι 
ΔΠΠΟῸΒ ἀβαθ δὰ ἃ ἰθηρι5 πὰ- 
ΤΘΥΑ απ 40 6Χ δαὶ !ο γϑάϊββεί 
ΠΘοΘββασὶο γϑυοοϑία Π ΘΠῚ 6558 
ΘΧΙβι ππαθαηῖ, ΑἸίουα δυΐθμη ορὶ- 
ὨϊΟπτιπ. αἰ ΠΡ θητϊα ὁχ 'ρ50 ἐκρέω 

ΤΒυογαϊαϊ5 ΤΟ]. 1. ἘΔ. 1171. 

οΥἵία δϑί, Ὁΐὶ δηϊη] σΘΠῸ5 ΤΠ ΟΥΪ5 
60 ἱπαϊοανὶ ρΡαίαθαηΐ ΘΟ ΒΘ ποθ δὴ ΐ 
απἰάδθπι {Ππ4 σα] πϊο88 6. πον 15 
Β'σμ ΠῚ 6588.) 564. αὐρατη 56ρι}- 
ΟΠ 60 ἰπϑισηϊ πηι ῬΥῸ νϑΟΟ 
Παθοπάπηι οϑϑού ἃΠ ῬΤῸ γὑϑγοὸ Πἃ- 
Ῥουὶ ροβϑϑῖ σοῃίγονθυβαπ οΡδύς; 
δἰίθυαση απ ταδὶ θραπί νἱο] θη ία 
τοῦθ ΘΕ ΠῚ ΡΘΥΪβ56. δα βυη Ὀ Πΐ, 
Ουϊ ἰρσιθαῦ νδοῦτη] 5ΘΡΌΪΟΡ ΤΩ 
β' σα ποαῦὶ ρΡαϊαθαπί Πὶ ΠἰΠΊΪ ΓΤ, 
αὖ Ποὺ ἰοοο ἢΐ, δχ τη ΘᾺ ΠῚ τηον- 
[6 ΠῚ ΟὈἶ558 οἱ οχίγτα ρϑίναπι Πὰ- 
πηδίΠ] 6556 ΟΘηβθθδηΐ (οἴ, Μᾶγο. 
55); απἰ νϑῦο ν᾽ θη ὰ ΠΔ ΠΊΟΥ ΓΘ ΠῚ 
βίδιποθαηΐ, ργοὰὺΐ νοῦρα Υ 26, ὅ 
πιο ρτοία θαπίανῦ, δαὺ ἴπ ΘΧὶ] 0 
Θαπὶ ἰηίθυθοίαπη οὐ ΑἸΠθηΪ5. 56- 
Ραϊζαπι (ΡΙαι. Οἴπι. 4) δῖ, απ88 
ἔα! Ζορυτὶ εὐ Ὀιάγπι βϑηΐθηιίί, 
Ῥοβί τϑαϊζαπι (1π τεάϊία Ῥαῦβ. 1 
28, 11) οσοίδαπι οὐ Αἰ Πθηἷβ Πὰ- 
τηδῖα πὶ 6556 ογραθθαηί. ΑἸ νθγῸ 
ἰκρίῳ ᾿1Π}}} 46 βθποῦθ πηοῦοϊβ ἰη- 
ἀἰσανῖ δυοὶίγαι ΑἸΠ6πἰβ ΤῊ. 56- 
Ραμ. 6886. νοϊθθαηῦ ἴαϊο βῖνβ 
τΠΟγ00 (ἈΠΟΗΥ͂ΠΙ. 9) ΠΊΟΥ ΠΙΙΠῚ, 
ἰάαπ, ρτουῦῦ Ν' 26, ὅ δοεἰϊρ᾽ορθαπί, 
δαΐ ἴῃ Ἔχ Πο (Μίατο. ὅὅ. Αποη. 10; 
οἵ. Ματο. 46) δι ροϑβϑὲ δχ!!υτη 
Αἰποηΐβ (Αποη. 10). Οὐπὶ ἰρίταν 
νεϑίθσαπι ἀθ ΤΊ. τηοῦίθ ορίῃϊ ΟΠ 65 
τη χίπηϑτη ρατγίθηι ἐκρέῳ πἰζα πίων, 
ἩΠπ4 οχϑύ 5856 Πθ66558 δϑί, Ἀπ οτο- 
ἄἀατηιβ [Ἰούπαι 1ἃ 6556. αὖ ἴπ4 6 ἃ]1ὰ 
Πησογοπίαν ὃ Εἰ δἱ βούμτη οβϑοῖ, 
ααοπιοᾶο ἤάεπι Πᾶθουα ροὐιι 556, 
απ οἰΐατῃ Ρ] αἰΆγ ἢ αϑίϑίθ, πὖ 6 Χ 
Ιοοο βιρτα δ] αἰο ἀρρᾶτει, ΤῊ. 586- 
ῬΆΪΟΓ ΠῚ ̓π τον τη Πππηθηΐᾶ ΟἸμιο ἢ 
οοΟηΒριοουοίαν ὁ Τ)6 5: 105. 56- 
Ρυ]ογουαπι 5ΥΠΊ0 0115 οἷ, ΑΠΠ1|0]. 
Ῥαᾳ], ορίϑυ. ββραίον, 428---428, λα 
ΜΙομαδ]15 ἴῃ αν. ἀγοπδᾶθοί. ἃ. 
1812 νυ. 145. -- τοῦ κενοτα- 
φίου ... εἶναι. Οὐπὶ οθμπο- 
τ ρῃϊὰ Θονα ΠῚ Ροιυϊββίπηθτη ἔπιδυὶηΐ 
ααἱ παπγαρίο ρου ϊββθηΐ (οἴ, ΑτΠ, 
Ρᾳ]. 1. 1. 212--ῆοτῦ. 498---4971. 
Ἐπιβίδτῃ, δὰ ἐρ. 1614), βιιβρ᾽ οδηΐαν 
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δὲ τοῦτο γνώρισμα εἶναι ἐπιχώριον καὶ νόμιμον 
᾿“ἀττικὸν τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ δυστυχίᾳ τετελευτηκότων 
καὶ μὴ ἐν ᾿ϑήναις ταφέντων. Δίδυμος δ᾽ ἐν ᾿4ϑή- 
ναις ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐλϑόντα βιαίῳ ϑανάτῳ φησὶν 
ἀποθανεῖν᾽ τοῦτο δέ φησι Ζώπυρον ἱστορεῖν. 

ἐδ ν μὰ ΄, ’ , -» 

τοὺς γὰρ ᾿ϑηναίους καϑοδον δεδωκέναι τοῖς φυ- 
γάσι πλὴν τῶν [Πεισιστρατιδῶν μετὰ τὴν ἧτταν 

οδὺ ἴκριον ρῬγορτὶβ πιουιὶβ πδὰ- 
ἔγα σου ΠῚ βισηιπὶ ἔμπϊθβθ, 5868 
ἐγαηβϑἰαία πὶ οἰϊδτη 6556. δὰ δἰϊυα 
ΘΘΠῸ5Β ΠΊΟΥΕΪΒ 5ΙΠΊΠΙ0ΘΥ ΘΑΙΑἸηΪτΟ- 
Βα. Οἱ, ατδαπονί, 1. 1. Ρ. 184, 
ΜΙοΠδδΙ, 1. 1. δάη. 40. 868 Υγ685 
ἱηοουία οβί, αποηϊδηι, αἰ ν] αἰ πηῖι5, 
Γπϑυαπὶ «αἰ πἴΠ}} ἴπα6 ἀθ του δ 
Βθποῦθ. οοποϊπάθηάθπμηη 6556. βίᾶ- 
ἱπορθηΐ, --- ἐπὶ τοιαύτῃ δυ- 
στυχίᾳ, 561]. φυγῇ. 

882. “έδυμος. Οἷ. ἀάη. 8 8. 
-- ἐν ϑήναις ἰοο Ι060 ΓΘΥΙΠῚ 
ΘΟ ογ θη δ 6 τθρτσπαί, Νὰπι αποα 
ΖοΟρΡγτα5. ἐδβιιἤοανὶ αἰοϊταν ΤῊ, 
ΑἸΠΘηΐβ. τπου ππιΠὶ 6556 ΠΟῚ 50]11ΠῚ 
ΘΟΠγαυϊα πη οδύ ορίῃϊομὶ ἴῃ αυἃ 
ἰηΐγα δα πθπὶ ἔπιῖ556. ΘΟΥ ὈΘΥΠΊ115 
Τῇ. ἴῃ Τηγδοὶα Οὐἶββθ, 864 τ6 
Ῥγοχίπηο αυΐϊά θη Δυρ αΠΊθηΐο 5815 
δοσοΙη πη οὐ δίμπμη 6ϑί. [τα δπΐτη {Ππὰ 
σΟΠΙρτοθαίαῦ πἰ ἀονὶοιῖὶβ ΑἰΠ6- 
ϊθηβθ5. ΘΧαΪθ5 τονοοδίοϑ 6586 
Δαν ουβδυϊουαπὶ ΟΡ ̓ πΙΟμΪ οὈϊοϊαύαν. 
5'θὰ τϑνοοδιϊβ ΘΧ 115. Π1Π1} αἰϊαὰ 
εἰ βοῖιανυ ἀπδπὶ βίπηα! ΤῊ, τονοοᾶ- 
τπ| ἤραὰθ ἴῃ ΟΧὶο του απ 
6586: ἃ ἰοθὺ πϊ τηουίαιιβ οβϑϑῦ 
ὨΪ811 πὰ δ οοποίααϊ ροίογαι, Ουϊὰ 
δηΐη ἱπιρθάϊοραὶί. ααἷἰη ΑἸ θη85 
ΤΘΥΘΥΒΊΒ. ΓΠΓΒῚ5 ἴῃ ΤἬγδοίδτη βῖν 
δα ρῬιδθάϊα ἱπβρίοϊθπάδ βῖνα αἰϊα 
απ! θοῦ ἀθ οασβαᾶ 856 τϑίθυγοί 1θ]- 
46 5ῈΡΥΘΠλΤη ἀϊοηι οὐϊγοὶ ἡ Τιὰ- 
46 8ὶ ἐν 4΄ϑηναις ΟΠ ΒοΥ5, γδοῖθ 
Ῥιοοθάθηί οὐηηἶα, Νϑαιιθ ἰδ πΊθη 
ἰᾷθο οπιὶ θη πη 6586. ΘΘΠΒΘΠΊΙΒ. 
Ουδη πδηι οηΐτη ἴθ 0 5θηΐθη- 
τἰαυταη οΟηθχα 80 ἴρ80 ὈΙάγγη0 
ΒουΪρύαπΠι 6586 πραυῖϊΐ, Δ ΠΊΘη ἃ 
πΊΔ ΟΊ 516}}} αἰἴθηδθ ἀοοίτ᾽ ηδ 6 ΘΟ ΡἸΔ ΠῚ 
ἴῃ Ὀτγονῖιθ σΟΠ ΓΘ ἢ (18. ᾿ποῦνὶα 
μαια αἰϊθητπὶ ν᾽ θίιν διιο οὐ 8. 58] 
βϑηΐθηςίΐαθ ΠῸῚ ΘᾺΠῚ (8 1}} ρ8Ὶ- 

16 πὶ ἰηἰτ|0 ῬΓΟΡΟΠΘΙΘ δ ᾳαυδη) 
Ῥοβίουϊου δχρ ϊοαιῖο σοηνθηϊδῖ, 
56ἃ ἰοίδτη ΘΧΡΓΟΠΊΘΓΘ οἱ ἰδ Πα 8 ΠῚ 
Ῥτδθοοοιραῦθ, Ροπθηῃάιιπι ν6ΓῸ 
οὐαὺ αποὰ ποὺ ἰοθοὺ πἰπηϊ πη δϑ 
ἰπἴνα ροϑβί νἱμπρϑνυδίϊοποπι ΖοΟρ τὶ. 
Νᾷτῃ ποὺ ἰηίον Ὠιάγτηαιὶ οἱ ΖορυΥΣ 
ΟΡ πΐοπθ5. ἰηίογοδί αποᾶ γδνοοᾶ- 
{πὰ ΤῊ. {16 Αἰ θηΐβ, ἷἰς ἴῃ 
Τηγδοῖα νἱοϊθηία τοῦθ ῬθυΪβ58 
Ραίαθαι. 5864 1Π|Π6 Πβθθοῖβ ἰηρΘηϊὶ 
Ποπγο ΠἾ}}}} απεἰατὶι5. Πϑ!αὶϊύ δ πὴ 
αὖ ρυΐηιο ἀπο] 16 ὺ Ἰοοο ατἰὰ Ὀϊ- 
ἄγτητιβ βθηιϊγθί θα πουθίαν, Νὰ!- 
Ιατὴ ῬγΟ ΑΙ αύθτι παροὺ Εἰσὶ 
σοιηπηθηύαμι, ααὶ 1], 1. Ρ. 12 τοῦτο 
δέ φησι Ζ. ληρεῖν ρτὸ βθηΐθῃτα 
Ἰητθυροβὶία δοοθορίαπι δἃ βο]αη) 
βιαίῳ ϑανάτῳ ἀποϑαν εἶν βρεο- 
τα νοϊαἰί, ααΐα πἰδὶ φησὶν ἀπο- 
ϑανεῖν οχραηρίίαν, αποὰ ρτο- 
ὈΆΡ]6 ποὴ 6βῖ, τοῦτο δὰ 50]ἃ 
βιαίῳ ϑιανάτῳ τεἴοννϊ νἱχ ροίεϑί, 
ΘΙτα τον. ἰδπηθη Ο]α55. ἴῃ Ῥδοίαι, 
--ὀ βιαίῳ ϑανάτῳ. ἤοο εχ 
ἐκρίῳ Ὀϊάγτηλιβ οὐ Ζορυταβ οοη- 
Ἰδοθυιηΐ. --- Ζώπυρον, ἰάθη), 
Ραϊο, δδὺ πἴο Ζορυτιβ οαπὶ 110 
ΓΡιοϊοπιδοὶ ῬΠΠ Δ ΘΙ ρ ̓ν ἀ6αι8}1], 
οαϊι8 τη ϑπλϊ ηἰύ ΡΙ αἰνὰ 5 ἴῃ ΡΑΡΑΙ, 
τηΐη, ο, 80. ὶά. Νο58. 46 Ηϊβίου. 
σύ ΤΠ υἱὰδι. ΟΕ ΜΕΙΘΣ δ 
Βοῃ. ἀδιηηδί, Ρ. 328. ἃ. Ὀ΄η ἃ. 
Αἀα,. Βἰιι.1.1, τ τοὺς γὰρ... 
μνήμασι Θοϑὺ ἀγοαπιδηίδιϊο Ζο- 
Ῥγιὶ. --- πλὴν τῶν Πεισ. 8ι- 
γα ἰοὺ δία ἴῃ Ῥαίγοο! 8 Ρορα- 
Ἰἰβοῖιο (Απᾶοο. 1 78) ρύὸ Ὄχοθρ- 
ἰοπθ νἱάθίαν σοηβυϊ αἰ αγτὴ 6556 αἱ 
ΤΟΥΓῸΠῚ δηΐθ δοίδυππὶ νϑηϊὰ δὰ 
δἴθοιοβ ὑΥΆΠΠ 08 Π6 ῬΘΥΑΪΠΘΓΕΙ, --- 
μετὰ τὴν ἤτταν... Σικπε- 
λέᾳ. Τὴν ἐν Σικελίᾳ υποῖδ 
ποίανὶι Κυιορ. ααθ ἰιᾶθο ἴα ]βἃ 
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τὴν ἐν Σικελίᾳ᾽ ἥκοντα οὖν αὐτὸν ἀποθανεῖν βίᾳ, 
καὶ τεϑῆναι ἐν τοῖς Κιμωνίοις μνήμασι. καὶ κατα- 
γινώσκειν εὐήϑειαν ἔφη τῶν νομιζόντων αὐτὸν ἐκτὸς 
μὲν τετελευτηκέναι, ἐπὶ γῆς δὲ τῆς ᾿ἀττικῆς τεϑάφϑαι. 
ἢ γὰρ οὐκ ἂν ἐτέϑη ἐν τοῖς πατρῴοις μνήμασιν ἢ 
κλέβδην τεϑεὶς οὐκ ἂν ἔτυχεν οὔτε στήλης οὔτε 
ἐπιγράμματος., ἣ τῷ τάφῳ προσκχειμένη τοῦ συγ- 
γραφέως μηνύει τοὔνομα. ἀλλὰ δῆλον ὅτι κάϑο- 
δὸς ἐδέ "ἢ τοῖς φεύγουσιν, ὡς καὶ Φιλόχορος λέγει 

8. 85. ἢ γὰρ 
ἰδοίατα. Ἄαϊρο εἰ γὰρ. 
ἰᾶτπιθῃ ἤογίαβ88 Ρίδοβιδὶ ᾿χρύβδην. 

ἐκ ο μνήμασιν ἢ Ἀλέβδην τεῦ" είς ΒεΚοὺ (6 οοη- 
.«ἀνήμασι συλλήβδην τεϑείς. Ῥτο κλέβδην 

ΤΠαογ ἀϊά 65. βἰπη!]6 ἴῃ τὸ κρύφα 
ΑἸΧΙΕΙ 188. Ῥεῖπᾶς Οαεϊΐ. μηνύει τοῦ συγγραφέων. 

6556 ἱπᾶθΘ αὐποᾶ ΤῊ. ποῃ 50] πὶ 
ἀθ δὰ στ ρίαπε ἰδουϊί, 564 οὐϊδηι 
ν 20, ὅ νἱρίπι ἃπΠῸ5 δχϑιίθιη 
586. [αἴ5886. ἀἰοὶὶ οου ἰββί πη τη αδϑβῖ. 
γεῖθα δὐίθμη ἃ Κυιιθρο. ἀοἰοία δὶ 
ΟΥἰἐτηι5, οἶδάθβ ααδθ πἷο αἱ- 
οἰσαν παἰ}|8 Α]ϊὰ 6556. ροίδϑύ 48 ΠῚ 
88 αι8ηι ἰπ ἤπθ θ6}}} αγθα ορρὰ- 
Βπδία εὐ ἀβάϊία ΑὐΠΘηβίθημ865. 8ο- 
ΘΘρΡοΡαΠΐ, τη 040 νἱρ᾿ Θ᾽ Πλ11ΠΔ ἃ ἢ ΠΙΠ ΠῚ 
ἃ ΤΠ. ποῦ Ρ᾽θπυτη ΠιμΘΓΔία ΠῚ 
6588 βίδύιϑγηιβ, πῃ Θηἷπι ΑἸΊ ΡΠ Ϊ-- 
ῬοΟΙΪΒ 510 ἤπεπὶ ἃπηὶ 424 ἃ. (ἢ. 
οαρία 510, τᾶς οδιιβα ἴαϊν ΘΧΙΠὶ 
ΤῊ... οἰὰβ τραϊίὰβ ἴῃ ἃ. 404 ἴη- 
οἰάϊί, Ουΐὰβ ἀπηὶ νοῦ οαη 6Χ 
Ῥᾷοθ οὰπὶ ΤΠ υβᾶπαάγο ἰφοία οχαϊὶ- 
θὰ8 τϑαϊίαβ σοποθβϑιιβ δἰ (Χρη, 
Ηἰβί, αν. 1 2, 28), εχ δὰ οοηαὶ- 
οἴοπο ΤῊ, τράϊββθ ΘθηΒΘη 15. αϑί, 
Ναὶ αποᾶἂ Ρᾶυβ. 1 238, 11 Τῇ, 

Οδποθὶϊ οαϊα5άδπι Γοσαίϊοπε γανο- 
οαίαμη 6556 Πηθιηογανὶΐ, ἤθῸ ΠΟη 
ἴΐαὰ πιο] θροπά πὶ οϑύ απᾶϑὶ δὰ 
ἀπὰπὶ ΤῊ. ἤδθοὸ τοραῖΐϊο ρεγιϊ- 
ππιουϊξ, 56 τὐ ρορυϊδοϊίζατη 40 
6Χ Ῥϑοὶβ οοπαϊοίομθ δχα 5. το- 
αἰΐὰβ ΘΟποθβββ οϑῦ ἃ0 ΟΘΠΟΌΪΟ 
τοραύιῃ) 6558 βίβίιδηη 8. ΝΙΠΙ- 
Ἰοπηῖπιιβ τὴν ἐν Σ. ποῃ ΟΕΠῚ 
Κυάθσοῦο ἀεϊθηάπτη 6556 ρυίδ- 
τῆιι5, 868 βοοογαϊ δρἰτοπηδίου β 
Ἰηβοιϊτϊαθ ποὺ δαἀαϊταπιοπίιπι ἰτὶ- 
θυϊτηι5, ῬΓδθβθυ τη οὐπὶ ἰάθτηῃ ἴῃ 
ἢδο ρᾶυιία δῖα παρ θσθηίου οἱ ἰη- 
βοϊίθ γτρϑαϊαοῦῖι. ΟΥὗ ααδε 46 ἰοίᾶ 
ΓΘ ἔυβὶιβ ἀϊβραίαία βιιηὺ ἴῃ Μα5, 

Βηδη. ΧΧΧΙΧ ρΡ. 468 544ᾳ. ΕἸάΔ6 
οαγοῦ ὁᾶιβ ᾿ϑυοοδίϊ οἶδ δ ΤῚ 
ἴον ΡΠ Ὁ Ν᾿ ΜΠ .51....1]1 
Τππογαϊάοι ἱπὴρ ΘΓ δίΟΥ 6 ΠῚ 
ΑὙΠΘηΐ 6 Πη5651πη οχί !ΐα ΠῚ 
5 6Γ 6, γθῦὰπ] ΟΘΟπάϊΈΟΥ 6 ΠῚ 
Τονοῦδνοῦθ, δβἰοαπθϑηίϊ Πὶ 
ταϊγαυὺϊ οαἰϊτι5 νἱγύαπί θη ἃ ἃ τῇ - 
παγουϑηῖ, -- ἥκοντα, ροϑὶ 
νϑοαϊίαπι. -- Κιμωνέοις 
μνήμασι. Οἵ, 11. --ὀ καὶ 
καταγινώσκειν π.τ.λ. Ἐχ- 
Ροβίίο ΖΟΡΥΥΪ δυραμηθαΐο 8416 
δὰ 8 84 515 νοι 5 θυ θηΐθηη 
Θιάγπιαμη ΜδνοθιΠπτιβ ἱπαποῖΐ, 1α 
αποά ἰηβεῦίο ἔφη 51 5 Π 1 ἢ οδίτιπι οδῖ; 
ἴα αὖ ἃ νοὶ ἢ γὰρ οὐκ ἂν 
ἐτέϑη ἰταπβῖταβ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΟΠ Ιὴ 
γϑοίδιη ἢαί. Νϑιῃ ἱρϑαηι Μᾶγοεὶ- 
᾿ἰπ πὶ 6χ 5118 τοῦτ ποία ΡΏΪ]Ο - 
Θμογαπι Ποτηθύγι απὶ ΖΟρΡΎγαπα (γᾶ - 
ἘρΡΡαμα ΤΊ μη Θ ΠῚ (65.688 Οἰ(δ. 6 ΡΓΟΥ- 
5115 ἱπουθα!θ}16 δϑυ. --- ἐκτὸς μὲν 
τετελευτηκέναι. Ηδοο τηᾶποᾶ 
βΒιηί, Νᾷμπη αὐδθ 5θααϊίτν οδι58 
ΠΟῚ δὰ ΟΠη65 δχίγα ρϑίν᾽ϑτη ΠΊΟΓ- 
[05 Ρϑυ ποῖ, 5θα δὰ 605 απὶ ρτοὸ- 
αἰάοηῖβ ἀδπηηδίΐ ογαμί, 4005 ἴῃ 
Αἰθα βϑρϑῖϊγα ποῦ ᾿ἰοοθαὶ (οἵ. 
Τῆῦὸ. 1 1358, 6. Τ,γχο. ἴῃ Τ,6οον 
113:.110:. ΧΟ ΕΠ 5. ὅτ. 1.7,.29.Ψ 
Ματο. 85). ἴἾὶᾶαπθ ποὺ ἀποαὰθ 
ἴοοο ΘΡ᾿τοπηδη015 Βοοογαά τη δία 6 
Ἱποῦν τα ΔΘ ΠΟΒΟΪ 115. ΡΙΘπ πὶ 
ονδίὶ ἐκτὸς μὲν ἐπὶ προδοσίᾳ 
φεύγοντα τετελευτηκέναι. -- 
μνήμασι. Οἵ. 8.11. -- Φιλό- 

ΡΣ; 
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καὶ “ημήτριος ἐν τοῖς ἄρχουσιν. ἐγὼ δὲ Ζώπυρον 388 
ληρεῖν νομίζω λέγοντα τοῦτον ἐν Θράκῃ τετελευτη-- 
κέναι, κἂν ἀληϑεύειν νομίξῃ Κράτιππος αὐτόν. τὸ 
δ᾽ ἐν ᾿Ιταλίᾳ Τίμαιον αὐτὸν καὶ ἄλλους λέγειν κεῖ-- 
σϑαι μὴ καὶ σφόδρα καταγέλαστον ἧ. λέγεται δ᾽ 

χορος. 5.301}. ἴα ΠΡΟ ἀθ δυομοη- 
ἰἰθὰβ., . .. αποᾶ Ορι5 ρδγ5 δγδὺ 
Ομ Πἰδυϊ οΓαπὶ ἀθ Αἰιΐοδ, αὐ οχὶ- 
βιϊπηδί οββδίιβ ἀθ Ηϊβί. αν. 1. 
ο. 18... Ἠπά5. Οἵ, ἰαπηθη ΜΕ]], 
Ηϊϑβι. αν. ἵγαϑυη. Γρ. ΠΧ Χ ΧΎΠΠ5ᾳ. 
οἱ 402. ἘΓΤΕ “Δημήτριος. .ἢ)6- 
τα θίγ  πΠὶ ἕν τῇ τῶν ἀρχόντων 
ἀναγραφῇ 18 οἰϊαὺ ὈΙΟΘ ΘΠ 65 
Τουτὶ ἴῃ να ΤΠδΙ οι Ϊβ, ΜΌΝ αὐ 
ΤῊΪ ΠῚ 510 οἷτ5 ΠῚ τποπλϊηἶ558 ἴῃ 
Τ᾿ θγόγατη 6 πηθίγιϊ οαίϑ! οσ Ὁ. αἸ16ΠῚ 
σοπίοχυϊξς Υ͂ 81... Ηυά5. δι 
Ῥοπηοίγα5 ῬΠδΙοσθαβ. Ὑἱά. Μ6]}, 
Ετδρτα. ἰιἰδί, ΠΡ. 8602. 

8 88, ἐγὼ δὲ... τετελευ- 
τηκχέναι. {τ Ζοργυγιβ βου 
ἴρ58 ΘΟ ΒΘΗΓΙΡΟΙ (οἴ. 8 82 ἰηϊ|, .)» 
{ΠῚ οὐ δηίδ λέγοντα; 411 οὐκ 
δηῖο ἐν Θρακῃ ᾿πβϑυὶ γοϊθυιηί. 
Βοᾷ οὔπὶ πᾶθο ΠΙάγτηὶ βἰπὺ ἅτρα- 
τηθηϊα 015, ᾿ἰὰ ἤππο, αὶ ἰύθ ΠῚ 
ΤΙ. ποι ἴπ Τμνδοῖα θχα!θπὶ πιοΥ- 
ταππὰ 6556 ΘΟΠ θη ἰΐ, 5101] ραρηδη- 
τὰ δοϊππί, ΝῸ85 αἰϊα ταίϊοπθ 
Βρτα Πᾶπο αἰ Πού! αίθτη οχρϑαὶ- 
νἰθηι5. -- Κράτιππος. 6 Πος 
Ῥίοηυ8. ΗΔ], Ρ. 847 πᾶβὸ πιθπιο- 
τύ: ὡς καὶ ,Κράτιππος ὃ συν- 
απμάσας αὐτῷ καὶ τὰ παρα- 
λειφϑέντα ὑπ᾽ αὐτοῦ ,συναγα- 
γὼν γέγραφεν; οὐ μόνον ταῖς 
πράξεσιν αὐτὰς (5.1}, τὰς ῥη- 
τορξίας) ἐμποδὼν γεγενῆσθαι 
λέγων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀκού- 
ουσιν ὀχληρὰς εἶναι δὐάϊϊαιιο 
πᾶθο ογδίϊοπιπι ἱποοπητη οαα ΟἿ ΠῚ 
ἴρ86 ΤῊ, δηϊπηδ νον ἰβδϑί, Ῥοϑίνο- 
τΐβ Ορθυΐβ ρδυιῖθι5. Π]]Π] δηλ οΥᾶ- 
(ἰοπθπὶ δα ἀϊάϊθ56. Οὐπὶ ἰρίταν ΤῊ. 
ἀΘαυ8}}5. ροβί Ζοργγαπι, ΥἸΧ 5858 
ἠδαιθαί, Μοῖον ἀθ Απάοο, οὐ, ὁ. 
ΑΙο, Ρ. 02 Ἕρμιππος (δ «το 
οἵ, δάῃ. 8 18) βου θθηάιμη 6588 
Ραϊαι ἰάαις τϑοθρὶν Ἀἰϊίεν, ϑεὰ 
ἀϑασδίθπι ΤῊ. ἰβίουῖαπι οοπίϊηιι- 

586. 80 τἀ16 ἰπαϊοϊηὶ ἀθ οὐ ἃ- 
το ηἶθ 115. οἰτι5 {}1586, αποᾶ ροβίο- 

τἰΟν 5. ῬΟίϊ8 θη ροΥβ ὑΠθίου ΠῚ 
ἀδοθδί, ῬυΟΥβ5. ΠΟῚ οϑύ ογθα  01}}6, 
Τὰ δὰΐ ΘοΥΡαρία8 οϑί ὈΙΟ ΠΥ 511 
Ἰοσιιβ, αὐ ραίαί Α. ϑοῃαρίου (() τι6}- 
Ιαπκι ἀδὺ σὺν 650}. ρ. 351), δαί, 
αὰδ6 Κυποροῦῖ δὰ Πίοηγβ. Ρ. 209. 
ΜΈΘΙΙΟΡῚ Ετᾶστη. ἢϊδί, Πρ. 78. 
ΒΟΠΟΘΙΠΙ 1. 1. Ὁ. 446 εβί ββηΐθη- 
ιἰὰ, ἴρ56 ιοηγϑβίαβ ἴῃ Ογαιρρὶ 
δοίαίθ οὐγανϊί. Ῥγορίθῃ. οἃ απ86 
ἢ06 Ιοοο ἰδριιπίαν Π6Ο65886 δϑῦ δα τὰ 
ἰπίοῦ Ζοργυῖ εἰ Πιάγμιὶ δοίδίθτῃ 
ν χίββ6, ἐν Ἰταλίᾳ Τίύί- 
μαιον. ΝΟὴ ΓΕΓῸΠῚ βου ριοΥἶβ, 
564 ΤΟΥ ἀἸα15. ΜΙ]Θβϑῖαθ Β}1Π τηοῦ- 
6 ΤΊ ΠῚ ΘΊ1ΠΊ ΘΟΠΠ ΘΙ ΟΥ̓ 8556 ὈΓῸ- 
ὈΔΌ116 οβϑί, Οἵ, Κυαθρ, νυ, Τῆπο. 
Ρ. ὅ9. Ηοῆϊη. ἂἃ6 ΤῊ. ΜΙ]. ἢ]ῖο 
Ρ. 86. 40. Οὐ, 8. 25. Ριδϑίον Αἱ- 
ἰοᾶι, ΤΗγδοῖαμη, [8] απ οἰϊδη1 
ΑθοΙϊὰ ΘΟΙΠΠἸ ΘΠ ΟΥ̓Δ ΙαΣ: ῃᾶπὶ Ρο!- 
Ἰοάοναβ ἴθ ΟΠγοηΪο, ἀρυὰ ΒίΘΡἢ. 
ΒγΖ. ν. Παρπάρων ῬδΙΡΆΓΟΠΘ 
βῖνθ Ῥρρογθῃηδϑθ ἀθοϊΐδθ ορρίο 
ΤΉ ον ἀἸ θη τη οὐ} 6558 ΠαυΡαΐ, 
56 οὐπὶ 5815 οοηβίθιὶ ἀθ που 8 
ἸΙοθο πὶ} νϑίθυθβ ὑνδαϊζατη δοοδ- 
Ὀἶββθ, σαοπιοᾶο σοπίθοίατα δὰ 
Ἰοοαπὶ εἰὰβ νϑὶ 51Π|1}}8 ΠΟΤ Ἰηἶ5 
ἀονεπουϊπέ ποη Πα ποὶ, ἢ θοίο Ρϑίου- 
Β6Πη8 ἀα Ὑῖι, ΤῊ. Ρ. 24: ,,4ἱ8 
ἴδοι" βὶ ὃ ρουβυδαθαὶ πθαῖθ Αροὶ- 
Ἰοάοτιιπι ἀθ νυ] β 1118. ΔΙῚ ΟΥ̓ Τα 
οΡ᾿πΙ οπὶθ8Β ἀπᾶ8 οχβίδηί ἂρυᾶ 
Μίδγοο], αυϊοαθδηη ΟΟΠΊ ΘΙ Τὴ 
Βαθΐββο ἤθαὰο Ὀιάγπλπὶ ἀθ ἢδο 
ἈΑΡοϊ!οάουϊ ἢ Δ ΠΙΟΌΓ ΘΠ πθοθ588 
εβϑύ ΤῊ, ἴοοὸ ορᾶδι ἀρὰ ϑιθρμᾶ- 
πὰπὶ ΗΘ] απο, αθπὶ ῬΟΡΡΘυΘηδ 8 
πλοῦ απ] 6586 ὁοηβίαι, “ἦ Οἱ, ΠΡ, 
'π Μυβ. Βοη. ΧΧΧΙ ὑ. 49. 
μή γῖὶ. 6. ΘΥΘΟΥ Π 6, ΠΘΒ0Ϊ0 8. 

8 84, λέγεται σοί. δ νυϊία 
αἴαπιθ οαληΐ οογρουὶβ παθῖθι ΤῊ - 
ογάϊαϊβ. οἵ, ἈοΒο ἢ, 1. ἃ. Ρ.. 100 54.» 
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ϑσττ Ν }Ὶ 3 , ’ δι Ἁ ’ 

αὐτὸν τὸ εἶδος γεγονέναι συννουν μὲν τὸ προῦσ- 
ὥπον. τὴν δὲ κεφαλὴν καὶ τὰς τρίχας εἰς ὀξὺ 
πεφυκυίας., τήν τε λοιπὴν ἕξιν προσπεφυκέναι τῇ 
συγγραφῇ; παύσασϑαι δὲ τὸν βίον ὑπὲρ τὰ πεν-- 
τήκοντα ἔτη, ψὴ πληρώσαντα τῆς συγγραφῆς τὴν 
προϑεσμίαν.. 

ὉὈῚ αἰοτΥ “οἰΐδτη 46 Ἰπιαρὶπα οἷἰτ18 
Βιρουβίϊίε ἴῃ γβίη, τηᾶστη, ΑἸτθρα 
εἰὰβ εἰῆρίεβ ἴπ Απρ]ϊα ἱηνοπία 
εβί, ἀθ ατἃ αἰβρυίαί ΜΙΟΠ 815 ἴῃ 
ΘΟ θη Δί 0Π6 απιᾶ 1 46 ΤῊ. ἰπηᾶ- 
Θἰπὶθαβ βουῖρϑὶῦ Ρ. ὅ 5344ᾳ. Τά θτὴ 
ΜγοθΙΠηϊ ἀθβουϊ ρί!οποπα. ΠῚ ἃ 
νοῦ ΠΠ]ΘΠΊΟΡΪα ΓΘΡΘίθΠἀ8Π)| 6586 
ἀοόθι Ἰδίάθπι Ὁ. 7. προσ- 
πεφυκέναι. ῬΡοϊεβίπα νᾶ- 
θα παίπνᾶἃ οοηγθηΐθη 6 ΠῚ 
Γαΐϊ556, 8ῃ ἔπϊξ οἰϊτη προσεοικέ- 
ναι [6 ἰηίοργιϊίαῖθ οἰ ΠΟ 
ἀυιθἰτατ 410. ἴῃ 5060}!. ΤΠ65. -- 
ὑπὲρ τὰ πεντήκοντα ἔτη. 
Οοπίγα Ῥαρ ἢ 8 ἀραιὰ (6}}. ΧΥ 
28 Ηε!δηϊοὶ οὐ Ηρθιοάοίϊ οἱ Τῇ. 
δοίαίθϑ. σοη θγθηβ πὰ πὸ ᾿Π1010 Β6]}}] 
ῬεΙοροππθβὶὶ ααδαγαρσίηΐα ΔΠΠΟῸΒ 
πϑίατη ἔαϊ556 τηθηογαΐ, 48 Π| Τᾶἃ- 
οπθηὶ οχ Αρο]οάουὶ ομγοηΐοῖβ 
Πα τη 5Ὲ ΠῚ ρ51556. οβίθηαϊ Ὀ16|5. 1. 
Ι, Ῥ. 48 5ᾳᾳ. 118, οὑπὶ ΤῊ. υἱγὰ 
ΒδΙϊατη νἰχϑυϊτ, θαμὰ ἀυτμηίαχδί 
Βθρ ΠΑΡ ΠΑΡ ΠῚ 6 νἱΐα ἀθοθ551556 
εἰποῖτσαν, Οατῃ ῬΑΠΊΡΒΙ Ια ἔα θο- 
βϑηίαηι δαϊά, ἤκμαξε κατὰ τὴν 
πζ΄ ὀλυμπιάδα (μᾶτπ ἀκμή ἀπητι5 
ἴθυθ φυδα γα βὶ Πη118 651) εὐ Εα560. 
Πρ. 108 εα. ϑόποθη. τότε (Ϊ. 6 
ΘΠ] ῬΘΒΕ]Θ μι ΑἸΠεπἾδ 6586) 
καὶ Θ. ὃ συγγραφεὺς παρ᾽ 
᾿Αϑηναίοις ἤκμαξε. Μίὶπὺβ ἀ6- 
Πηϊίαπι οβύ αι Αρμίποη. ἀρυᾶ 
Ὗν 812, 1 Ρ, 88 θε!!ππὶ ΘΧΟΥ αι πὶ 
6588. αἸοῖς ὡς εἰς ἄνδρας ἀφί- 
κετο. ϑεα νβίθγεβε 46 ΤῊ. δρίδίβ 
ἘΪΠ11 ἰγδαϊλατη δοοοθρίβ86, 564 5ι- 
ΒΡ οαίοβ 6556 οὐ ἀἰββθηῆβιιβ οβίθῃ- 
αἰῦ εὖ ψϑρθὶβ βἰρηϊβοδίαπι αϑί; 
ΠᾶΤη ἔπι 1556 ν᾽ ἀδίαν ἀἰοἰ( Ρᾶπὶ- 
ῬΠ1α, λέγεται παύσασϑαι τὸν 
βέον Ματο. Οοπϊδοίαγατη. ρτοοαὶ 
ἀαθϊο ἴβοθγαπίὶ οχ ᾿ρ515 βου ρίου β 
ψου 5, αὶ Ὑ 206, ὅ 56. Ὀ6|10 51- 

ξηλωτὴς δὲ γέγονεν ὁ Θουκυδίδης 

Ῥδυβεϊ πὶ ἔαΐ88θ βοῦς αὐσϑα- 
νόμενον τῇ ἡλικίᾳ. Οὐπὶ δπὶπὶ 
αἸ55 θην θη ααϊθτ5 δ ϑίδιβ θυ τη πἰβ5 
ν]ΘῸΥ τη 6 η 015 σΟπ που θίαν, αἰ ν υβϑ 
46 ΤῊ. δϑίαίβ βίαι πουαηῦ, (ἀπ ἀἶα 
ΤΙ. οοπίθοίο θ6 110 Ρϑορομηθβίδοο 
ΒΕΡΘγδίθβ πθυῖῦ, ρᾶτσαμη οοπδίδί, 
Νοη αἱγϑ, Δη Π ΠῚ 402 Θ.1Π| νἰΧὶβ 56 
Πμδ γοπηΐὰ5. Ραΐαῦ δρὰὰ ]ὰ, ρ. 
1 ΧΧ, Οοεία ἃπίθ θυ 6. ΠΟΙ ΠῚ 
ἀηηὶ 400 δυὺ0 δηπηὶ 896 ἃ. Ο(]"γ. ἢ, 
ν᾽ ἀοίαν τηουίαιιβ 6556, Οἵ, ΒΌβοἢ. 
Ῥ. 102 544. οὐ δάῃ, δὰ ΤΠημυογά, 
ΠΙῚ 1160, 2. Ργαθίθγθα 115 488 ἀβ 
ΟΡΘΥθα5. Αγνομοὶαὶ τοοὶβ ΠῚ 100, 2 
πᾶγγδί, αὐἰθὰ8 πὰπο ΡΘῚ (οἰ ΠῚ 
ΓΘΡ ΠΕ ΠῚ ΟΟΟῸΡ ἃ ύτΠὶ [5586 ΨΥ] δύ 
β' τ} 16, ῬΥΟΌΔΌΙ6 ἢὺ αἰίγα ΠαΪι5 
τηογίοιη (899 ἃ. (Ἰ).} δπι νἰίϑιη εχ - 
το πα ͵ 8556. Οἵ. ὍΠΙν, ΞΎΠ0. Ρ. 14654. 
Γεγονότα Ροϑί ἔτη διιάδοῖθι ἱπι6}"- 
Ροβυῖ Βἰδου, -- μὴ πληρώ- 
σαντα... τὴν προϑεσμέαν. 
Τούαπη Θηΐπὶ θ 6] } τὴ ΠΡ ]Ορ. πβα86 
8 ΘΥΘΥ̓ΒῸΠῚ] ΑἸΠ ΘΠ θπβδίαμη τη ρ6- 
γἰαπη οἱ οἂρίοβ ἰθη9Ὸ5 ΤΠ ΠΓῸ5 οὗ 
ΡΊνΆ ΘΟ ΠῚ ΟΟΠΒΟΡθΘ 6 ΘΟηβἐϊπργδί 
(Υ 20, 1); 568 τ] βΒυ θ5 τουῖ, ἀ6 
60 οἵ, 8 46 οὐ Αποῃ, 8 ὅ. 

8 8ῦ. ξηλωτὴς δέ εοει. Οἢ 
560Π01], Το. 1. ΓΝ οχίγ, ΟὙΠποΥ- 
ἀἸά θη οὰπῃ Ρ]αίοπ ᾿πύθι ᾿πη] αίο 85 
ΗοτηοΥΪ 6556. γα πὶ ἃ ᾿ΟΠρΊΠΟ 
500]. 14, ιοηγβίο δ]. σύ. τηθί. 
12 βυρτἃ αἰχίτηιβ; δοοράπηΐ 46 
Τηυογ αἰάθ ἰδϑιϊμη πα Ρβϑιᾶος- 
Ῥ]υἰάτοιϊ Ὑιῖ, Ηοπι. 2 ο. 72 οἱ 
ΜδγΟΘ πὶ 8 88. 837... ϑθηροθθ. 
θίββονι. Ηοπι, 1 Ρ. 148. Επεναπί 
4] πονᾶπιὶ ἢΐπο ρᾶυίθπὶ ἰηοῖρο- 
γεηΐ, Κ'΄δα ρῬγοΌδὈ} Π1π58. οβί, αὖ ἴῃ 
ἰίοτα οἱ {ουίϊαὰ αὰᾶ8 ΠΟΒ 5.8- 
ταϊπλ85 ραυθι5 ἴδοίατη οβί, ἰΐὰ 
Ὠϊο ᾳαοαπθ ροβύ οἃ απὰθ ἀ6 Τῇ, 
νἱΐα Πδυραηίιν ἀθ ΟρΘΓα οἰτι5 α15- 
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εἰς μὲν τὴν οἰχονομίαν Ὁμήρου, Πινδάρου δὲ εἰς 
τὸ μεγαλοφυὲς καὶ ὑψηλὸν τοῦ χαρακτῆρος, ἀσα- 
φῶς δὲ λέγων ἀνὴρ ἐπίτηδες, ἵνα μὴ πᾶσιν εἴη 
βατὸς ωηδὲ εὐτελὴς φαίνηται παντὶ τῷ βουλομένῳ 
νοούμενος εὐχερῶς, ἀλλὰ τοῖς λίαν σοφοῖς δοκι- 

μαζόμενος παρὰ τούτοις ϑαυμάζηται" ὁ γὰρ τοῖς 
ἀρίστοις ἐπαινούμενος καὶ χεχριμένην δόξαν λαβὼν 
ἀνάγραπτον εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον κέχτηται τὴν 

τιμήν. οὐ κινδυνεύουσαν ἐξαλειφϑῆναι τοῖς ἐπι- 
κρίνουσιν. ἐζήλωσε δὲ ἐπ᾽ ὀλίγον, ὥς φησιν Ἄντυλ- 
λος. 

Ῥαίδίαπι 6556, οὖ ΟΠ ἾΠ0 αἰ (8165 
νἱϊὰβ ΘΟΠ ΒΟ θΘΡα ἢν ὈΥΪηΠ] ἀθ 
ΒΟΡΙΡ ΟΣ 5. νἱΐα, ἀοἰπαθ ἀθ ΟΡ θυ 
οἶτι5. ν᾽ για 5. ΘΧΡΌΠΟΡῈ ΒΟ θθδηΐ 
δία ἰΐὰ ρυπάθηθ 5. γοπ ἰη- 
Βαθπάϑηι 6558 ἴρ8θ Μᾶγο. ἴῃ 
ἴαῖυῖο (δ. 1) ργοπαπιίαν τ, --- εἰς 
3 οἰκονομίαν Ὁμήρου. 
Ηος πλΐγπὶ ἰπαἀϊοϊαμη 681, ΘΠ 
αἱνουβιβϑὶ πηᾶ 5ὶΐ ἀδβοιίριϊο οδΥ- 
τηϊη ατὴ Ἠοτη θυ σου πὶ οὐ ἢϊβίουϊαθ 
ΤηυοΥ ἀϊάθα6. Ῥαῦϊο τϑοιιιβ 8 81 
ἴῃ 4115. φαδουῖίαν ᾿ἰτηϊίαιϊο Ἠοπηο- 
τῖρα, 5᾽ 1Π1 βίαι επαᾶ. --- ΠΤὲν- 
δάρου εν. χαρακτῆρος. 
ΘῈΡΠ Πα] απἰάοιῃ βίπααϊ (οἵ, 
8. 89), 564 ΡΙπάδΡριπι θὰ ἴῃ 6 Π0Ὶ 
δϑὺ Ἰηλϊταί 5. --- ἀσαφῶς δὲ. 
ἐπίτηδες. ατδα. λέγειν ἀνὴρ 
(νεὶ ἁνὴρ) ἐπιτηδεύει οοηϊοῖί, 
ἀυδηα πηι ἴρ56 ἔα οι αν ραυεοϊρί απὶ 
[οτγίαβ56 δα γέγονεν ὑθίθυνὶ ροβ856; 
βῖη. τηΐπι5, βυΐῆοιι λέγει. ῥγῸ 
λέγων. ,,1)6 ΤΠπογἀϊα 5. οΡβοα- 
τἰίαία ἴῃ οοπίϊοηῖθαβ ἀπουϊταν ΟἹ- 
ΘΘ.Ὸ ΘΔ Π6 ΓΘΥΓΙΠῚ ΘΟΙ ΡΥ ΒΒ η] 
αἀϑουῖοι [1 Βνυϊ. 7, 29: οἔ. 
Οταῖ, 9]; Π8ΠῚ ΨΘΥΡΟΥΙΠῚ ῬΙῸΡΘ 
ΠΠΊΘΡΕΠΙ 56 η ΘΠ Δ ΠῚ ΠΙΠΊΘΙῸ 
σΟηδθοιί8. οδί [βθοιπα τη οἷτβ- 
ἄθπι ἀϊοίατη ἃ ΟΥαΐ, Π 13]. Οαΐπ 
οὐδ ἰη Τηπογάϊα 6 ΟὈΒουγ (ἃ 8. ἃ 
νΘΡΌΪ5. ΡΛ ηΪ,, αὐ ν 6] {|| Ἰηα]- 
οδπὶ ὈΙοηγ 811 ΗΔ], : εὐαρίϑμητοι 
γάρ τινὲς εἰσιν οἵ πάντα τὰ 
Θουκυδέδου συμβαλεῖν δυνά- 
μενοι, καὶ οὐδ᾽ οὗτοι χωρὶς 

καὶ τὰς Τοργίου τοῦ “εοντίνου παρισώσεις 

ἐξηγήσεως γραμματικῆς ἔνιοι." 
Η πὰ 45. 6 οὐβουνιίαί ΤΠπογαϊ- 
α15 οὐ ΠΟ γβ᾽ 5 586 06 αἸ65{15 6ϑΐ, 
γϑἰαῦ ρΡ. 961, οἱ 4111} Ὡοπη}}1}, ἄς 
ααϊθὰ5 οἵ, ΒΙα55. ΕἸοαα, αν, δὉ 
ΑἸΘχ. ἀβ08 δα Απρ, Ρ. 100 οἱ 191, 
Ῥνδβίθγρα νὶ 46 ἰηΐνα 8. 80, Ἐὰχ 1115 
ἀαίθη] ΜΚ ΟΘΙΠἸηἰ νογὶβ ὨΙα οὐτιβ 
(ΡνοΙαθρ. ρ. ΧΧΝ) Ὑμπαογάϊάρῃι, 
αὖ να]ρο Ἰδοίογιη) δα ὑππὶ ἢ ΟΥ̓ ΠῚ 
ΠΡγούατη ἰπιθγοϊ πάθγοῖ, π6, βὶ ρο- 

Ῥυϊανὶβ ἴδοι οϑϑϑὶ πᾶθο  ιἰβίουϊδ, 
νΟΧΔυΘίαγ, ὁοηβα 0 ΟὈΒΟΌΡΙἑΑ(Ι 
βίπ εἶβ88 δα βυϊ δ η ἀ1ηὶ 6556 πηδ 6 
ΟΟἸΙορῖυ, --- ἕνα μὴ ... βατός. 
γ»ϑατηρίδ 51 6Χ Θρ᾿ρυηημηαίθ ἴῃ 
ΤΊναον αἰ θηι (Δ π8}. Βγαηοκ. τ. ΠῚ 
Ρ. 2606), Οὐἶτι5 ΠΟ ΧΑ πΊθίνὶ ΔΙ θυ α5 
ἰπ πὶ οβί: εἰμὲ γὰρ οὐ πάν- 
τεσσι βατός.““ ταῦ. Ἐδβιὲ ΑΠΙΠ, 
Ῥα]. ἘΧ 588. -Ξ- εἴη... φαῖ- 
νηται. Μαυίαίϊο Ἰλοά γα π Β᾽ηγῖ- 
158 δδί δἱ οαϊὰβ Θχ θη ρ]ἃ γΘρϑὺ- 
ἰαηίαν ΤΊο, ΠῚ 22, 8, ΥἹ 960, 8, 
Ὁ νἱὰ. δᾶπη, -- τοῖς λίαν 
σοφοῖς... ϑαυμάξηται. 
Ααἱθι5 βου ρβοῦῖ ΤΉ πον ἀἸά 65 ἱρ58 
Βιϑηϊβοδί 1 22, 4. 
Ἔ 860. χνευηοεὶ ΟἿ, δᾶη. 

ὃ 22. -- Τοργέίου. ,,Μυϊθαη 
᾿ναΐο τηα χῖηλ ααΐατονὶ αἱ ρΡοβίθᾷ 
Β60ΌΙ βαηΐ ἀθθιθυιηῦ; ἨΔ, αὖ 
ῬμΠΠοβίγαναβ ἴῃ Ερίβί. αἰΐ, Οὐ ἰὰ5 
ἃ. Τηπογάϊ 685. ἀοσθρέιηι 11 γτϑΐδ- 
γὰὰπῦ οΥαιϊ Ομ 8 ρθηῖ5, ααοα ΡΠΪ]Ο - 
βίγϑίιβ [Ερϑί. δα Τυϊδηὶ Απρ.. 
Ρ. 864; οἵ. Μίυ. Βορὶι. Ρ. 309] 
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χαὶ τὰς ἀντιϑέσεις τῶν ὀνομάτων. εὐδοκιμούσας 
κατ᾽ ἐκεῖνο καιροῦ παρὰ τοῖς Ἕλλησι, καὶ μέντοι 
καὶ Προδίκου τοῦ Κείου τὴν ἐπὶ τοῖς ὀνόμασιν ἀκρι- 
βολογίαν. μάλιστα δὲ πάντων, ὅπερ εἴπομεν, ἐζή-- 
λωσεν Ὅμηρον καὶ τῆς περὶ τὰ ὀνόματα ἐκλογῆς 
καὶ τῆς περὶ τὴν σύνϑεσιν ἀκριβείας, τῆς τὲ ἰσχύος 
τῆς κατὰ τὴν ἑρμηνείαν καὶ τοῦ κάλλους καὶ τοῦ 
τάχους. τῶν δὲ πρὸ αὐτοῖ συγγραφέων τὲ καὶ 
ἱστορικῶν ἀψύχους ὥσπερ εἰσαγόντων τὰς συγ- 
γραφὰς καὶ ψιλῇ μόνῃ χρησαμένων διὰ παντὸς 
διηγήσει, προσώποις δὲ οὐ περιϑέντων λόγους 
τινὰς οὐδὲ ποιησάντων δημηγορίας, ἀλλ᾽ Ἡροδότου 
μὲν ἐπιχειρήσαντος, οὐ μὴν ἐξισχύσαντος (δι᾿ ὀλίγων 
γὰρ ἐποίησε λόγων ὡς προσωποποιίας μᾶλλον ἤπερ 
δημηγορίας), μόνος ὃ συγγραφεὶς ἐξεῦρέ τε δημη- 

γοθᾶὶ μεγαλόγνωμον καὶ τὴν 
ὀφρῦν ... νι, νο55. ἀ6 ΒΠοιο- 
τἶδδ8 πδέ. δὲ ΘΟΠΒ,1. Ο, 10.“ Ηπ4645. 
16 ΤΠαοΥ αἰ αἾ5 ἱπιϊαίϊοπο ἀοΥρὶδθ 
οἵ, 8. ὅ1]. δίοῃ. ἢᾳ]. ρ. 192. 8609. 
Βεκκ. ἀθ βορ Ἰβυϊσαγατη ΔΡΓ ΠῚ 
νϑϑύϊοῖϊβ ἃρυα Τῆπο, Ρ. 25 5644.» 
ἃς αοἴρίαθ βθποῦο ἀϊοθηαὶ ΜΕ], 
Ηΐϊδβι. του. αν. Π Ῥ- 820 84. --- 
παρισώσεις καὶ τὰς ἀντι- 
ϑέσεις τῶν ὄνομ. Ἠδιυπι 
ΠρΌνΑΥΠ ΘΧθ ἃ Π8 0065 1 39, 4. 
87, τ ΠΟ ἄ 58᾽5.3. 144. .ᾺΔ; 
1 42, 2. 48, 4. 02, 8. Π| 88, 4, 
ΤᾺ ϑ0...5:. 65..Ἀκεῖ 091...) ὙΠῸ; 
ον ἃ: ΚΜ ΠΚΗΪ5.. 1 οὐ 160 39}. 4..Δ415 
9... 20, 21. 95.. 0; 1921.2.: {ΠΠ|87..4; 
θ98:..1. δδς; 8: 82, τς ΙΝ 10ῦ, 
Δι ΟΕ Βοος, 1 Ὁ1νρ.»᾽50 544. οἵ 
ΜΈΡΕΣ ἃς ἀρ. 806. -- εὐδο- 
κιμούσας... Ἕλλησι. Οἱ, 
Βόοβοῃ, 1. ἃ, ρΡ. 888 56. -- Προ- 
δίκου. Ππυῖτ5 πουϊββίτηὶ ΒΟρ ἰδία 
αἰοιϊοποη ΤΠυογαϊά θη ἰμηϊ(α τ πὶ 
6556 Θἰ18Π1| 500]. δα. 1. ΓΝ οχίν. 
αἰπνπιαί, Ῥυγοαϊοὶ πη νοοαθ}15 ἀΪ5- 
ΘΘΡΠ 8 ηἰπηΐα αἰ] οπτϊὰ ποιϊβ- 

- Βηἃ δϑὺ ὃχ ᾿]δίομὶβ Ρυοίδ ον ἃ 
δἰ ἰβαθ βουῖρίϊβ, ἀθ ὙΠπυοΥαἰα 5 
αΠΠΠσθηΐα 51 }}}} οἵ, 1 69, 6, 177, 4. 
ΠΟ. 4:11} 59.579. ὙΠῸ 77, ἢν 
Αἀὰ, ὅρβηρ. Συναγωγὴ τεχνῶν 

τ’ ὅ8. ΒεκΙ. 1. ἃ. Ρ. 41 5ᾳᾳ. Μα6!}. 
. ἃ, Ρ. 581 εὐ 802. 
8 51. ὅπερ εἴπομεν. 8 8ῦ, 

αὶ νἱὰ, --- τοῦ τάχους. Εϑι τὸ 
τάχος τῆς σημασίας 5ῖνε Ὀγεν (5 
αὐὰοάδιῃη, Οἷ, 8 51 οἱ Ὀίοη, Ηδὶ], 
Ρ. 716. 198. ΥἹΧ τϑοίβ Ἔχρ ϊθαίαν 
ἃ ΒοΒοΙΙοτῸ Ρ. 987. -- ξηλοῦν 
τινα τινος ἀαἰχίϑϑο οἰΐδιη 80- 
ΡΠΟΟΙθη. οἱ ἔογίαββθ ᾿βοουδίθη 
ἈΡρᾶγδί 6Χ Βίορι. Τη68. 

8 88, εἰσαγόντων. Μαϊο 
εἰσαγαγόντων Ῥτορίον 6ἃ 48 
βοαιπηίαγ. Απίθα ὥσπερ κἀψύ- 
χους ὁοπίοῖς Κριιθρ;. Οθγίθ ὥσπερ 
ΟΙΠῚ ἀψύχους ΘΟ ΆΘΓΘΓΘ τδηΪ[8- 
5011 651. ηάψύχους συγγραφάς 
ΔΡΡΟΙαύ γϑί αὐ ἃ ἢ ἰτηἃ Δ ΥΘΠ 65 
Πἰϊβίονϊδβ, ἴῃ αἰ 8 πο, αὐ ἀρτα 
Τῇσο., ογαιϊοηΐθιι5. Γ65 δεδίδο αϊ- 
βυϊηοίδο βηΐ, 564 488 μγελὴκ διή- 
γησιν μαθοδηι, ““ ΒΥπδβί. [6 Χχ 
γΠοῖ, --- Ἡροδότου οεἰ. Πε Ηε- 
γοάοῦ ογδίϊοηΐθιιβ νι. ΟΥθαΖοΥυ, 
Ατῦ, ἰδίου, Ρ. 106 εὐ ΒΟβ6}, ]. ἃ. 
Ρ. 112534. --,δδημηγορίας. ὃ 6 
ΤΗπον αἰ αβ σοηῃύϊοηίθιι5 οἵ, Ηοὶ- 
γηδηπὶ 46 ΤΠ οΥ Ια 15. οὐ δι! Ομ θ 115 
ἀἰβϑογίαίιο Βοροὶ, 1888, Μεαϊίαίο- 
Π65 ΟΥἸἰοᾶ6 46 οὐαί! οἰ θιι5 ΤΊποΥ - 
αἰ οἷ βου ρίδθ ἃ 1. ἃ, Ρίαυ, ἡπεά- 
ἰὴ. οἱ Τήρβ. 1886, Τδηρυθαίοῦ 
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γορίας καὶ τελείως ἐποίησε μετὰ κεφαλαίων καὶ 
διαιρέσεως, ὥστε καὶ στάσει ὑποπίπτειν τὰς δη- 
μηγορίας᾽ ὅπερ ἐστὶ λόγων τελείων εἰχών. τριῶν 
δὲ ὄντων χαρακτήρων φραστικχῶν, ὑψηλοῦ, ἰσχνοῦ, 
μέσου, παρεὶς τοὺς ἄλλους ἐζήλωσε τὸν ὑψηλόν, 
ὡς ὄντα τῇ φύσει πρόσφορον τῇ οἰχείᾳ καὶ τῷ 
ιιεγέϑει πρέποντα τοῖ τοσούτου πολέμου ὧν γὰρ 
αἱ πράξεις μεγάλαι, καὶ τὸν περὶ αὐτῶν ἔπρεπε 
λόγον ἐοικέναι ταῖς πράξεσιν. ἵνα δὲ μηδὲ τοὺς 
ἄλλους ἀγνοῇῆς χαρακτῆρας. ἴσϑι ὅτι μέσῳ μὲν 
Ἡρόδοτος ἐχρήσατο. ὃς οὔτε ὑψηλός ἐστιν οὔτε 

᾽ ’ ᾽ "» ᾿ ς -»- » ’, 3 Α ς ἰσχνὸς, ἰσχνῷ δὲ ὁ Ξενοφῶν. διὰ γε οὖν τὸ υψη- 
λὸν ὃ Θουκυδίδης καὶ ποιητικαῖς πολλάκις ἐχρή- 
σατο λέξεσι καὶ μεταφοραῖς τισι. περὶ δὲ πάσης τῆς 

-- ὡς ὄντα πολέμου. Τονία 
οδθᾶ δ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ65. ῬΟΙ 551 ΠῚ} 
Βρθοίδηβ βθαυϊίαν 8. ὅ6 ἴῃ νϑρὈῖβ 
οἶμαι δέ οί, 

8 40. μέσῳ Ἡρόδοτος 
ἐχρήσατο. γΓ θα ῬΙδηδ 46 60 
θίομ. ἢδ]., αὶ ἴῃ 06 }10 ἀθ νου τὴ 
βίσποιαγα Ηθγοάοίματῃ πηθάϊῃη ὁΠᾶ- 
γδοίθΓ τ [56ῖι ρθητι5 ἀἸοθμ }] οὐ τῃ 
Ἠοπιθῦο βθοιίι πη 6556. βου οὶ, “ἢ 

»ΝΌΙΩ ΟΥΑΙ π 65 Τ᾽ Πυογαϊάθας τὸ- 
γοα μαρία βίη. (6]]. 1889, 
Ηπορρα ἀθ ογϑί. ορϑῦὶ ΤῊ. ἰἴη- 
5615. Μαρπὶ Βίγϑ 1} 1814, Μ|ι- 
οἰιαδιον ὕθρθον αἴθ βάθη ἴῃ ἀβπὶ 
(Θβοῃ]ο βυν. 465 ΤῊ, Βοζθὴ 1814. 
Ααά. ἀ6 μἰβίον, ὙΤπυογα. οοι- 
τηθηΐ. ἢ. 238 84. οἱ Βοβοῆ. 1]. ἃ, 
Ρ. 144544ᾳ. ΜΈΒΕΙΙ. Ι, 4, μι Ῥ. 
860 544. --- ὥστε καὶ... ὑπο- 
πίπτειν, αἱ οἱ δὰ δουίαπι Ηιάβ. Οἵ, Βαρῆν, Πετοάοι. ὍΝ 
ὁᾶυβθᾶᾷ6 Βδίδίθη γβγοοδυὶ . 421. - ἰσχνῷ.... ἔἜενο- 
Ροββίπί, Οἷ, ἄνϑα., ααὶ ἀ6 ὑπο φῶν. ,οηἸϊὰ ἀἴβοιθ 46 οὸ Ὀϊοη. 
πίπτειν οοηΐοεγὶ 8 41, 42, 5:8 ΗἨδ]. ἴπ ρυδϑοθριὶϊβ ἀθ οὐαίϊοπα 
ἔγιβίγα δηΐθα 50] οἰΐαὶ νοῦθᾶ κε ΠΕΡΕΪΑΙΠ1, οχίγθηβ ἔθγθ νυ δ. “ἢ 
φαλαίων καὶ διαιρέσεως, ἰ. 6, Ηυάᾶ5, Οὗ ΜΝ εἰδβῖκ. Ὀ᾿βραίαι, ἀθ 
οαρὶοθ 5 οὐ (486 115. αἰ1- ἴηρθη, Χϑμορ]ι. ἴῃ οἶτι5 δα, Χεο- 
ἴΥ, 6Χ 115 οἰδιοϊίαν, ἰὰ8 8) 
Ρατγιϊθϊοη 6. 9,0) 6 στάσει ΕΧρο- 
Βαϊ ΟὉΪΠ ΕΠ] απὰ5. ΠῚ 6 8 1---ῶῷ. 
Βϊιι. Οἱ, Εγηοδί. μοχ. (θοθη0]. 
-- ὅπερ. Ὅδε πϑαίτο οἷ, δάπ, δὰ 
Τῆυς. 1 8ὅ, ὅ. Οὐἰπκεῖον ἰδπιθη 
Ρᾶυ]ο Ροϑί ῬΓῸ εἰκών πυθδίδη- 
τἶνο ἰερθηάσμη ὁοῃϊοοὶν ται. 
8. 89. τὸν ὑψηλόν. ,,ϑ00}1- 

τή θη 6556 Τπυογάϊάοηι [δίοίαν ὈΪο - 
ΠΥ̓Β[ 118. δἰ ι86 6 ΟΠ Υ ΒΟ ΟῚ ἀξίωμα 
εἰ ὄγκον ββίρηδί ἨδΥΤΔΟΡΘΠ6Β; 
οἱ δυϊοπι συν αίθτη δἱ τὶ Θβίδ τ 6 ΠῚ 
ῬΑ 551πὶ ἴουθ οἵθπὸβ οοποράπηίῖ, " 
νὰ 5. 1)᾽ὲ βυθ) ταί Τῆπον ἀϊ- 
ἀϊ8 οἵ, 8 8ὅ. 80. ὅ1. ὅ8. 86. ὅ9. 

ὨΟΡΗ. ΤΡ. ΤΥ 544. 
8 41. γὲ οὖν. Κυυθρον δ᾽ οὖν 

σΟὨΪοἰ , 58.015 ῬΤ ΟΡ ὈΙΠ ΟῚ Ροϑί ἴῃ- 
τοΓροβ ΠοΠ6ΠῚ, Οὗ, δάμη. δὰ Τῆυο. 
Ι 8,4, -- ποιητικαῖς... 1ἐ- 
ξεσι. οοΟά6 [8 562] Ὀιοπνβίαμι 
ΗΔ]. ἀθ ὙΠπιον ἀἰα 15. ἸαἸοτηαίο. [ρ. 
194] εὐ Τιοηρίπαπι περὶ ὕψους 
6. 230 οὐ 84,“ Πιιὰ5. Νοη τη8]6 
Πρηλθίν8Β 118: Θουκυδέδης 
μέντοι, ἴηααῖι, κἂν λάβῃ παρὰ 

99 

41 

τῶν ποιητῶν (αι τοῦ ποιητοῦ) - 
τι, ἰδίως αὐτῷ χρώμενος ἴδιον 
τὸ ληφϑὲν ποιεῖ. --- μετα- 
φοραῖς τισι. Οορϊιαν!ε ἴον- 
ἴ8588. ἀδ ΘΧΘΠΊΡ] 5 4υ8}1α Βιηΐ 
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συγγραφῆς ᾿ἐτόλμησάν τ τινὲς ἀποφήνασϑαι ὃ ὅτι αὐτὸ 
τὸ εἶδος τῆς συγγραφῆς οὐκ ἔστι ῥητορικῆς, ἀλλὰ 
ποιητικῆς. καὶ ὅτι μὲν οὐκ ἔστι ποιητικῆς δῆλον 
ἐξ ὧν οὐχ ὑποπίπτει μέτρῳ τινί. εἰ δέ τις ἡμῖν 
ἀντείποι ὅτι οὐ πάντως ὁ πεζὸς λόγος ῥητορικῆς 

ἐστιν, ὥσπερ οὐδὲ τὰ Πλάτωνος συγγράμματα οὐδὲ 
τὰ ἰατρικά, λέγομεν ὅτι ἀλλ᾽ ἡ συγγραφὴ κεφαλαίοις 
διαιρεῖται καὶ ἐπὶ εἶδος ἀνάγεται ῥητορικῆς κοινῶς 
μὲν πᾶσα συγγραφὴ ἐπὶ τὸ συμβουλευτικόν (ἄλλοι 
δὲ καὶ ὑπὸ τὸ πανηγυρικὸν ἀνάγουσι, φάσκοντες 
ὅτι ἐγκωμιάζει τοὺς ἀρίστους ἐν τοῖς πολέμοις 
γενομένους), ἐξαιρέτως δὲ ἡ Θουκυδίδου [ἐν] τοῖς 
τρισὶν εἴδεσιν ὑποπίπτει. τῷ μὲν συμβουλευτιχῷ 
διὰ τῶν ὅλων δημηγοριῶν, πλὴν τῆς 1Π]λαταιέων 
καὶ Θηβαίων ἐν τῇ τρίτῃ, τῷ δὲ πανηγυρικῷ διὰ 
τοῦ ἐπιταφίου, τῷ δὲ δικανικῷ διὰ τῆς δημηγορίας 
τῶν Πλαταιέων καὶ τῶν Θηβαίων, ἃς ἀνωτέρω τῶν 
ἄλλων ὑπεξειλόμεϑα. ὅπου γὰρ δικασταὶ κρίνουσι 
“ακεδαιμονίων οἱ παραγενόμενοι χαὶ κρίνεται πρὸς 
τὴν ἐρώτησιν ὁ Πλαταιεὺς καὶ ἀπολογεῖται περὶ ὧν 
ἐρωτᾶται διὰ πλειόνων τοὺς λόγους ποιούμενος 

χαὶ ἀντιλέγει τούτοις ὃ 

ΜΠ 18. ἜΒΟΣ Ὶ. -- ὅτι αὐτὸ 
οἰ χὰ ποιητικῆς. Θανρὶ 

15 γ θυ 15 1 ΟΠ Υϑ᾽ τα ΠῚ Ο ΠΕῚΡΘΙΘΡΒ. 
ΠΕ ΠΗ ΕΣ ᾿μαη Θμΐπ Ρ. 777 αἷ- 
χίὶβ58 ἵνα δὲ συνελὼν εἴπω, 
καλαὶ μὲν αἱ ποιήσεις ἀμφό- 
τεραι" οὐ γὰρ, ἂν αἰσχυνϑείην 
ποιήσεις αὐτὰς (Πεγοάοι 561}. 
οὐ ΤῊ. Ὠἰβίουϊα5) λέγων. 1)6 οοη- 
Ἰπποίϊοπο ᾿ϊβίογϊδθ οὐ Ρ οὔ815 ἀρυὰ 
ψοϑίθγο5 οἵ, ἀ6 Ὠἰϊβύ. ΤῊ, σοτητηθηΐ, Ὁ. 
11 οὐ εὶς. Ηἰβίουϊ συ. 8πτ. Ρ.501; 
βεὰ δρυὰ Ὑπαογάϊάοπι, δθὸ δοη- 
Ἰαποίῖο οχὶβαα οϑῖ, --- ὥσπερ. 
τὰ ἐατρικά. Αὰ Αὐίβιοι. Ρόεῖ, 
1, 1. 8 τοβρίοἱ ἀγθιγαίαν Ἀϊογ, ΤΟὶ 
1αηθη (8 |1ἃ βουϊρίδ, οἰϊα πιβδὶ γϑυβὶ- 
Ὀπ5 οἰδγαπίασ, πῸη Πουὶ ΘΔΥΤΗΪ Πᾶ 
ἀεπιοηβιγϑίιν, πο ΠΟῚ 6558 Θὰ ῥη- 
τορικῆς. --- ἀλλ᾽. Ἤδπηο ρατι- 
ΟΌΪΑ ΠῚ τη] 18 αἰαίαγαπι 6586 ἀἰ- 

Θηβαῖος εἰς ὀργὴν τὸν 

66η5 πηῖγο δχρίϊοδὶ 6061}; 80 Ῥ6Ρ 
ποίαπι Εἰ ρϑὶπ (μἶο εἰ ᾿νὴ τὰ 
Πλάτ. συγγρ.) 5ἰσπϊῆοαι οουίο, 
ΟἿ Μϑμμι. αν. 8.618. ΠἰΘῚ τἀ 6 ἢ 
ὅτι οτδιϊοπὶ τϑοίδθ ργᾶθρ οϑὶ τὶ 
6556 οχ᾿βυϊμη, 

8.42. ἐν τῇ τρέτῃ. ΠῚ ὅ8 544. 
- τοῦ ἐπιταφέου. 11 8ὅ 544. 
»ἢδηο οΥ̓δΙ ΟΠ 6 πὶ τη χίπηϑτῃ [4υ]- 
ἄθμι] Ῥᾶυιθηὶ ρογίϊηογα δά βθηι8 
ἀδπηοηβίν δεν ἅπὶ 6 ἀϊοθπαϊ ΘΟ Π 5110 
Ραῖθιῦ; 4πᾶθ γῦῸ [οὐδίου] δαϊθη- 
οἷν δὰ οχοϊίαηο5. τ] γα πὶ οἱ- 
νἰαηὶ ἃηΐμη058 οὐ δὰ 51Π|}16 01 νἱγ- 
ἰὰατθπὶ ραίτῖαθ ῬγΟ δ ηἀ8 πὶ 50} 6 
σϑπθῖο ἀο! δον ῦῖνο (ὈΊοη. τ. Ὁ Ρ. 
297). ὝΑοἱὐμἱ, δὰ Οτγαί. ἔππθον. 
Ῥ. 10. Οὗ, ὅ.80]. Ηδγηος. ΙΝ ῥ. 
ὅ2. ὅ8 Δ 412. -- δικασταὶ ... 
οἵ παραγεν. ΘΕ Πσο 8: -Ξ 
τὴν ἐρώτησιν. Οἱ. ΠΙ ὅ2, 4. 
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“ακεδαιμόνιον προκαλούμενος, ἡ τοῦ λόγου τάξις 
καὶ μέϑοδος καὶ τὸ σχῆμα δικανιλὸν καϑαρῶς 
ἀποφαίνει τὸ εἶδος. λέγουσι δέ τινες τὴν ὀγδόην 
ἱστορίαν νοϑεύεσϑαι καὶ μὴ εἶναι Θουκυδίδου, 
ἀλλ᾽ οἱ μέν φασιν εἶναι τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ, οὗ 
δὲ Ξενοφῶντος. πρὸς οὺς λέγομεν ὅτι τῆς μὲν 
ϑυγατρὸς ὡς. οὐκ ἔστι δήλον᾽ οὐ γὰρ γυναικείας ἣν 
φύσεως τοιαύτην ἀρετήν τὲ καὶ τέχνην μιμήσασϑαι᾽ 
ἔπειτα, εἰ τοιαύτη τις ἦν, οὐκ ἂν ἐσπούδασε λα- 
ϑεῖν, οὐδ᾽ ἂν τὴν ὀγδόην ἔγραψε μόνον, ἀλλὰ καὶ 
ἄλλα πολλὰ κατέλιπεν ἄν, τὴν οἰχείαν ἐχφαίνουσα 
φύσιν. ὅτι δὲ οὐδὲ Ξενοφῶντος ἐστιν ὃ χαρακτὴρ 
μόνον οὐχὶ βοᾷ᾽ πολὺ γὰρ τὸ μέσον ἰσχνοῦ χα- 
ραχκτῆρος καὶ ὑψηλοῦ. οὐ μὴν οὐδὲ Θεοπόμπου, 
καϑά τινες ἠξίωσαν. τισὶ δέ, καὶ μᾶλλον τοῖς 
χαριεστέροις, Θουκυδίδου μὲν εἶναι δοκεῖ, ἄλλως 
δ᾽ ἀκαλλώπιστος, δι᾿ ἐχκτύπων γεγραμμένη, καὶ 
πολλῶν πλήρης ἐν κεφαλαίῳ πραγμάτων καλλω- 
πισϑῆναι καὶ λαβεῖν ἔκτασιν δυναμένων. ἔνϑεν 

ὃ 48. λέγουσι δὲ... νο- 
ϑεύεσϑαι. Αὐ ΤΠπογά 4 6Π), 
ασ6 ΠῚ ΒΟΡΙΡΙΟΥ 56. 6586 0, ὅ οἱ 

Ῥαδγαπηί, απο 5 ΤῊ. ορὰβ ὁ0η- 
τἰηπᾶνῖῦ, ρδυϊίοναθε 811 ΤῊθο- 
Ροπρο. -- πολὺ τὸ μέσον, 

00, 8 ρτγοπιθίαν, ἢαἰπι5. 1 6558 
ΔΌΘΙΟΡΕΠῚ 5801 ἀθηηοηβίννηΐ 
(δι ὰ5. ἴθ ῬΏΙΟΙορ, ἃ, 1818 ὑ. 
501 544ᾳ. Κυιορονῦ ροβί Ὀίοη, Ηὶ- 
βίου ρου. Ὁ. 251 54ᾳᾳ. ΟἿ δα μηδ]. 
11 ρ. 7534. --ὀ ϑυγατρὸς. 
Τιπιοίῃθο ἢἸῖο, αἰιθπὶ ῬΟΪΘηηῸ 6Χχ 
ΤῸ ἢ ΠΤ ΘΠ 115. ΒΘΡΌΪΟΡ ΑΙ θ115 οΟΡη0- 
νὶτ, ἰάθο βίπο ἀπθὶο οοἰανππι ἰ]- 
θγαπη ΠΟ ββσμανθυιηΐ αποὰ 15 
Ρδίγὶ πο Βυρεογβίθβ ἔαϊτ, Ῥγδθίθι 
ραπι {Παὰπὶ ΤῊ. ἔμϊβθθ θϑηια 8 
ῬϑΟ ΒΡ Γβ [6 1) ἰηαϊάθαι ὁ0Πη- 
Ρογύαμη Πα Ὀδηύ, -- Ξενοφῶν - 
τος. ἤυμπο ᾿ἰρβαπὶ, ουπὶ ΤΉποΥ- 
αἰἀ158. βουῖρια ροβϑθὶ ΒῈΡ ΡΥ] ΠΊΘΓΟ, 
ΡΥΪΠατπΊ οἶτι8. ΠΟ ἢ απηθηΐδ ἴῃ Πα 0 61} 
ΡΓοίγαχῖββο 6 Ὀῖορ. ἴμδοῦι, 1Π| δῖ 
δἀποίαι Ημπά8, οἷ, Κυιορ, Ὑιι. 
ΤΠαο. ρΡ. 8054. ᾿νϑίτοΠη, ἀρυὰ Ὀϊά. 
Ρ. ΠΧ 54ᾳ. Βοβ0ῇ. Ι. ἃ, ρ. δὅθ 54. 
ΧοΠορΠομτὶ οοίαναπι ᾿ἰ γα ἰν]- 

δ Ρ αι αἰ 5ουῖ θη. Οἵ, ἊΝ 655. 
δα Ἡονοῦοί, ΙΧ 82, 6 πιβάϊο 
ΒΘποΡῈ ἀἰοθηαϊ ἰπιευρτθίδίβ δια- 
φέρει δχοϊαϊββθ οοϑοίιβ δὲ βὺ- 
βρίοανὶ Βἰτίον. -- Θεοπόμπου. 
ΟὟ αἀπῃ. 8 45. 

8 44 τισὶ δὲ... ἀκαλλώ- 
πιστος. [ἀθγαπὶ οοἰαναπὶ το ὶ- 
418 τηΐϊπτι8 ρθουν θοία πη δία 6χ- 
ῬΟΙ πη 6558. δνϊποὶ ΠΟ ΡΟ556 
οβίθηάϊ Οαθρρθὶβ ἀθὸ ὙΠ] Τῆι. 
Προ ποθὴ ΡΘυρο το (4155, Μοηδβι. 
1884). ϑιβρίοϊοημθβ νϑύθυ πη] 46 
αἰτῖλο ᾿ἰθτοὸ πάρ ργυοΐδοιβ. 6558 
αποὰ πἴο οΥὐδιϊομτπὶ δυβθητα ἃ 
γα αἰ αἰουι. οοσηῃοβοῖία" 6Χ 
ῬΙοηΥ8. ΗΔ]. Ρ. 847. --- δι’ ἐκ- 
τύπων. «δυναμένων. γι- 
ἀδηῖαν βαπιηα οδρὶία ἀϊοίοΥ ΠῚ 
ογαίϊοπθ οὈἸϊα ὰᾶ ργοροβίία ρου 8- 
βἰπηαπὶ ἱπάϊοατὶ. Ουδηὶ τοπὶ 6Χ 
'ρ88ἃ πϑίυνα ὨΔΡΡΔΙΙΟἢἾἷ8 πλαίαια 

48 

44 
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καὶ λέγομεν ὡς ἀσϑενέστερον πέφρασται καὶ ὀλί- 
γον, χαϑότι ἀρρωστῶν αὐτὴν φαίνεται συντεϑεικώς. 
ἀσϑενοῦντος δὲ σώματος βραχύ τι. καὶ ὃ λογισ- 
μὸς ἀτονώτερος εἶναι φιλεῖ᾽ μικροῦ γὰρ συμ- 
πάσχουσιν ἀλλήλοις ὅ τὲ λογισμὸς καὶ τὸ σῶμα. 

4Ὧ ᾿ΑΔπέϑανε δὲ μετὰ τὸν πόλεμον τὸν 1Π]ελοπον-- 
νησιακὸν ἐν τῇ Θράκῃ, συγγράφων τὰ πράγματα 
τοῦ εἰκοστοῦ καὶ πρώτου ἐνιαυτοῦ. εἴκοσι γὰρ 
χαὶ ἑπτὰ κατέσχεν ὁ πόλεμος. τὰ δὲ τῶν ἄλλων 
ἕξ ἐτῶν πράγματα ᾿ἀναπληροῖ ὅ τὲ Θεόπομπος 
καὶ ὃ Ξενοφῶν. 

οχρ θαι ΝΙΘθΌΠΓ ἴῃ Μα5. ἈΠΘη. 
Ἰδτος 199...:Ξ8 “ἀρρωστῶν ΞΕ 
συντεϑειπκώς. ῬΡῬοίϊι5, δηίθ- 
αυδπὶ Ορτ5. ΡΘΥ θοἰββθί, ΠΟΥ 5 
6588 ΘΧ ΙΕ τα Πα 8 ἐδ. Οἱ, δάη. 
ὃ 82. --- - καὶ ὁλέγον. Κατ᾽ 
ὀλίγον, Ρϑα]ο, σοηϊθοὶί ανδα,, 
κατὰ “λόγον 0ε}1. ΒΕΚΚΕΡ, αὶ 
ΟἸϊπὶ ὀλίγου τηΔ Π 1, ΠῸΠῸ ᾿πίου- 
Ῥαποίίοηθ τηπίαία ὀλίγον τϑίθγγο 
ν᾽ αθίαν 84 νϑυ θ ΠῚ συντεϑεικώς. 
Ουοά ἤδεϊ ἰπθθη5 ἰοῦ ἴῃ ἰηΐου- 
Ῥγθίδίϊομθ ἢ 0 ἢ τὰ α  ἐπ|ιτὰ ἢ οἷ τι 
οομμροβίτϊομο ΤΠυοΥἀϊ ἃ 6 ΠῚ 
ΕἸ θογανῖθ56. τηδηϊΐθϑ.υτη 
δ 5. ργουβὰβ πορ!οχὶς καϑότι ρᾶν- 
ἀἰο ]8 ΠΔ ΠΪῸ ἜΧριδπαιϊουὶ οὈβίδη- 
ἴθπι, Ὀλίγον πἰϑὶ δογεπρίμπηι 510, 
ἱπίθνο ἀἴ58θ Δ] 4 πᾶτη ψΟΘΘΠῚ, αὖ 
δϑαυμαξόμενον, 5Βυβρίοαιαν ἤἠοῦ- 
Τη8. οἰῖτηθ ἃοῖον νυ 5 ὁλέ- 
γον πέφρασται ΕΧρυϊπιοῖα 561 - 
ΠῚ Ὁ ἢ 6 ΠῚ 6586 ῬΑ ῸΠῚ ΘΟΠΊΡ - 
τὰ ΠΊ 8 ὀλίγον οἱ δδὶ θγενίτυ ὃ 
π- μικροῦ. ϑδθρὶῃβ πμϊῳ, Οἱ, 
Μδί. αν. 8 885 δάῃ. 

8 45. θυθ ταὶ ΦΉαΝ ὈΓΡΙΙΠῚ 
᾿ᾶθο ρδΓΑΡΥ ΡΠ 5. ΟΌΠῚ 5ῈΡ ΘΥΟ 6 
Ρϑνυίθ δὴ ΟΠ] δὰ 4086 566 Εἰ. 
ἰπηρθηάα βἰῦ, Νὰἕ ἰάθιη βουῖρίουῦ 
Ῥοβί δὰ αι 46 τηογίθ ΤΠ ποΥ αἰ α5 
δ 81 544. ἀϊοία βιπί ἄθπθο ἀ6 
δδ 6} τὰ ἰοαδίιν, βθοιηάδ ΡδΥ5 
ἃ 8 45 εδϑί ἱποοῆϑηᾶα ἀοοβαϊι 
αποὰ ἰάθη ααΐ ΒΌρτα ΤῊ. ρΡοβί 
Τϑαϊταπὶ ΑἸΠ 615. ΟΟΟΙΒΌΠΙ 6558 6Χχ- 
ῬΟΒαΐ: τ ΠΟΛ Γ 8. ΠΟῚ ροΟίθϑί ΘᾺ] 

οἷς συνάπτει τὴν Ἑλληνικὴν 

ἴῃ ΤἬνδοϊα τη ογ 11} 6556. ΜΙΊΓΌΠῚ 
ἰδ 6. δϑύ δ πο ύ θη δου πᾶ δ ρ8Υ- 
εἰ ἃ πιοῦίθ ΤὨπογ ἀϊα 15. ον ἰνὶ οἱ 
ΠΟΙΏΘΙ οἰ 5 ΠΟῚ ἃ 4, 564 ἀδΠ1 ΠῚ 
8. 46 ΘΟΠῚ ΘΙ ΟΥ̓ΆΓΟ. ἀπ 6 ΒΘ πάδτη 
Ῥδυιοα πὶ (θοῦ ἰηοὶρις Βι,, 
4αθπὶ νἱὰθ 48 ἢδὸ ἀἰβραίδηίθηι Ρ, 
2854. -- μετὰ τὸν πόλεμον 
τὸν Πελοπ.. Οοηΐθοιϊ δηΐπι μαΐὰ5 
Ὀ6}1}1 οἰαγο 1 18, 8. 18, 1. Π| θὅ, 12. 
Υ 20, 1. ὅ οὐ οβουνὶ 5 δἰἸαπιοίϊθ 5 
(οἴ. Βο50}. Ρ. 854) πηθῃτὶοηδπὶ δοϊ. 
Οδίθγαπι οἵ, δάῃ. 8 84. -- καὶ 
πρώτου. Καί ἴϊὰ δἀάϊίαμη ε6βὶ 
αὐ ἀθ ἀγα  Π8 1015 ἀβοϊαγδύιπι εϑί 
δα Τηῖο, 129,1. --ἐν τῇ Θράκῃ. 
Οὗ δάηῃ. 8 81. -- Θεόπομπος, 
Ιβοογαίὶβ αἰβοῖραίιβ, ΤῊ, ορ 5 σοπ- 
{πᾶν οὐ γ65 (ΓΔ ΘΟΟΓΙ ΠῚ ᾿ἰι56116 
δα ρυρσπδηι ἀρια Οπϊάπτη ἴδοι πὶ 
Ρουβθοιίαβ οβί. Οἷς ΜῈ6}}. Ευαστα, 
Πἰϑ Ρ. ΠΧ Ψ ΤΠ 54. --- ξεν οφ ῶν. 
06 Χοπορμοηίε ΤΠμπον 415. 5ου]- 
Ῥύϊοπθη Ρθύβθουίο οἵ, ΝΙθραἢγ, 
ΒονΙρί, τηΐπουν, Ρ.464 564. εὐ Βοβο. 
Ι, ἃ. Ρ. 874 εὐ 657 5α4.---ο ἧς. Ὅς 
οοηϊ, ται. Οἷς τοοῖθ ταθῦιν 
ΝΙΘΌαν, 1. ἃ. οἵ, Πίοη. Η4]. Ερ. δὰ 
ΡΙ5. Ρ. 111 τὴν Ἑλληνικὴν (ἔστο- 
ρίαν) καὶ ἣν κατέλιπεν ἀτελῆ 
Θου»." Ηοῦπι δ. [8416 Πἰδίο- 
τἷδο ἀγαθοᾶθ ΧοΠΟρΠΟμΙΪ8Β ατιο85 
ῬΥΪΠ105 ΠΡ ΟΒΡ ΑΓΔ Ρ οπιθηδ ΤἬλιοΥ - 
αἰα15, τεϊϊαποβ Ἑλληνικά ἰπβουῖ- 
θΘη05 6558 σοπΙθοθγαηΐ. ,, 568 6Χ 
ἢν 1, πο οἰβοϊίαν ἀΐνουβα [1556 
ἀπο ορϑογᾶ, ν ϑῦαπι ἰά ἰδπ πηι, ἀτ1ἃ8 
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ἱστορίαν. ἰστέον δὲ ὅτι στρατηγήσας ὃ Θουκυ- 
δίδης ἐν ᾿Δμφιπόλει καὶ δόξας ἐκεῖ βραδέως ἀφι- 
κέσϑαι [καὶ] προλαβόντος αὐτὸν τοῦ Βρασίδου, 
ἐφυγαδεύϑη ὑπ᾽ ᾿Αϑηναίων, διαβάλλοντος αὐτὸν 
τοῦ Κλέωνος διὸ καὶ ἀπεχϑάνεται τῷ Κλέωνι 
χαὶ ὡς μεμηνότα αὐτὸν εἰσάγει πανταχοῦ χαὶ κοὺ- 
φον. καὶ ἀπελϑών, ὥς φασιν, ἐν τῇ Θρώκῃ, τὸ 
κάλλος ἐκεῖ τῆς συγγραφῆς συνέϑηκεν. ἀφ᾽ οὗ 
μὲν γὰρ ὃ πόλεμος ἤρξατο, ἐσημειοῦτο τὰ λεγόμενα 
ὥπαντα καὶ τὰ πραττόμενα. οὐ μὴν χάλλους 
ἐφρόντισε τὴν ἀρχὴν ἀλλ᾽ ἢ τοῦ μόνον σῶσαι 
τῇ σημειώσει τὰ πράγματα᾽ ὕστερον δὲ μετὰ τὴν 
ἐξορίαν ἐν Σκαπτῇ ὕλῃ τῆς Θράκης χωρίῳ διαι-- 
τώμενος συνέταξε μετὰ κάλλους ἃ ἐξ ἀρχῆς μό- 

ἢ 46. ἐν ᾿ἀμφιπόλει ἀῆῖε ὃ Θουκ. οοἰϊοσαίαν ἴῃ Θα6 Ὁ, 
καὶ κοῦφον οχ ἀποϊΐ, φααϊάϊε ΑΝ δβίθυτη, 
8 41. φασιν αμεϊῇ,, 
πάντα Ἃπεὶῇ, 

ἀλλά 586 ΔΟΟΙΙΓ {11π|5 δϑ8, 

ΘΈπ γα] 65 ΗΘ]] θη σου τη ρᾶνί65 ἃο- 
οἷρὶ ἃ Μϑγο., δ᾽ύθγδιη ατιὰ Ὀ6Π]Π πὰ 
ῬοΙορ. 56ὰ ὙΠπαυογαϊαβ ορὰβ 8Ὁ- 
Βοϊνγδίῃγ, ΔΙ τοΡᾶτη αὰὰ Πἰβίονϊα 
ανϑεοα κατ΄ ἐξοχήν αἰοία ἰηϊετπη 
οαρίαι, κα Ν ΟἹ Κη ἂν, 46 Χομορῃ. 
Ηδ]]θη, ρ. 14. Οἱ, Βεεϊίθηρ. δὰ 
ἨδΙ]θη. Ρ. Π. 

8 40. ἐστέον ὃ ἑ οού, Οἵ. 5Βιρνὰ 
ξ. 28 οἱ ἴθὶ δάῃη. --- ἐν ἄμφι- 
πόλει; ἀρπὰ ΑἸηρ]ρ. -- αὖ- 
τὸν ΕἸιΟΥ αὐτήν ΒΟΡΙΡ510 οἱ, 8. 28. 
ἴῃ νυὶς. προλαβόντος περίοροι- 
ἄυ5 Ρνὸ φϑ'άσαντος ἀϊοίμηι 6ϑ5.--- 
διὸ καὶ... πανταχοῦ. Αἱ 
οἵ, 8. 26 οἱ τοὶ αάη, ὕτ Ἰρίταν βον6- 
γὰπι ΤῊ, 46 ΟἸδοπα ᾿παἸοῖ πὶ ΘΧΡ]Ϊ- 
οδγοηΐ, Βυβρίοδιὶ σαηΐ {Π͵]τὴ Οὐ πὴ 
ἴῃ ΟἸθοποπὶἑπᾶθ ΘθΟΠΟΘρ 586 αιιο ἈὉ 
Ἰιο δοοτιβδιι5 6556. -οάπ ελϑών, 
ὡς φασίν,ἐντῇ Θράκῃ. Ἐν 
αἰϊούαπι οϑύ ῬΥῸ ἰυβίο δές, αὐ δρυὰ 
Δἰ1ο5 γϑοθηίῖον 685. ΟἵὈ, ὃ δὅ. Οδίου απ 
Ηἰο οὐϑ 47 βὶο Ἰοαᾳαἴταν Μᾶγο, αἰιαϑβὶ 
ῬῈΓ οπῖηθ {Ππἃ ἰθπιριθ ΤΊ. ἴῃ 
ΤὨγδοῖα οΟΙΠ ΠΟΥ π5 5ἰῖ, αὐοὰᾶ γο- 
Ῥαρπαΐ ᾿ρϑὶβ γϑυθὶβ Υ 20, ὅ γε- 

φησιν ναυϊρο. 
Ιἅεπὶ ἀοἰηαθ ἀλλὰ ΡΓῸ ἀλλ᾽ ἢ, πἰδὶ, ᾳυοά 

Ποπΐᾳιθ τηᾶ]6 ἱστορίαν ρτοὸ ἐξορέαν. 

Ιρ88 ΤῊ, μοῦ πο αἰοϊί. 

νομένῳ παρ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς 
πράγμασι. ΟΥ, ἀάπ, 8 35. ---ἐκεξῖ 

. συνέϑηπεν. ἘἘπ͵ αυἰάθηι 
Βοδρίθϑαϊαθ βθοσηάθτῃ 8ὶ 47 οἱ ὃ 25, 
δὶ οἵ. δάη., οἱ ΡΙαί. 46 Εἰ ΧΒ]]. 
14. Ηο5. ΠΠΌΓΟΒ5. {πηῚ Βουϊρίοβ 6558 
σαὶ ΤΟΥ αἰ 65 ̓ ῃ Θχ ΠΠηλ ΡΪδ5115 
οβϑϑὺ οὐΐδτη Οἴοοσο ἀθ ταί. 1118 
αϊοῖς, 5'86ᾳ 14 ἀδ Ὀγονὶ γϑῦαμη ὁ0η- 
5 σΠδίϊοπ δ οὐ ρυΐπηα Πἰγου αΠὶ δά- 
ἘΠΊ ΡΤ ΙΙΟπ 6. ̓η 6] οὶ ΡῬοίθβί, οἱ η6 
Ποο φυϊάθη ργΟΡΊον δᾶ 4ὰδ6 πη040 
τη ΟΠ ΕΪΠΊι15 αἷοὶ ροίθϑυ ΠᾺ}}]0 8}10 
ἸΙοοο υἰδὶ ϑοαρίθβυϊα δοίη 6588. 
Εδηᾶθη ἰηςουρυθίδιϊ πο δά- 
τηϊππὶ γψοῦθα ΡΙ]αίάτοῃ. 1. ἃ, Οἐ, 
οἰϊατῃ ὮΪο. 455. ΧΧΧΥΠΙ 28, 1. 
Ῥουθοία πη. απ 8] 6 πὶ ΠΔῸ τη 85. ΠΆΠΟῸ 
Βἰβύου πὶ ἢ ΟἿ. 6588 8η16 ΘΟη δοίη 
θ6ΠΠαπὶ ΡΘΙΟΡ. οὐ δηίθ γβάϊνατηι 1π 
Ρδυῦ απ ΤΟΥ αἰ ϊ ΘΟ ΠΟ ββαπι ἰη- 
ἀϊοαίαπι οϑί αὶ 45 ἰάψαο οὐ ἢ γπιδίαν 
1ϊ5 ᾿ρϑίαβ ΤῊ, Ἰοοἷβ δὶ ἢ 5 θ6}}} (οἴ, 
δάη. 8.45) οὐ τϑυατῃ ροϑι 1 οἰ Ὁ ΠῚ 
τη δητοπ θη ἰπϊοὶν (οἵ, δάη, 8 84). 
8 47. ἀφ᾽ ουμὲν...πρατ- 

τόμενα, Οἱ, 11, 

40 
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ψον ἐσημειοῦτο διὰ τὴν μνήμην. ἔστι δὲ τοῖς 
μύϑοις ἐναντίος διὰ τὸ χαίρειν ταῖς ἀληϑείαις. 

οὐ γὰρ ἐπετήδευσε τοῖς ἄλλοις ταὐτὸν συγγρα- 
φεῦσιν οὐδὲ ἱστορικοῖς., ο μύϑους. ἐγκατέμιξαν 
ταῖς ἑαυτῶν ἱστορίαις. τοῦ τερπνοῦ πλέον τῆς 
ἀληϑείας ἀντιποιούμενοι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι μὲν οὕτω" 
τῷ συγγραφεῖ δ᾽ οὐκ ἐμέλησε πρὸς τέρψιν τῶν 

ἀκουόντων, ἀλλὰ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν μανϑανόν- 

τῶν γράφειν. καὶ γὰρ ὠνόμασεν ἀγώνισμα τὴν 

ἑαυτοῦ συγγραφήν. πολλὰ γὰρ τῶν πρὸς ἡδονὴν 
ἀπέφυγε. τὰς παρενϑήκας, ἃς εἰώϑασι ποιεῖν οἵ 

πλείονες, ἀποκλίνας. ὅπου γε καὶ παρ᾽ Ἡροδότῳ 
καὶ ὃ δελφίς ἐστιν ὃ φιλήκοος καὶ ᾿Δρίων ὁ χυ- 
βερνώμενος μουσικῇ; καὶ ὅλως ἡ δευτέρα τῶν ἴστο-- 
ριῶν τὴν ὑπόϑεσιν ψεύδεται" ὃ δὲ συγγραφεὺς 
οὗτος ἂν ἀναμνησϑῇ τινος περιττοῦ, διὰ μὲν τὴν 
ἀνάγκην λέγει, διηγεῖται δὲ μόνον εἰς γνῶσιν τῶν 
ἀκουόντων ἀφικνούμενος. ὅ τὲ γὰρ περὶ “ηρέως 
αὐτῷ λόγος πέφρασται μόνον περὶ παϑῶν τῶν 

8. 49. 

ἴοτβ αἰβιϊποιΐοηθ ρυδθοθαβηίθ. 

ὃ 48. τοῖς μύϑοις ἐναν - 
τίος. Οἵ. 1.21. 52 οἱ Βοβοῖὶ. 1 ἃ. 
Ρ. 182 54ᾳ. -- συγγρ. οὐδὲ 
ἵστορ. Οἵ, άπ. ὅ, 1. --- πλέον 
τῆς. Ῥυδεβίαι πλέον ἢ τῆς. --οὐκ 
ἐμέλησε... γράφ ξειν. ΤΙΘΓῸΠῚ 
οὗ 1. 21. 22. -- καὶ γὰρ. 

συγγραφήν. »Καὶ γὰρ ατῇμα 
ἐς ἀεὶ μᾶλλον ὠνόμασεν ἢ ἀγώ- 
ὑπ τὴν ἑαυτοῦ ξωγγραφήν 
Ιοσϑπάππι; 486 ἰδοίΐο ἴδοι! οἰ ϊοῖ- 
ἴα 6Χ ἱρβοπιθῦ ΤΙ πογάϊαθ ὁ. 22. “" 
Α6. Ροτί. Εὖ ϑίορῃ, --- τὰς 
παρενθήκας.... ἀποκλί- 
νας ΟἷἉ, ἀ6 ἰδ, Τί, σοτητηθηί. 
Ρ. 84 5α. Παρενϑήπας ΤΠυοναϊ- 
ἀε5 ἐκβολὰς τοῦ λόγουνοοαι 97, 
δὶ νἱὰ. δάῃ. 

8 49. ὅπου γε Ἰερεπάππι οοη- 
ἰοοῖς Βοῃδοῦ, δ Πῖοπ. ἀθ Θοτηρο8. 
ψΘΓΌ. ρ᾿. 68, εἰ βῖο βου ρβϑυπηΐ γὸ- 

ὅπου γε οὐπὶ ΓῊΪΠΟΥΘ Ἰπίορ ρα ποίΐοπθ δηΐθ ιᾶθο ΒΕΚΕ. 
Ωυοα ἃ (ποῖ. ὁοπἢντηδίτιπι πα Π0 ΤΘΟΘΡΙΤΊ18. ψυϊοοὸ ὅπον γὰρ τηᾶ- 

Ῥγοχίπηθμι καὶ ΒΠΙότΟ ΒΒΡΘοίατη οϑί, 

ΘΘΠΌΟΥ65. ΘΘΟΘΠ ΠῚ υ]δαίδηι 
ἃροΔοβίβ 'π θηππιίαίο ὁ δὲ συγ- 
γραφεὺς σοί. ἴπμ68556 νἱἀθίαγ, βῖνα 
δέ ἀοθμάυπι βῖνο ἴῃ ἀρ οαοβὶ ἰά60 
δαϊδοίαμη οϑὲ αυΐα ὁ συγγραφεύς 
Ηρνοοίο ορροπίτιν, Εὖ ὅπου γάρ 
βῖς ΤΠπογά, ὙΠ1 27. 96. --- παρ᾽ 
Ἡροδότῳ. 128. 34. -- κυβερ- 
νώμενος. 9 6 θοθαί 6556 κυβερ- 
νῶν [τὸν δελφῖνα] 568 [οτία556 
1116. οὐαύ τι815 βουϊ θθηαὶ πἰὰ5 βουὶ- 
Ρίονβ.Κ 1. Μϑαὶϊ οχθιρ!ατη ἃ]- 
τοι ὁχ Αγίβίοί, ΡΥΟΌΪ, ροιϊυατη 
δἀποίατατη οϑί ἴῃ ΒΊΘρΙ.. ΤῊ65. --- 
περὶ Τηρέως... «λόγος. 1139. 
--περὶ παϑῶν τῶν γυναι- 
κῶν. Ὅ 6 ἰδ ἀϊοομαϊ οοοαβῖο δὶ 
ἔαϊε ἢ}}18, 56α ἐὰ ἀθ οδβὶ5. σαν 
πᾶος ἴαθαϊα οὖ ρᾶιοδθ βγη 68. ἃ 
Τῆιο. ἴῃ. ἰδίου πὶ γϑοθρίαθ 5ἰηΐ 
οἷς ἴ01 δἄάη. βὰ. πηδὶ. 1 1 Ρ, 44 564. 
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γυναιχῶν. ἥ τὲ Κυκλώπων ἱστορία τῶν τόπων 
ἐμνημονεύϑη χάριν, καὶ ὁ ̓ ἡλκμαίων ὅτε σωφρονεῖν 
μνημονεύεται, ἔνϑα τὰ τῆς σωφροσύνης αὐτοῦ 
νήσους ποιεῖ, τὰ δ᾽ ἄλλα οὐκ ἀκριβοῖ. περὶ μὲν 
οὖν τοὺς μύϑους τοιοῦτος. ϑεινὸς δὲ ἤϑογρα- 

φῆσαι. καὶ ἐν μὲν τοῖς μέρεσι σαφής, ὑπὸ δὲ τὴν 
σύνταξιν ἐνίοτε διὰ τὸ ἐπιτεῖνον τῆς ἑρμηνείας 
ἄδηλος εἶναι δοκῶν. ἔχει δὲ χαρακτῆρα ὑπέρσεμνον 
καὶ μέγαν, τὸ δὲ τῆς συνθέσεως τραχύτητος ὃν 
μεστὸν καὶ ἐμβριϑὲς καὶ ὑπερβατικόν, ἐνίοτε δὲ 
καὶ ἀσαφές. αἵ δὲ βραχύτητες ϑαυμασταὶ καὶ τῶν 
λέξεων οἵ νόες πλείονες. τὸ δὲ γνωμολογικὸν αὐτοῦ 

ν 

8 δ0. καὶ ροϑὺὶ δὲ οὔ. ΡΑ]. οὐ απο], 

εὐ ΒΟ50Η. 1. ἃ. Ρ. 186 544. ---Κὺ- 
κλώπων ἱστορία. Νὶά. ὙΠ: 
ὁ ̓ Δλκμαίων. γιά. Π102. ---ὔὄτε 
εὐνς ποιεῖ. ἴῃ ἢἷ58 Δ ααἱὰ σου - 
Ρίαπι εδί, Εὖ ἴῃ ΡΥΙΟΤΘ ααΐάοπι 
ΤῊΘΠΊΡΓῸ ὅτε σωφρονεῖ βου ρϑὶυ 
(οε1}1., ὅτ᾽ ἐσωφρόνει οοηϊθοῖ! 
ατϑιι. ; ἴῃ 8Ι|6γὸ ἢἶο διὺ ροβί ποιεῖ 
αὐδοηάιηι οἰκηταάς δαί οὐκέξει 
ΒΟΥ 6 ἢ ἀπη], 116 τὰς τὴς οἱ ἵστο- 
θεῖ ῥτὸ ποιεῖ ἰθβ δηιάπιπιὶ Θθηβαὶι. 
Νο5 πη] απη5 ὅπου σωφρονεῖν εἰ 
Ροϑβίθ. ἐνταῦϑα. Βίτιον ῥτο ἔνϑα 
τὰ ΒΟ ρ51} αἰτίαν. Ποιεῖ οἰάθῃι 
δαοίονῖβ Πρ] ορθηίαο ἀθθθίαν σαὶ 
Βαρτα 8.28 πεμφϑ'εές εἰ λαμβάνει 
αἴᾳια 8 20 προλαβόντος αὐτόν. 
ΤὨδ11145 'ρ885 ΘΟ ΟΒΟ65 6Χ [Π102, 
8. --οὐκ ἀκριβοῖ, ποπ αἰ} }- 
ΒΘ ΠΌΘΥ (5. 515 1118 ε1π|} Ρ 6  88- 
ααἰίατ, 
8 50. δεινὸς δὲ ἡϑογρα- 
ἤἥσαι. Οταιϊοηῖθαβ Ῥγᾶθοῖριθ, 

ΟἿ, Βοβοιι. 1. ἃ. Ρ. 149 οἱ 188 5644. 
Τρ568. Μδγοθι!]ηι8 ΜΠ ϑέγαὶ 8. 51 οχίν, 
51 ΘΘΟΌΪΤΠΌΥ ἈΠ 6 ἢ Ῥιοηγ: βῖαπη Ηα]. 
Ρ. 110, ΤΗυον ἀϊ4 68 τὰ πάϑη, 
Ἠδγοδοίιβ τὰ ἤϑη τγιο!ϊα5 ἀοριπρῖι, 
- ὑπό. ον ἶ ΠΊΠ1Ὸ περί“ Β6ΚΕ. 
Αὐἱ κατά. -- διὰ τὸ ἐπιτεῖ- 
νοντῆς ἑρμηνείας, Ρτορίεον 
Ιοποὶτα απ ρΡουϊοά ον τὴ οὐ 
ϑϑηλθητίατν τ, ΟἷἉ, Ενηδβί, Τνοχ, 

γηοί, Ῥυθββϑτα ΟΥΔΙΙΟἢ ΘΠ τηανῸ]: 
βιρηϊποαυὶ Κυπθο, -- ὑπέρσεμ- 
νον. ΟἿ, δάη. 8 89. --τραχύ- 
τητος. δ ἀβρϑυϊίαίο ΤὨ πον άϊά θα 
οἵ. Ὀίοη. Ηδὶ, ρ. 869. εα τιμαὶ. 1 
Ῥ. 294 56ᾳ. εὐ ἀδ πἴβυ, Το. οοπι- 
τηθηΐ. Ρ. 87 5ᾳ. Αἀά. Ιοϑππ. 516, 
γΓρ. 101. (ἴον ραγιοἰρῖο ΠΡ δ πίον 
ΘαΡθδτη, “ Καὶὰ 6 δ᾽, Οοτητπηδίθ, ΠΟῚ 
Ραποίο ροβίτο ροϑί μέγαν εἰϊδ πὶ 
ἢδθς δχ ἔχει Ῥθπάθτθ Ρ08568 ορὶ- 
παύτι ΒΒ, --- ἐυβρεϑ' ἐς. Οἷ, 
8 ὅθ. Ῥίοη. Ρ. 869. --ὑπερβα- 
τιπόν. Ιάρπι ἀοορίιν 8 56. ΟἹ. 
Ῥίοη. Ρ. 948. ΤΠδοη. ἴῃ ῬΤΟΘΎΤΗΝ. 
ΤΡ. 188 Ψ  α]Ζ.,. ἀποίου ΠΡυὶ περὲ 
ὕψους 22 εὐ 46 Πγρεγθαιῖβ Τππου- 
ἀἸά οἰ. θὰ. τηδὶ. 11 ρ. 398 544. οἱ 
ἀΘ ἰδέ. Τηυο. σοτηπιθηΐ, Ρ. 9ὅ 54. 
-- ἀσαφές. ΟἿ, ἄπ. 8 88. --- 
βραχύτητες. Ὀερτενιίαίο Τηὰ- 
ογάϊάθα οἵ, 8 ὅ8. ὅ6. Πίοῃ, ρΡ. 794. 
951 εὐ 6. πιδὶ. 1 1 ρ. 280 5α4. 
46 κἰδβύ, Τηπο, φοτηπιθηΐ, Ρ. 79 866. 
Ἀοβοῆ. ρ. 348 846. --τῶν λέἐ- 
ξἕεων οἵ νόες πλείονες, 
γΟΥὈ 5 Βθη ὑπ ΐαθΡ]αγ 65. Οἵ, 
8 ὅ0. οηύθη 115 Πιἃ ο 15 418 ΠῚ 
νου 5 ἀπ ἃ 8 ἢ 5 ἀϊοῖσαν ἃ Οἷο, 
ἄς Οταῖ. ΠῚ 22, Ο, δὰ, τηϑὶ. 1. ἃ. θ) 6 
ΡΙΌΓΡΑΙΙ ψόες νἱα, Κα μη. αὐ. πιᾶχ. 
8. 189 δάη. ὅ, 

8561. τὸ δὲ γνωμολογιπὸν 

ὅ0 

ὅ1 
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πάνυ ἐπαινετόν. ἐν δὲ ταῖς ἀφηγήσεσι σφόδρα δυ- 
νατός. ναυμαχίας ἡμῖν καὶ πολιορκίας νόσους τὲ 
καὶ στάσεις διηγούμενος. πολυειδὴς δὲ ἐν τοῖς 
σχήμασι, τὰ πολλὰ καὶ τῶν 1 Ὀργίου τοῦ “εοντί- 
ψου μιμούμενος, ταχὺς ἐν ταῖς σημασίαις, πικρὸς 
ἐν ταῖς αὐστηρότησιν, ἠϑῶν μιμητὴς καὶ ἄριστος 
διαγραφεύς᾽ ὄψει γοῦν παρ᾽ αὐτῷ φρόνημα 1Πε-- 
ρικλέους καὶ Κλέωνος οὐκ οἶδ᾽ ὅ τι ἂν εἴποι τις, 
᾿ἀλκιβιάδου νεότητα, Θεμιστοχλέους πάντα, Νικίου 
χρηστότητα, δεισιδαιμονίαν, εὐτυχίαν μέχρι Σὶικε- 
λίας. καὶ ἄλλα μυρία, ἃ κατὰ μέρος ἐπιδεῖν πει-- 
ρασόμεϑα. ὡς ἐπὶ πλεῖστον δὲ χρῆται τῇ ἀρχαίᾳ 
ἀτϑίδι [τῇ παλαιᾷ, ἣ τὸ ἕ ἀντὶ τοῦ σ παρείληφεν], 
ὅταν ξυνέγραψε καὶ ξυμμαχία λέγῃ καὶ τὴν δί-. 
φϑογγον τὴν αι ἀντὶ τοῦ α γράφῃ αἰεὶ λέγων. 
χαὶ ὅλως εὑρετής ἐστι καινῶν ὀνομάτων. τὰ μὲν 

8 δῶ. ξυμμαχέα Ῥαᾳ]. ἀπει,, νυ]σο ξυμμαχίαν. ΝΊΠΙΙ γοίεγί, οὐβὶ 
Τιδιῖηὶ ἴῃς (Δ ] 10 5. ρ]θγασηα 6. ργϑθίθγιιην ΑΒ Π] 6. σΟΡθῸ 5. ΒΡΘΠΒΌΤΠ; 
αἴθ ἢ6 ἀταροὶ αᾳυἰάοπὶ βροῦηπηί, Ια. ΤΠοοᾶ, ΚοΟΚ δὰ ἂν. ἂν, 88. 

αὐτοῦ. Οτεθον 5 πύθῃ {115 αἰ- 
οἶσθα ἴῃ Οἷο. Βγαὶ, 7. -- ἐν δὲ. 
σφόδρα δυνατός. ϑἰαηηϊοαιαν 
ον  ἀθητῖα Πανγαίϊ 5 ΤΗπογαϊάθδο, 
-- ναυμαχίας. ϑ΄ῖπι5. ΟΥἰβδεὶ 
Ῥουϊββίπαατη ἰ. ΠΠ οχίτγ. οἱ ϑυγδοαβᾶ- 
η85 1, ὙΠ, πολιορκέας Ρ]αἰαδανττη 
1. Π εὐ ϑγνδουβᾶγαπι 1. ὙΙ εὐ ΝῊ, 
νόσους ΡΘβἐΠθηίῖατη Αἰιϊοδιη 1, Π᾽ 
στάσεις ὕοτογταθ ἰ, ΠΙ. πη ΠΪ5 Θαὶπὶ 
11 δυνά θη ΐϊα ΡΓδθοῖρας ΘΟ ἾΓᾺΓ, ---- 
πολυειδὴς δὲ ἐν τοῖς σχή- 
τ αὐσίν ΟἿ θιοπ: Ὁ: 195. Προ 
τα τοὶ ἀποαδηηπη0 40  χυσλνν 
5 ὅ6, δὶ νἱὰ. --τὰ πολλὰ τῶν 
Γοργίου. Οὗ, 8 86 οὐ 101 δᾶη. 
-- ταχύς. Οἵ. 5 87 οὐ 101 δάῃ, 
--αὐστηρότησιν. Οὗ «ἃ τρα- 
χύτητος νοροιῃ ρᾶα|0 δηΐε αἰοία, 
π- οψει γοῦν οοἰ. Οῇ, ΗδΦΊΠπὶ, 
Κυὶι, ἀδάδηκ. Ῥ. 126. -- φρόνη- 
μα Περικλέους. ΟἿ, δοπίοπθ5 
εἰὰ5 1. 1 6.1]. --- Κλέωνος. Οἵ. 
Θοη110 ΠῚ 87 53αᾳ. ΠΥ 27 58α. εὖ ἃ]. 
--ἀλκιβιάδου νεότητα. ΟἹ, 
Ῥτϑθοῖριο ΝΙοῖαθ οὐ ΑἸο δ᾽ 15. οτα- 

(0868 1, ΓΝ. ἱπθαπί. π-Θεμιστο- 
κλέους πάντα. Θεμιστοκλέους 

πανουργίαν πᾶ να ατδα., Ζ΄η- 
μοσϑένους πάντα Ἐδηϊς. ἂδ Αὐὶ- 
βίορ!ι. Ρ. ΟΟΟΠΧΧΧΝ, πὸ5 Θεμι- 
στοκλέους τὰ πᾶντα νεὶ πάντα 
τὸν τρόπον. Ῥαδρ᾿οἰαν δηΐπὶ δὰ 
Ι186---188, Ψυϊρσαίατη οἰβὶ πἰτη 8 
ΘΘπογα πη ἀϊοίι πη οϑί, Ἀπ] 6 ἔθυ θη - 
ἀὰππὶ οχἰβίϊιηαι ΕἸ, --- δεισι- 
δαιμονέαννΠ 50. 86.-- εὐτυ- 
χα: ΤΟΝ ΘΓ ΝΠ Π.- 
ἤδη. 1. ἃ, 

8 ὅῶ. τῇ ἀρχαίᾳ ἀτϑέδι. 
ΟΥ. Ῥίοη. δ]. Ρ. 454, 715. τ Ὁ 
τὶ τοῦ σ. Οἱ, ϑυἱά. οὐ Ῥῃοῦ, ἴῃ ν. 
ξύν. Οδίουατη ποη βοῖαπὶ τῇ πα- 
λαιᾷ, αἱ ἤΠοινὶ 50] εἰ, ἀοΙεπά τη 6556 
Ρυϊάτηι5, 568 οἰΐαπι ἢ. . παρεί- 
ληφεν. Νάμῃ ἴἰᾶ αὐάυπίυν αιιαϑβὶ 
ἢοο ἀπππὶ νοι βίδα ἀἰα]θοίο Αἰιϊοδα 
ῬΤΟΡΥΙΠ 5ὶ0, οὰπὶ δά Θᾶ πᾶ 6πὶ ρ6Ρ- 
{ἰποαὶ αὐεί ρτὸ ἀξέ; {ππ|ὶ γεγο πὶ- 
τὴΐβ ἰπδὶ ρ᾽ ἀπ οϑί «ποᾷ ἰᾷ οπηπὶηο 
{Ἰϑὺὶ ἀϊοϊίαν αποὰ ἴῃ 5018 ῬΓ8ΘΡΟΒ. 
ξυν Ὧἴ: Ξ- εὐρετὴς... καὶ- 
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γάρ ἐστιν ἀρχαιότερα τῶν κατ᾽ αὐτὸν χρόνων, τὸ 
αὐτοβοεὶ καὶ τὸ πολεμησείοντες καὶ παγ- 

’ κ᾿ ς Το Α ΄ . 

χάλεπον καὶ ἁμαρταδα καὶ ὕλης φακέλους 
“ , εκ τὰ δὲ ποιηταῖς μέλει, οἷον τὸ ἐπηλυγάζξεσθϑαι 

καὶ τὸ ἐπήλυδας καὶ τὸ ἀνακῶς καὶ τὰ τοι- 
αὕτα᾿ τὰ δὲ ἴδια, οἷον ἀποσιμώσας καὶ κω- 
λύμη καὶ ἀποτείχισις καὶ ὕσα ἄλλα παρ᾽ ἄλλοις 
μὲν οὐ λέλεκται, παρὰ τούτῳ δὲ κεῖται. μέλει δὲ 
αὐτῷ καὶ ὄγκου τῶν ὀνομάτων καὶ δεινότητος τῶν 
ἐνθυμημάτων καί, ὥσπερ φϑάσαντες εἴπομεν, βρα- 

ἐπιλύγξαι οοὐὰ, Οἵἁ, ἀάη,. 
ἐπηλύται οοἀὰ, Οἱ, ἀάη, 
ἀποσίμωσις οοἀά4, ΟἹ, 

νῶν ὀνομάτων. Οἱ, Ῥίοι, Πα], 
Ρ. 791. 1798, Ῥαϊία βυην ἀποδη- 
μητής, κακοξυνετός, ξὺν κακῶς 
ποιεῖν, περίνοια, περιτέχνησις, 
τλ Πα οὰπι ἄντ οοιηροβίία, --- 
αὐτοβοεί. νοαμπθη5. 8. ἀρθά 
ΤΠ 91, τἀ ΠῚ 74, 2; 
118, 60. Ο 8, 2,, ὙΠΙ| 28, 2. 62, 2 
71, 1.}, 564 Ἰάορτα Μοοῦαϊ ργορα- 
{π|πὶ δϑύ οὐ οχ γϑοθηθ ον} 118. 5Β07]- 
ΡιοΥῖθιι5. πα] πὺ Ππαπ ραιοὶ, Ὑ]ὰ, 
ἰπίογρι,, ΜΟΘΥ. ἴῃ ἢν ν, 0586 Δ ΓΘΠῚ 
ΕΠ ΠῚ τῶν κατ᾽ αὐτὸν χρύνων 

τἀπὶ ΑἸ οδὺ τ ν ΘΙ Πὶ 810 αὐ ἀπι- 
(ἰᾳ 155} πλ118. Θ᾽ 115. (6518. 810 ΤΊχΠΟΥ - 
414 65. Νιά, ϑιορ}, ΤΊ68. --- πὸ - 

λεμησεέοντες. Οἱ, 1 88, 8. 
Τα] ἀοβίἀοναινα. ἀρ ροῦιαβ 
Αἰτοορβ. τπιβίιαίᾷ ΟΧ 8011} 5ΒΘΓΠΊΟῊ 5 
Βου ριον θι5. Αἰ οἷθ δᾶ πὸ ἃ 86. ΠῸΠ 
αὐποίαία, 6586 ΡΥΔΘΙοΙ γελασείω 
ΡΙαι, ΡΠαρά, 04}» αἀποίαι Κσπορ, 
ΠΑΡΟης. ὁθτίθ οὐἰᾶπὶ γΘΟΘΠ ΟΥ̓ 65 
ἰδιονῖοὶ, νοῦν πολεμησείω Ἰ)ῖο 
(58. Ῥγοθορ.Ἀ], --παγχάλεπον 
καὶ ἁμαρτα δα, Παᾶρο νοοαρι!α 
ἀρὰ ΤῊ, ποη ἱπψοηΐαπίαν, Οτραϊ 
(ἀπο ΡΟΙΟδύ πιπ 0 ΘοΓατ. ἸΟΘΟΥΙΤη 
Ὁ] ππΠὸ χαλεπόν Ιερί αν, ν αι 
1142, 8, δὶ γάρ ργδθοοάϊι, παγ 
Χο ἀἰθ88 οὐ αἰτούαινο ἀπονιπι 10 - 
οοῦιπι ταδὶ ἁμαρτίαν ινδάϊιιπι 
οβι (Π| 40, 1, ΝΠῚ 34, δ) οἸ ̓ πὶ 
ἁμαρτάδα βου Ἴρίιπι [υΐδ86. --- 6- 
τοσαπὶ παγχάλεπος Διϊοί5 υϑίτ- 
{πὶ [8586 ἰάπον ὁ διν, ΝΟ Χ, 

αάῃ, 

Χρη. οὐ Αβι. 1μοχ, ΡΙαι, Ἁμαρτάς 
οδὺ νοχ Ιοπΐὶοθα, ΠῸΠ (ἀΠΠ6η ΡΓΟΥ- 
8118 Βρυ6ία ἃ} Αἰ οίβ, Ν14, 5.6 ρ}!. 
ΤΙο5. -- ὕλης φακέλους. ϑὶς 
ἀυΐ Β᾽ ΠῚ ΠΟΥ ργδοίον Τπο, Π| 77, 8 
Τα }Π1 δου! ρίοτοβ ἀἰχογαηί, ψία, 
Μοοι. Ρ.. 898 5644. -ε ποιηταῖς 
μέλει. ΟἹ, «ἀπ, 8. 41.---ἐπηλὺυ - 
γάξεσθϑιαι. Οἵ. Τῆς. 86, 2 10 ]-- 
46 ἀἄη. οὐ Μοον, ἴπὶ ἢν ν, --ἰπή- 
λυδας. Ττναάίία βογρίαγα [488 
680, Αὕε ρτγορίον 19, 2 ἐπηλύτην 
80" θη ππὶ ὁ. (Π 00 οπίπι δὲ οοαα, 
ΡΓΆΘΡΘη1) δαΐ ρτορίον 129, ὃ ἐπή- 
λυδας, Ποὺ ργοΡραθ Πἰι8 νἱάοιαν, 
«ποπΐαπι ἐπηλύτης πονϊοίπι 68, 
ἔπηλυς ἀρι ροῦδια8 ἐγθαποπιϊδϑὶς 
τη π1Π| (οἵς Αό8οῃ, ὅϑρί, 84, Ρον5. 348, 
ΒῈΡΡ]. 196, 401, 611, ὅ0ρ}ν, ΡΠΠ, 
1190). --- ἀνακῶς. Θυδπηιᾶπη 
ἀρὰ Ηοτοά, οὐ ῬΙαῦ, Ἰοσίταν. (οἵ, 
ἀάη, Ὑ1ΠΠ1102,2), ἰαπιθη ἀρὰ Ατϊ- 
008, 8ὶ ΤῊ, Ἰοοιπὶ ΟΠ ἴτη 118, ν]- 
ἀδίις Ροδιάγαπι 1580. ὑχ ΡΙαίοπ 
ὁοομΐοο αἴονι Μοοτίβ, --- ἄποσι - 
μι ώσα ςἸεβ μά ππι ΡΙΟΡΙΟΕῚΤΝ 26, , 
πἶδὶ τπανὶ8 ἀποσιμῶσαι. --- κῶ- 
λύμη. ΟἹ. αάη, 1 92,1 οἱ ΙΝ 27, τ 
08, 1. --- ἀποτείχισις. Οἱ, 
θδ, 8, Ἰδοάθηη 8118. οβί τα βρη 
86 Αἰΐα νὶ, 

8 ὅ8, ὄγκου τῶν ὀνομά- 
τῶν. ΟἵἉ, ἀο [νἴ5ι. ΤΊνο, ΘΟ ΠΙ ΠΊΘῃ 1. Ρ. 
90 8η.--- δεινότητος τῶν ἐν - 
ϑυμημάτων. Οἱ, Θίοι, Ρ. 897. 
--φϑάσαντες εἴπομεν. 8ῦ0, 

8 
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χύτητος συντάξεως τὰ γὰρ πολλὰ τῶν πραγμά- 
τῶν καὶ λέξει δείκνυται. τέϑεικε δὲ πολλάκις καὶ 
πάϑη καὶ πράγματα ἀντ᾽ ἀνδρῶν. ὡς τὸ ἀντί- 
παλον δέος. ἔχει δέ τι καὶ τοῦ πανηγυριχοῦ 
ἐν οἷς ἐπιταφίους λέγει. καὶ ποικίλας εἰρωνείας 
εἰσφέρων καὶ ἐρωτήσεις ποιούμενος καὶ φιλοσόφοις 
εἴδεσι ϑημηγορῶν᾽ ἐν οἷς γὰρ ἀμοιβαῖός ἐστι φι- 
λοσοφεῖ. τὴν μέντοι ἰδέαν αὐτοῖ τῶν λέξεων καὶ 
τῶν συνϑέσεων αἰτιῶνται οἵ πλείονες, ὧν ἐστι «1ιο-- 

νύσιος ὃ ᾿Δλικαρνασσευς" μέμφεται γὰρ αὐτῷ ὡς 
πεζῇ καὶ πολιτικῇ λέξει χρῆσϑαι μὴ δυναμένῳ, οὐκ 
εἰδὼς ὅτι δυνάμεως ταῦτα πάντα ἐστὶ περιττῆς 
χαὶ ἕξεως πλεονεξία. 

Φαίνεται δὲ ἐπὶ τῶν ᾿Ηροδέτου χρόνων γενό-: 
μενος. εἴ γὲ ὃ μὲν Ἡρόδοτος μέμνηται, τῆς Θη- 
βαίων ἐσβολῆς ἐς τὴν 1]λάταιαν. περὶ ἧς ἱστορεῖ 
Θουκυδίδης ἐν τῇ δευτέρᾳ. λέγεται δέ τι καὶ τοι-- 

8. δ8, ποικίλας Ῥα]. (ὑπο! ,, ναϊρὸ ποικίλως. 
πλεονεξίας Ῥα]., πλεονεξίαν πο ἢ, 

-- πάϑη... ἀντ᾽ ἀνδρῶν. ἰονια Ῥϑγβ, αὐ ῬΥΔΘΠΟ αἰ πλτι5., ἴῃ - 
ΟΝ, Ῥίοι, δ], Ρ. 808 οἱ δὰ, ταὶ. Γ1 οἱἷρὶι, -- Ἡ ροδότου. Ῥαμιρ} α 
Ρ' 59. ἀδ 1εῖδι, Τῆιο, σοπιπιοηῖ, (οἴ, απ, 8. 84) ἀρτιὰ (6}}, ἈΝ 28: 

14. --- ἀντίπαλον δέος. ΠεΙαπῖοι5, Ποτοάδοῖαβ, Τὰ - 
γα. ΠῚ 11, 1.--- ἔχει δὲ...λέ- ογαϊάὰο8..., ἰδ πὶ ὑθυηροτὶ - 
γει. Οἱ 8 42. -- ἐπιταφίους θὰ5 ἔθου δὰ ὁ ποθ αὶ οὐ - 
ἢν ΜΡ} ΠΟ τ ΟΝ. αἰχὶι Ρτὸ βίπο, οὐὰαπὶ οὐ πο αἰ πιὶβ ’οπ δ6 ἀἱ- 
τὸν ἐπιτάφιον. --- εἰρωνείας. Βίαπεῖθι5 τα αἰ ἃ δ ὐα οἰ Ὁ τι 5. 
Τιοῦρο ΑἸϊτον ἰπαϊοδταν 8 δθ, υνὶ οὐ, Νδπὶ ΠοιΙα αἰοιβ αἰ το Β6ΠῚ 
αάῃ, --- ἀμοιβαξζός ἐστι, ῖ. 6. ΡοΙορ. ἔα 5586 αὐϊπαὺο οἱ 58- 
ἀμοιβαίοις λόγοις (ϑῖνο ἀντιλο-ς χαρὰ ΠΏ ΠῸΒ πᾶῖὰ8 νᾶ - 
γίαις) χρῆται. Οἵ. ἀὸ 15. οἷ τὰν, Ποτο ἀούιβ γὸ8 οἱ ααἰῃ - 
ἀντιλογίαις Τ᾿ ο50}". Ι. ἃ. Ρ.10454. απᾶρίπτα, Τα οὐ ἀἱ ἃ ὁ 5. αν ἃ - 
-- οἵ πλείονες. ἢ. 6, ὁχ στ]νοῖο - ἀταρίαν, -- Ἡρόδοτος. ΥΠ 
εἴθιιβ, ἀυ] βουπιοποπι ΤΊ ον ἀἰάθιπι 338,--ὲν τῇ δευτέρᾳ. ΟΡ. 2. 
ἴογο π 0. 6556 ἀρίσπι ἰπι 6] Οχϑυιιηῖ, -- λέγεται δὲ... τοιοῦτο. 
Οἵ. Οἷο, ΟΥαι. 9, 381. Αἱ δαπάθπι Πογοαοιὶϊ υθοϊιαιτὶουὶβ ΟἸγπιρῖδο [ἃ- 
Ρ᾽ανῖτιὶ ἰηβίσιο5. ἰπίου (ἰτᾶθοοθ οἰδα πιϑυὶηὶς Ταιοῖδη, Πογοα, 1, ἃἰ- 

νἱνὶ ἴῃ ἰδίου 8 Βου θθηϊβ οἱ αὰ- τοταπὶ Αἰ θη. ΟἹ, ΟΥ̓Χ Χ ΤΠΙ 8. (ἃ 
πϊγαϊὶ οἱ ἰπϊατὶ δὰηῖ, Ὑιὰ. ἀὸ Οἷι, 440) παι τι 6586 ἰσααῖὶι, ΕΒ 6 Ὁ. 
᾿ἶδύ, ὙΠΟ. οουηπιθηῖ, Ρ. δά. - ΟἸνοι, 169: ΤῊ. Πογοάοιϊ τϑοὶτα- 
πεξῇ καὶ πολιτικῇ. διά. ιἰουὶ δαιυῖθβο ρου θοὴν. ρυδοίου 
οι. Ρ. 790, αὐτοοιπὶ οἵ, 889. 8806, Μδνο, ϑιυϊὰ, Ῥιιοι. 10]. οοὰ, 00, 

ὃ δά, φαένεται δέ. Πῖπο Ὑχοίζοβ ἴῃ νουβίιβ οοά. Ῥαὶ, Βὰ- 

Τηπογαϊ ἀἰβ ΤῸ]. 1, Ἐὰ, ΤΙ], 3 
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οὔτο. ὥς ποτὲ τοῦ Ἡροδότου τὰς ἰδίας ἱστορίας 
ἐπιδεικνυμένου παρὼν τῇ ἀκροάσει Θουκυδίδης 
καὶ ἀκούσας ἐδάκρυσεν᾽ ἔπειτά φασι τὸν Ἣρόδο- 
τον τοῦτο ϑεασάμενον εἰπεῖν αὐτοῦ πρὸς τὸν 
πατέρα τὸν Ὄλορον᾽ .ῶ Ὄλορε, ὀργᾷ ἡ φύσις 
τοῦ υἱοῦ σου πρὸς μαϑήματα.“ ἐτελεύτησε δὲ ἐν 
τῇ Θρῴάκῃ᾽ καὶ οἱ μὲν λέγουσιν ὅτι ἐχεῖ ἐτάφη, 
ἄλλοι δὲ λέγουσιν ὅτι ἐν ταῖς ᾿ϑήναις ἠνέχϑη 
αὐτοῦ τὰ ὀστὰ χρύφα παρὰ τῶν συγγενῶν καὶ 

' ΓΤ, μ οὕτως ἕταφη 
᾿ϑήναις τὸν ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντα. 

8 ὕά4, ὅτι φτοὸ ὥς Οπε!!, 

ὈΌ]ΟΒΔ ΠῚ 6558 ἤᾶ ΠΟ ΠΔΡΥΔΕ ΠΟ] ΔΥη 
Ῥοβίαᾳυδηι Ὀγον του ἀοου Βτγοᾶο- 
νἱα5 ἴῃ τ, Τῆπο.. πη 1018 ΧΡ οϑαῖί 
ΠΑΠΙ Δ ηπΠ5 ἴῃ (Οπδοβί. ῃἰδί, Π 
Ρ. 12544.,) απὶ 46 ΤΗπον. ρουβααβὶς 
Ἡδογθηΐϊο [ἃ. ΠῚ ᾿. 888 84. δά. 4. 
Ναυγαιαποι!ατη ἀοίοηαϊ, Ηδυ5. 
Ουδεοβί, Ηθγοά, Ρ, 27 54..) ὁοῃίγα 
αὔθ ΠΟΠΠΉΪΠ 8 αἰββοῦαϊῦ ΠΟΠΊΟ 
ἀοοίαβ 'π Ερμθιῃ, [Ι͂θρῆη. ἃ. 1828 
Ῥ. 1851. Ουὑτη Ηδυβὶο οομβρὶνδηΐ 
Κυιθσ, ιν. Τηῦο, Ρ. 11 5344. οἱ 
ὙοΒΠΊΕΙ. ἴῃ ρτορυδτητη. Εραποοῖ, ἃ. 
1888. ΝΒ] ἀδοθυπαπί ρυτη. δὰ 
Πιοὶ. 46 ἨΗϊδβύ. οοηβοῦ, ρ, 288. 
ἌΝ ΔΟ 5πη). ἃ πίῖαᾳα, αν. Βοβο ἢ. 1. ἃ, 
Ρ.92--- 94, ρτοῦ αι ΟἸα55. ἱπΡυδϑῖ,, 
αποά ἰά6ηι δα πῃοίδίμτῃ ν᾽ ἀθπλιβ ἀ6 
Ματῖο ἴῃ Ηϊβέ, οὐἷε, ||. αναθο. 56 
ἀ6 0515 γοά οὐ! γθοϊ ἰαυϊ οἢ 08 Π ΟῺ 
οδύ αποα ἀπθὶίθηηιιβ. τηοᾶο [κι- 
οἶδηο ἢ86 ΟΥΘαΔΠητιι5. ἰοίατη ΟΡ8, 
αὐυοα δηίο ΟἹ]. ΠΧ ΧΧΥῚΠΙ 4 (ἃ. 6. 
429) Ηδγοα, ποῦ ρογΐθοϊ:, 80 60 
Ἰθοίι τ 6586, Νὰ Οροτὰ 5ὺ8 ργδθ- 
Ἰοοῖββ6 οὐϊδυη 4105 οοῃϑίαί, νοὶ 
αοΥρῖαθ ογαίϊοπμθπι ΟἸ ΤΡ οΔ Πὴ 
ΟἸγπρίδε τϑοϊίανι οὐ ΗἸΡΡ 5 10]- 
ἄθτῃ ἀπε θπη ἀθοϊατηανῖί, υγϑῖδθ 
δαΐοτα οΥαίϊο ΟἸ προ οἱ 80 δ. 18 
Ῥαπορυτυῖουβ ἃ σΟΏΒοΥῦρία βυηΐ 
αὐυδβὶ ΟἸγηρίαο Πα ρθθαηίασ, [Ρ508 
Δα 6. Ὠἰϊβίουϊοοβ απἱ δηΐθ ΘῸΠῚ 
ἔπογαηΐ, 4105 ἸΟΘ ΟΡ Δ ΡΠΟΓΙΠῚ ΠΟ- 

οὐ γὰρ ἐξῆν φανερῶς ϑάπτειν ἐν 
ἔστι δὲ 

τη Ϊἢ 6 ΟΠ ΡΥ ΘΠ Πα Ἶ:, ̓ ρ567},1 21,1. 
22,4. ᾿παϊοαύ τοι οἰ θ5 Δαν ΤῊ 
ΟὈΙ οἰ ομθ πη απδοβίν5886. δε 
οὐβὶ Ἠβθυοδοίιπη ρᾶγίθβ ἢϊβίουϊδθ 
5.86. γροϊαν 558 ΠΟ ΠΘΟΆΤΊΙ5, 
ἰάτηθη (8}1} γϑοϊία οὶ ΤῊ. δα πἰβθ 
πΟθΪ5 ΠΟῚ δϑέ ργοθαίαη, ΝΠ 
ΠῸΠ 50]πηῚ ἀπ᾽ αι θτὰ τηονοί 
ααοά ἰοδίθ5. 6 ἴοθὺ απο ἰὰ δοίη) 
βὶ0 αἰββθηί απ (Ματο. οὐ ΤΖοι. 
Θμΐπη. ἸΟΘῸΠ ΠΟ ΘΟΙΠΠΊΘΙ ΟΥ̓Δ ΐ, 
ΟἸγπρὶαθ γθη ποία) 6888 πᾶργδὺ 
Βυϊα,, παρὰ τῷ πατρί Ῥμοι), 
588 δἰῖδηι τοῖὰ πᾶδο παντί αποαΐἃ 
τᾷ οομηρανᾶία. δϑι αὖ θαι οχοοοὶ- 
ἰαίδτη 6558. 8 1158. οἰ ρϑίθαὺ απ 
ΤῊ, ργδθοίασο Πογοάοῦ θχθιηρὶο 
δα Πἰδιουῖαηη ΘΟ βου θη ἄδπι ἱποὶ- 
ται πὶ 6558 Ραίΐδγθηί. Ηοο δαίθιῃ 
εἰδβὶ ὑγδαϊατη π 0 ἃοοθρουαηΐ, 568 
ΒΌΒΡΙΟΔΙ βδαηΐ, ἔοι! Πουὶ ρούαϊι, 
Οενίθ πονβ86 ΤῊ. Πθυοάοιὶ Ὠϊδίο- 
γατη 5818 οουία ἃρυα δὰτὴ βυηΐ 
ἰπάϊοῖα, Οἱ. δάη, 118, 2. 20, 8. 
-- παρὼν τῇ ἀκρ. ϑυὶὰ. ζει 
παῖς, ῬΊιοι, κομιδῇ νέον ὄντα. 

8 δῦ. ἐτελεύτησε δὲ οοἰ. 
Οὐ, 881-84, Ῥαυϊο ροβὶ ἀϊβρὶ}- 
οοὺ φυϊάθπι ἰὑθναιϊο λέγουσιν νον], 
5868 βἰ γον τέϑαπται ὈΪ5 Ροϑὶ: 
τἀπὶ ἴῃ Αποι. νἱν, ΤΊιο, 1. --- ἐν 
ταῖς ϑήναις. γιά. δά, δ 46, 
--οὐγὰρ ἐξῆν..-φεύγοντα. 
δαητ σοῦθἃ ΤῬηπον αἰ 5 ῬδαΪα τα 

ὅδ 
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αὐτοῦ τάφος πλησίον τῶν πυλῶν. ἐν χωρίῳ τῆς 

᾿ἀττικῆς ὃ Κοίλη καλεῖται, καϑά φησιν Ἄντυλλος, 
ἀξιόπιστος ἀνὴρ μαρτυρῆσαι χαὶ ἱστορίαν γνῶναι 

χαὶ διδάξαι δεινός. καὶ στήλη δέ, φησιν, ἕστηκεν 

ἐν τῇ Κοίλῃ ΘΟΥΚΥΖΔΊΔΗΣ' ΟΔΟΡΟΥ͂ 4ΔΙΠΜΟΥ͂- 

ΣΊΟΣ ἔχουσα ἐπίγραμμα. τινὲς δὲ προσέϑηκαν καὶ 

τὸ ΕΝΘΑ44Ε ΚΕΙ͂ΤΑΙ. ἀλλὰ λέγομεν ὅτι νοου- 

μενόν ἐστι τοῦτο καὶ προσυπακουόμενον᾽ οὐδὲ 
γὰρ ἔκειτο ἐν τῷ ἐπιγράμματι. ἔστι δὲ τὴν ἰδέαν 
χαὶ τὸν χαρακτῆρα μεγαλοπρεπής, ὡς μηδὲ ἐν τοῖς 
οἴκτοις ἀφίστασϑαι τοῦ μεγαλοπρεποῦς, ἐμβριϑὴς 

τὴν φράσιν, ἀσαφὴς τὴν διάνοιαν διὰ τὸ ὑπερ-- 
βατοῖς χαίρειν ὀλίγοις ὀνόμασι πολλὰ πράγματα 
δηλῶν. καὶ ποικιλώτατος μὲν ἐν τοῖς τῆς λέξεως 
σχήμασι. κατὰ δὲ τὴν διάνοιαν τοὐναντίον ἀσχη- 

μάτιστος. οὔτε γὰρ εἰρωνείαις οὔτε ἐπιτιμήσεσιν 
οὔτε ταῖς ἔκ πλαγίου ῥήσεσιν οὔτε ἄλλαις τισὶ 
πανουργίαις πρὸς τὸν ἀκροατὴν χέχρηται, τοῦ 
4ημοσϑένους μάλιστα ἐν τούτοις ἐπιδεικνυμένου 
τὴν δεινότητα. οἶμαι δὲ οὐκ ἀγνοίᾳ σχηματισμοῦ 
τοῦ κατὰ διάνοιαν παρεῖναι τὸν Θουκυδίδην τὸ 
τοιοῦτον, ἀλλὰ τοῖς ὑποχειμένοις προσώποις πρέ- 

᾿ ς , , Ἁ ’ 

ποντὰας καὶ ἁρμόζοντας συντιϑέντα τοῦς λόγους. 

οὐ γὰρ ἔπρεπε Περικλεῖ καὶ ᾿ἀρχιδάμῳ καὶ Νικίᾳ 
καὶ Βρασίδᾳ, ἀνθρώποις μεγαλόφροσι καὶ γενναίοις 

Ἁ “ ἣν ’ ᾽ ΄,ὕ 

χαὶ ἡρωικὴν ἔχουσι δόξαν, λόγους εἰρωνείας καὶ 

8 ὅδ. Ὀλόρου οπι. ΡΑ], (πο]ῖ,, ἁάλυμ. ἰἰάετα. Οἱ, 54, 8 16. 

τηυίαία οἱ δυοία 1138, 6, 0] ν]ά, 
δᾶ, 6 τὸ νἱὰ, δἄη, 8 32. --τῶν 
πυλῶν. Τῶν Μελιτέδων. Οἵ. 
817 οἱ ἴθὶ δᾶη. --- ἄντυλλος. 
Οἵ. απ. 8 232. -- στήλη. Οἱ. 8 
16. Αποη. 10, 
ἢ ὅθ. Μεγαλοπρεπὴς. 

ὑπερβατοὶς χαίρειν. Οὐ ξὅ0 
εὐ ἴοὶ δᾶπ, οἱ ἀθ μηδὲ ἐν τοῖς 
οἴχλτοις ἸΔΧΙΠΊΘ γΠ871.- -ποιπκε- 
λώτατος. .ἀσχημάτιστος. 
ΟἸλη65 δῃ τὴ ̓ ἤραταθ ἃ Υποίουῖθιιβ 

ἴῃ σχήματα τῆς λέξεως εἰ τῆς 
διανοίας αἰνιαὶ βαίβ οοηβίαί, Οὗ, 
8 ὅ1. --οὔτε εἰρωνεέαες. Αἱ 
νᾶ. 1 155. Π|{ 385: 1. δ; ΝΙ 16, τὸν 

80, 2 εἱ βιρτδ 8 ὅϑ, --οὔτε ἐπι- 
τιμήσεσιν. Αἰ να. ΠΟ 54. 
1Π͵ 88. ΥἹ 38. ---οὔτε ταῖς. 
ῥήσεσιν. Αὐνὶα, ΝΙ12, 2. 18, Ἵ: 

8 57. οὐκ ἀγνοίᾳ σχημα- 
τισω οὔ. ΟἸσογοπὶβ Θπΐτη 58 πιθητῖα 
ΟἸΔΠ65 ἀϊσοπάϊ ατυϊΐ οἷο ἴδ - 
οἶα νἱποῖν, Νιά. 46 Οταῖ. ΠΠ 18. 

88Ὲ 
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πανουργίας περιτιϑέναι. ὡς μὴ παρρησίαν ἔχουσι 
φανερῶς ἐλέγχειν καὶ ἄντικρυς μέμφεσϑαι καὶ 
ὁτιοῦν βούλονται λέγειν. διὰ τοῦτο τὸ ἄπλαστον 
καὶ ἀνηϑοποίητον ἐπετήδευσε, σώζων κἀν τούτοις 
τὸ προσῆκον καὶ τῇ τέχνῃ δοκοῦν" Ἰεχνίτου γὰρ 
ἀνδρὸς φυλάξαι τοῖς προσώποις τὴν ἐπιβάλλουσαν 
δόξαν καὶ τοῖς πράγμασι τὸν ἀκόλουϑον κόσμον. 
ἰστέον δὲ ὅτι τὴν πραγματείαν αὐτοῦ οἵ μὲν κατ- 
ἕτεμον εἰς τρεῖς καὶ δέκα ἱστορίας, ἄλλοι δὲ 
ἄλλως. ὅμως δὲ ἡ πλείστη καὶ ἣ κοινὴ κεκράτηκε, 
τὸ μέχρι τῶν ὀκτὼ διῃρῆσϑαι τὴν πραγματείαν, 
ὡς καὶ ἐπέχρινεν ὃ ᾿Δσκληπιάδης. 

8. ὅ8. ᾿Δσκληπιός Ιἰρτ]. 

Ταπὶ παρεῖναι τερείε ἐΧ παρέημι. 
-- ὁτιοῦν. «λέγειν. Ῥνορυῖθ 
δαΐ οὔλονται λέγευν οτηϊ (πη 
δα ὅ τι ἂν βούλωνται 5ουῖθ 6 η- 
ἄυπι, --- ἐπιβάλλουσαν, ἰ. 6. 
προσήκουσαν. 

8 ὅ8, ἰστέον δὲ... ἄλλως. 
ΤΟΥ ἀϊ465 ᾿'ρ586 δ ηΐπὶ ΟΠ Π 8 ΠῚ 
ΒΟΥ ρ5 1556 ν᾽ θέαν ΠΙβ(ου 8 ΠῚ, ρτδθ- 
(6Γα 8πη αἰιοα Ὀ6}} 5 πρα]Ο5 8 ΠΠῸΒ 
ΘΟΓΙΠΊα 6. ϑοβίαδιθβ δέ ἢὨἸθπΊ65 αϊ- 
Βθηχίς, ΟἿ, ΠῚ, ΚΝ 20. 26. Ροκίθα- 
απδπι ἰριίαν ᾿ἰρνὶ ἀἰβοθγηὶ σοορίϊ 
βαηΐ, νατῖδθ οὐΐδθ Βηΐ ΡϑΥ{ {101 68. 
Οἱ. 560}}0]. 1. ΓΝ οχίγ. εὐ ἀθ Ηἶδβί, 
Τηπο. ΘΟΤΉΠΊΘη. Ὀ. 44 54. -- ἡ 
πλεέστη καὶ ἡ κοινή. Τιὰ 
ἴθ γα 46 γοθρία ἀἰβουϊρίοπο ἰοααυϊ- 
[ᾺΓ ; ΠΔ ΠῚ 68πὶ οἱ Ὀ᾽οηγβῖπβ Ρ. 867 
οὐ γβίθυββ σγυδημπηδίϊοὶ 564 ἈΠ Π͵ῸΓ, 

Οἵ, δάη. 

--ἐπέκριν εν. ὕδαχῃ παϊὰ5 νουθὶ 
ἴη4 6 δχριϊοανο βύπαοι Κσιθρον ἀθ 
γιι, Τπαογά. Ρ. 88 αποα οΥἰϊοα 
ΘΥΔΙΙΠΊ Δ ΙΘΟΥαΠ] ῬΘΥΓΡΘΙΏΘΠΟΥ ΤΩ 
Αἰϊααα '6χ ρᾶυίβ δρίουβὶβ ἔπεῦῖῦ; 
οἰθηΐπὶ 80 Αϑοϊθρίδαθ ργοθδίδτη 
6588 αἰν᾽βίοηθπι "ἰδίονυϊαο Τππογαὶ- 
ἄθδαθ ἴῃ οοίο 0705 ἃ ρυΐοτα δἰΐατο, 
[ουίαββ 0 ΔΙθχαπάνϊπο, ἴδοίαπι. 
-- ᾿᾿σκληπιάδης. 9 Ε δύ Ὠἶο 
Αϑβοϊδβρίιιβ ἀπΠιι5 6Χχ 1ἰ5 αὶ Βοῃο  ϊα 
ΒΟΥ ρΡ51558 ἴπ ΤΉ ποΥ αἰ ἀ6πὴ ἔδυ παν, 
ὙΙά. 5010]. 8) 1 56.“ Η πᾶ 5. Τπ48 
᾿Δσκληπιάδης Ἰεσοπάτππι 6558 ἃΡ- 
ρῬᾶγοί; αὶ Αβοϊορί 465 Μυυ θαπα8, 
ΑΡΟΠ]ΟΗΪΙ ἀἰβοὶραϊτ5, Ατ8}1} οἱ Ἐπ - 
τηθηἶβ Ρουσϑπηϊ ΓΘρῸΠη (ΘΠ ΟΥ θχι5 
νἰχὶι, Οἵ, Βυϊᾶ. οὐ Κταορ 1. ἀ. 
Ρ. 82 εἱ Βἰἰ, Ρ. 88, 

ὅ8 
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Θουκυδίδης ᾿ἀϑηναῖος Ὀλόρου ἣν παῖς, Θρά- 
χιον δὲ αὐτῷ τὸ γένος. 
» 

Μιλτιάδου συγγενής. 

δίδης τέϑαπται. 

Ὅλορος ἐκ Θράκης εἶχε τοὔνομα. 
αὐτίκα γοῦν ἔνϑα Μιλτιά- 

δὴης περὶ Κοίλην τέϑαπται. 
ὁ δὲ Μιλτιάδης ἔγημε τοῦ Θρᾳ- 

κῶν βασιλέως ϑυγατέρα Ἡγησιπιλην. 

᾿ Ν ξ Ἀ 9 »Ἥ καὶ γὰρ ὃ πατὴρ αὐτῷ 
γέγονε δὲ τῶν 

ἐνταῦϑα καὶ Θουκυ-: 

γέγονε δὲ 
᾿Αἀντιφῶντος τοῖ 'Ῥαμνουσίου μαϑητής, δεινοῦ λέ- 
γειν χαὶ ὑπόπτου γενομένου τοῖς δικαστηρίοις. 
καὶ διὰ ταῦτα λέγοντος μὲν οὐκ ἠνείχοντο αὐτοῦ, 
γράφειν δὲ ἐπεχείρησε τοὺς λόγους καὶ ἐξέδωκε τοῖς 
δεομένοις. ἐμαρτύρησε δὲ αὐτῷ καὶ Θουκυδίδης ὃ 
μαϑητὴς ὅτι ὧν ᾧ σύμβουλος γένοιτο ἄριστα ἐκεῖ-- 
νος ἀπήλλαττεν εἰς τὰς δίκας. ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἔδοξε 
πονηρὸς [ἀντιφων) εἶναι, καὶ περὶ τέλη τοῦ 11ε-- 
λοποννησιαχοῖ πολέμου κπριϑεὶς προδοσίας. ὡς 

ΒΟΥΙΡΊΓΟΥΙΒ ἱποουὰϊ υἱΐα ΤΗπογαϊ αΪ5. 
δ᾿ Ὁ δ, ἜΜ “ 

8 2. ὅτι ἂν ᾧ 655. Ρα]. Μοβαᾳ., ὅτι ᾧ ἂν νυ]ρῸ οἱ (π6]}, πι., ἂν 
οτη. Βεσ. 
ΤηΘΙ Ὀγα μἶβ. Οἵ, δάη. 

8 1. Ὀλόρου. Οὐ. δάπῃ. δὰ 
Μαις.1θ6.--Θρῴάκιον.. «γένος. 
Οὐ, Ματνο. 2. 11. - Μιλτιάδου 
συγγενής. Οἵ. Μαγο. 2. 1ὅ οἱ 10] 
δᾶη, --- αὐτέπα ἀθ ρυπιᾶ απ88 
586 ἀἸϊοθητὶ ον οαυβα, Οὗ, ΑὐἸβίορῃ, 
ΡΙαι. 180, --- περὶ Κοέλην. Οἵ. 
Μαγο. 17 οἱ ἴθ] δάη. 

8 2. ᾿ἀντιφῶντος. Οἵ, Ματο, 
8. 22. οὐ 101 ααη.-- ἐμαρτύρησε 

Αἴᾷᾳᾷαθ δας αϊο ΟὈΓΘΠ ρογαπαππι ἃὰὺ ΡὈΟύϊ5. τηθ!] οὐ θῈ15 

««Θουπυδέδη ς. ΝΊα. ΝῊ 68, 
- ἄν εβὶ ἰὰ ἀθ τὸ ἀρίταν ἰπ 
Κυιθσ, ἀτ, 8 ὅ8, 10 δᾶῃ. ὃ. -- 
ἀπήλλαττεν. [πη γϑη 1 Εἶν 6, αὐ 
ΠΟῚ [Γᾶτο. -- εἰς τὰς δίκας. 
Ἑϊς ναϊοὶ ᾳυαοἂ αἰἰἰϊποὶ δὰ δυΐ 
ΠΟΥ ΤΘΟΘΠΕΪΟΓΌΠῚ ῬΟϑἰ(π πη 6: ΡΤῸ 
Βογηᾶπο ἐν. -- [ἄντεφ ὥν])ρνο- 
Ῥίβθυ οοἸ]οοαύ ομ θη τηθυῖτο 505ρ6- 
οἴπτη οδϑὲ Κυύάθροτο, --- τέλη. [η- 
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“ακεδαιμονίοις μὲν τὰ ἄριστα κατὰ πρεσβείαν παρ-- 
αινέσας, ᾿᾿ϑηναίοις δὲ ἀλυσιτελέστατα, ἕάλω. καὶ 
σὺν αὐτῷ διεφϑάρησαν ᾿᾿ρχεπτόλεμος καὶ Ὄνομα- 
κλῆς, ὧν καὶ “κατεσκάφησαν [καὶ] αἱ οἰκίαι. καὶ 
τὸ γένος τὸ μὲν διεφϑάρη. τὸ δὲ ἄτιμον ἐγένετο. 
στρατηγικὸς δὲ ἀνὴρ ὃ Θουκυδίδης γενόμενος καὶ 
τὰ περὶ Θάσον πιστευϑεὶς μέταλλα πλούσιος μὲν 
ἦν καὶ μέγα ἐδύνατο, ἐν δὲ τῷ Πελοποννησιακῷ 
πολέμῳ αἰτίαν ἔδχε προϑοσίας ἐκ βραδυτῆτός τε 
καὶ ὀλιγωρίας. ἔτυχε μὲν γὰρ Βρασίδας τὰς ἐπὶ 
Θράκης χαταλαβὼν πόλεις ᾿4ϑηναίων, ἀφιστὰς μὲν 
᾿4ϑηναίων, “ακεδαιμονίοις δὲ προστιϑείς᾽ κἀνταῦϑα 

δέον ταχέως ἀναπλεῦσαι καὶ σῶσαι βὲν τὴν ᾿ἬΗιόνα 
ἐγγὺς κειμένην, περιποιῆσαι δὲ τὴν ᾿Αἀμφίπολιν, 
μέγα κτῆμα τοῖς ᾿4ϑηναίοις, τὴν μὲν ᾿Ηιόνα ἐδυ- 
νήϑη φϑάσας σῶσαι, τὴν δὲ ᾿ἀμφίπολιν ἀπώλεσε. 
καίτοι Κλέων βοηϑῶν ταῖς ἐπὶ Θράκης πόλεσι κατ- 
ἔπλευσε [μὲν] εἰς ᾿ἀμφίπολιν, ἀλλ᾽ ὅμως μάχης 
γενομένης Βρασίδας μὲν ὃ “ακεδαιμόνιος ἐνίκησεν 
αὐτόν. Κλέων δὲ ἀπέϑανεν ὑπὸ Μυρκινίου πελτα- 
στοῦ βληϑείς. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὃ Βρασίδας τῆς 
νίκης αἰσϑόμενος ἀπέθανε, καὶ ᾿ἀμφίπολις ᾿4ϑη- 
ναίων ἀπέστη, “ακεδαιμονίων δὲ ἐγένετο. ἔνϑα καὶ 

8 8. στρατηγὸς ἱκὸς δὲ ἀμελὴς ὁ Θουκυδίδης ὕ55., ἀμελὴς 
6.18 ΠῚ Βορ. Μοβαα. ΠῚ. 

μὲν τὑποῖβ ἱποϊ αϑ πὶ ΟΠ]. 8855. Ηθο. ΠῚ. 
Ατὐοαϊαπι δηίς Βρασίδας εχ 0488. ΡΆ]. Βερ, αποὶῇ, γτθοθρί μι. 

ΒΟ]ΘητΟΥ Πᾶθο νἱΒ ΡἰυγΆ}18 τέλη. 
-- κατὰ πρεσβείαν. ,,(Ἐλππὶ 
ουτη ῬΗΡΥΠΙΟΠΟ ἃ ἀθοθηι ΠΡ 
υδάτγϊηρ  η1181, 8 οΘ 8 ΘΠ Π ΘΠῚ ΠῚ] - 
ΒῸΠῚ Πᾶγδί Τμαογαϊά 65. ὙΠΠ190..: 
θαΚ, --- ἑάλω. καὶ σὺν αὐτῷ 
οί, ΟΥὉΡῬβϑιᾷο-ΡΙαΐ. ἴῃ νἱτ. Απερῃ. 
2854. --Ονομακλῆς. ΟἿ ΤΠαςο, 
ΨΠΠ] 25ὅ.80. 115 αυδ6 Πὶο ἀθ τηοτίθ 
οἷα ἰδρια τιν τοραρηᾶγο Ῥβοιᾶο- 
ΡΙαίΑγοπαπι 1, 1, δἀποίαι τοί, 
Ηΐϑιυ, ΠῚ Ρῥ. 116. Οὗ, δάπ. ὙΠ] 28. 

8 8. στρατηγικὸς δέ οει. 
για, Τῆας. ΤΥ 104 544. οἰ ἥατο, 38. 

-- βραδυτῆτόςτε καὶ ὁλι- 
γωρίας. Νοπ (θοῦ ἤδθο νἱτϊα 
οἷ Ἔχρυοθγαία 6588 ραἱαΐ ατοί,, 568 
ΓῸ5 Ηἰπηϊδ ἀυθῖὶα οβδῖ, Ὑἱά, δᾶῃ. 
δὰ Ματο. 38. -- ἔτυχε... κα- 
ταλαβών. Βεοιῖαβ ἐτύγχανε... 
καταλαμβάνων βοιϊθενοεῖ.---Τἴὧὔἄν ἃ - 
πλεῦσαι. ϑιυγποηθπι, 4υδη- 
4υδηι Ποο Εἰοηϊ μῸΠ ἰΐα ΘΟΉΨΘΏΪΓΘ 
αὖ ΑἸΩΡΒΙΡΟΙΙ δἀποίαν! Κναθο, --- 
μέγα κτῆμα. Οἷν ὙΠπας. ΤΥ 108. 
-- Αλέων εει. ΟΥ Ῥιαο, Ν' θ 5ᾳ. 
-- μάχης ... βληϑ είς. ΚΙ 
Τηυς, Υ᾽ 10. -- ̓ Ἀμφίπολις.. 
ἀπέστη. Νοῦ (απο ἀθηλιπ), --- 
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τὰ ᾿Δγνώνεια οἰχοδομήματα καϑελόντες οἱ ᾿άμφι- 
πολῖται Βρασίδεια ἐκάλεσαν, μισήσαντες μὲν τὴν 
᾿ἡττικὴν ἀποικίαν, λακωνίσαντες δὲ κἂν τούτῳ καὶ 
τὴν τιμὴν μεταϑέντες εἰς “Πακεδαίμονα. γενόμενος 
δὲ φυγὰς ὁ Θουκυδίδης ἐσχόλαξε τῇ συγγραφῇ 
τοῦ [Πελοποννησιαχοῦ πολέμου. χαὶ διὰ τοῦτο 
δοκεῖ πολλὰ χαρίξεσϑαι μὲν “ακεδαιμονίοις, χατη- 
γορεῖν δὲ ᾿ϑηναίων τὴν τυραννίδα καὶ πλεονεξίαν. 
οὗ γὰρ καιρὸς αὐτῷ κατειπεῖν ᾿4ϑηναίων ἐγένετο, 
Κορινϑίων κατηγορούντων ἢ “ακεδαιμονίων μεμ-- 
φομένων ἢ Μιτυληναίων αἰτιωμένων, πολὺς ἐν τοῖς 
ἐγκλήμασι τοῖς ᾿Δἀττικοῖς ἐρρύη, καὶ τὰς μὲν νίκας 
τὰς “ακωνικὰς ἐξῆρε τῷ λόγῳ. τὰς δὲ συμφορὰς 
ηὔξησε τὰς ᾿Ἵττικάς, ὅπου καὶ τὰς ἐν Σικελίᾳ. 

πέπαυται δὲ τὸ τῆς συγγραφῆς ἐν τῇ ναυμαχίᾳ 'τῇ 
περὶ Κυνὸς σῆμα. τουτέστι περὶ τὸν ᾿Ελλήσπον- 

τον. ἔνϑα δοχοῦσι καὶ νενικηχέναι ᾿“ϑηναῖοι. τὰ 
δὲ μετὰ ταῦτα ἕτέροις γράφειν κατέλιπε, Ξενοφῶντι 
χαὶ Θεοπόμπῳ. εἰσὶ δὲ αἵ ἐφεξῆς μάχαι. οὔτε γὰρ 
τὴν δευτέραν ναυμαχίαν τὴν περὶ Κυνὸς σῆμα, ἣν 
Θεόπομπος εἶπεν, οὔτε τὴν περὶ Κύξικον, ἣν ἐνίκα 

8 ὅ. κατέλειπε Ῥαὶ. 

5ἴπη}16 αυϊἀἀδπι ἐχϑρεοίθίαν. ἔχ- 
οἰά 558. δἰΐαυδ βυδβρίοδίαν Κνπερ. 

Ἁγνώνεια οἰκοδομήματα. 
γιά, Τηυο. ἡ 1]. 
ἢ 4, γενόμενος φυγάς. σ΄. 

δάη, αγο. 29. "τς φυγὰς δ: 

ἐσχόλαξετῇ συγγραφῇ. Οἱ, 
Μαγο, 46 εἱ ἰθὶ δάῃη. --- χαρέξε- 
σθαι... πλεονεξέαν. Δινῖα, 
Μαᾶτο. 38 δὲ ἰδὶ δᾶηῃ. -- Κοριν- 
Δίων. Τῇας. 1 θ08544.--- Λακε- 
δαιμονίων... Μιτυλη- 
ναΐων (πονίοϊα 5ογιρίασα ΡΓῸ 
Τηυτιλ). Νααῖὶ βαιδ τϑοίθ ΘΟ π]- 
ΤΠ ΘΠ] ΟΥ̓Δ. οἰϑὶ 1 δοθα οι] ἢ] 
Ἰοφασηίαν ΙΝ 17 544. ΜυΑ]οη δεῖ 
ΠΙ|Ι9 54ᾳ. Ἀδοιύϊαβ ΟἸθοη ποιηϊπδῦὶ 
Ροταῖι ΡΓΟρΡίον ΠΙ 88. -- “πολὺς 

.ἐρρύη. ὕιτ πολὺς ἐνέκειτο 
Τινιο. [Υ͂ 22, 2. Οἷ, 101 δᾶη. οἱ 
ἀε δαϊδοϊϊνο ἰΠΒΌΡΘΥ δάη, Π ὅ, 2. 
- ὅπου καί. Βαυβρεοίδθ 5ητ 
88 ρανυεοαϊαθ, οὔτὰ ὥσπερ νεὶ 

ΠΥΡᾺ Κυνὸς σῆμα. ΟΥ ὙἣΙ 
104 544. -- Ξενοφῶντι καὶ 
Θεοπόμπῳ. Οἐ, Μαγο. 45 οἱ 10] 
δάῃ, -- μἄχαι. »]άχαι πολ- 
λαί! Κααερ. ΝῸΒ ΓΟ ς αἴ Ἰερθη- 
ἀαπὶ 60 Πἰ οἴ Πγτ5 καί.-- οὔτε 7: ὰρ 
τὴν δευτέραν ναυμαχίαν 
οοι. Οἱ, Χρη. Ηΐϊβυ, αν, Π1, 4---Ἴ. 
διοᾶ, ΧΠῚ 48 54. »Ηυδϑοπαβ νοὶ 
Ῥδυυθηΐα5 ΒΌΡΡΙ ον ἰῦ ἴῃ ἱπιθγρυθίᾶ- 
(06 νουθι πὶ 6 400 Πὶ δοοιβδίϊνὶ 
Ροπάοηῦ; πᾶ ΠΟΥ : Π 6 4 ἃ 6 6 ἢ ἷ πὶ 
οοηηρίθοιι5 686 Ῥα ση 8 πὶ πᾶν - 
Ιθπι. ὙΙάθίυγ ναὶ 6 Ργϑθοθάθηίθ 
γράφειν τϑρδίθπαιπη ἔγραψε νοὶ 
Ρϑυ]0 ροϑίς ἀϊξεϊποιπιοπάυπι ἣν Θεό- 
πομπος, εἶπεν, [ν6] Ποο εἶπεν ὈΪ5 
οοϑ πάη]. ς ΒρκΚκ. -- τὴν 
περὶ Κύξικον. ΟΓ Χεη. ]...1 



40 , ἈΑΝΩΝΥΜΟῪ 

Θρασύβουλος καὶ Θηφαμένης καὶ ᾿Δἡλκιβιάδης, οὔτε 
τὴν ἐν ᾿4ργινούσαις ναυμαχίαν, ἔνϑα νικῶσιν ᾿4ϑη- 
ναῖοι “ακεδαιμονίους, οὔτε τὸ χεφάλαιον τῶν 
κακῶν τῶν ᾿ἀττικῶν, τὴν ἐν Αἰγὸς ποταμοῖς ναυ- 
μαχίαν, ἕπου καὶ τὰς ναῦς ἀπώλεσαν ᾿Αϑηναῖοι 
καὶ τὰς ἑξῆς ἐλπίδας" καὶ γὰρ τὸ τεῖχος αὐτῶν 
καϑῃρέϑη καὶ ἡ τῶν τριάκοντα τυραννὶς χατέστη 
καὶ πολλαῖς συμφοραῖς περιέπεσεν ἡ πόλις, ἃς 

ἠχρίβωσε Θεόπομπος. ἦν δὲ τῶν πάνυ κατὰ γένος 
᾿ϑήνησι δοξαζομένων ὃ Θουκυδίδης. δεινὸς δὲ 
δόξας εἶναι ἐν τῷ λέγειν πρὸ τῆς συγγραφῆς προ- 
ἕστη τῶν πραγμάτων. πρώτην δὲ τῆς ἐν τῷ λέγειν 
δεινότητος τήνδε ἐποιήσατο τὴν ἐπίδειξιν ΤΙυρι-- 
λάμπης γάρ τις τῶν πολιτῶν ἄνδρα φίλον καὶ ἐρώ- 
μένον ἴδιον διά τινα ζηλοτυπήσας ἐφόνευσε" ταύ-- 
της δὲ τῆς δίκης ἐν ᾿Δρείῳ πάγῳ κρινομένης πολλὰ 
τῆς ἰδίας σοφίας ἐπεδείξατο, ἀπολογίαν ποιούμενος 
ὑπὲρ τοῦ Πυριλάμπους, καὶ 1]ερικλέους κατηγο- 
ροῦντος ἐνίχα. ὅϑεν καὶ στρατηγὸν αὐτὸν ἕλομέ- 
νῶν ᾿ϑηναίων ἄρχων προέστη τοῦ δήμου. μεὲγα- 
λόφρων. δὲ ἐν τοῖς πράγμασι γενόμενος, ἅτε φιλο- 
χρηματῶν, οὐκ εἰᾶτο πλείονα χρόνον “προστατεῖν 
τοῦ δήμου. πρῶτον μὲν γὰρ ὑπὸ τοῦ Ξενοκρίτου, 

᾿Δργεννούσαις ὅ455., 4ργιννούσαις ΡαΙ. 
8. 6. γυρο, κινουμένης, αὐ Ῥα]. οὐ ΑἸ1ϊ ΠΌΡῚ Τη55. 
8 7. εἴα τὸν ᾿ἰδτὶ, Επιρηά, Βεκκ, 

1, 11.588ᾳ. Ὀ1οᾶ. Χ1]Π 49 8α. --- 
τὴν ν ᾿Δργινούσαις. ΟἿ. 
ΧΡα, (,.1..1. Ὁ] 26-- ϑῦ. ὈΙοά. ΧΠῚ 
98---Τ100. - τὴν ἐν Αἰγὸς. 
ὑπο μβα Μὴ. ΟΥ, Ἔν Ὁ; Ἧ 
51 Ξ 50. ἡ Πτοῦ, Χ ΠῚ 106,.1..37. 

86. τῶν πάνυ... δοξαξο- 
μένων. Οἵ. Μᾶτγο. 2. θίοι. Ηλι. 
Ρ. 710. Οἷο, Βναϊ, 10,--- προέστη 
τῶν πραγμάτων. Αὐνὶὰ, Μάᾶγο. 
28 οὖ 101 δάη, -- πρώτην. 
τ Ψιδ Εν ναι» τὴν ἐπίδειξιν. 
Οτηηΐα θᾶ αυδθ ἴῃ δ ΡΑΤΑΡΤ ΡΟ 
οὐ ῥῬυοχίηια Ῥοϑίθυ!ουΘ 564 ἈΌΠΤῸΣ 

ΔΜ} τηοᾶο οοηνθαίαην ἴῃ ΟἸοτὶ 
Ιλ αι, 5868 ἴῃ ῬΘυΙοΙ8 αἀνουβαυίατη, 
Με θβίαθ ΒἸϊαστη, οατὰ αὰ0 1116 αἰ ϊ- 
ἀυοίϊθηβ οοηΐαδιι5 οϑι. Μίο  δβϑῖδθ 
ΠΠ1ὰ5. ὁουῦα οβίγδοϊβυηο ἴῃ Θχβὶ Πα τὴ 
οἰθοῦιβ οϑῦ, ΟἱὁὈ ΜΝ Π]δλον. , " 
Ρ. 349. - ἐν ᾿ἀρεέῳ πάγῳ. 
Εγρο δαοίον ᾿αἰὰ8 νἰΐᾶθ απὸ ἀ6 
οδϑαϊθυβ ΘΟΠ ΒΟ ἴδοιϊθ ἃ0 Ασθο- 
Ρᾶρο ἰπάϊοδίιπι 6856 οχἰ βιϊηγαῖ, 
αυοὰ ἰὰ5 τὰπο ἢἶο βοπαῦαὶ 1556 
πθραγθυιηΐ Μοῖοι οὐ Βοθοκη, αι05 
τ ἴδ} τοι, Ηΐϊδβυ, . ῥ. 498 (νεγ8. 
δϑῦηι, ΠῚ ᾿, 2355).---Πυριλάμ- 
πους. Οἷν ΡΙαυ, Ῥουῖοὶ. 18 
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ὡς Σύβαριν ἀποδημήσας, ὡς ἐπανῆλϑεν εἰς ᾿4ϑή- 

νας; συγχύσεως δικαστηρίου φεύγων ἕάλω᾽ ὕστερον 
δὲ καὶ ἐξοστρακίζεται ἔτη δέκα. φεύγων δὲ ἐν 
Αἰγίνῃ διέτριβε, κἀκεῖ λέγεται τὰς ἱστορίας αὐτὸν 
συντάξασϑαι. τότε δὲ τὴν φιλαργυρίαν αὐτοῦ 
μάλιστα φανερὰν γενέσϑαι᾽ ἅπαντας γὰρ Αἰγινήτας 
κατατοκίζων ἀναστάτους ἐποίησε. μετὰ δὲ τὴν ἴστο-- 
ρίαν φασὶ σσυντετάχϑαι τῷ συγγραφεῖ τὸ προοίμιον, 

ἐπεὶ τῶν ἐν τῷ πολέμῳ μέμνηται γεγονότων, ὥσπερ 
τῆς 4ήλου χαϑάρσεως, ἣν περὶ τὸ ἕβδομον ἔτος 
ἐπὶ Εὐθύνου ἄρχοντος γεγενῆσϑαί φασι. μέμνηται 
δὲ ἐν αὐτῷ καὶ τῆς τοῦ πολέμου τελευτῆς λέγων 
»ἐς τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου. “ ἀλλὰ καὶ 
ἐν ἀρχῇ φησι »κίνησις γὰρ αὕτη δὴ (ιεγίστη τοῖς 
Ἥλλησιν ἐγένετο χαὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, 
ὡς δ᾽ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνϑρώπων.“ πλη- 
ρώσας δὲ τὴν ὀγδόην ἱστορίαν ἀπέϑανε νόσῳ. 
σφάλλονται γὰρ οἵ λέγοντες μὴ Θουκυδίδου εἶναι 
τὴν ὀγδόην, ἀλλ᾽ ἑτέρου συγγραφέως. τελευτήσας 
δὲ ᾿ἀϑήνησιν ἐτάφη πλησίον τῶν Μελιτίδων πυλῶν 

δ᾽ ἐν ΘΟ νυϊρον οὐ 88]: 

δε τ ὡς Σύβαριν. 
ἰεσὸβ Αἰϊοὶ ΒΘΙΠΠΟΠΪΒ ὡς Ροβίσατα 
δδύ ῬτῸ πηϑιῖονθ ἐς. ., ΑΙτθυαπη ὡς 
ἀοδθπάππι οοηβοῦ Βουοκῖι5 46 τοὶ, 
ὁπ. Αἴ. Ρ. 88.“ “Ὑγεβύθειι, 
Αὐ βἱ ρυῖιβ ὡς Ραϊαῖον ΘομϊαποΙΪΟ, 
ΠΟΙ γϑοία Σύβαριν Ιδρὶταν ῬΓῸ ἐς 
Σύβαριν. -- ἐξοστρακίξεται 
ἔτη δέκα. ἴπηηο φεύγει ἔτη 
εἴκοσι προδοσίας κριϑ'είς, Οἱ. 
Μαῖο, 28 οἱ 1θὶ δάμη. Βοβοῖ.. 1]. ἃ. 
Ρ- 99. -- ἐν Αἰγίνῃ. Αἱ οἵ. δάπ. 
κα Ματο. 34.-- - -κάκεϊξ. συν - 
τώξασϑαι. Αὐ νἱὰ. Μᾶτο. 46 εὑ 
10ὶ δάῃη. --ἅπαντας. . ἀνα- 
στάτους ἐποίησε. Ἰπηραἀθηίεν 
γ ΡὈΪ5 Ἔχᾶορογανὶ ἃ ΜδτγοΕ}}. 24 
ἀϊοίδ, Οβίθγ πὶ οἵ. δι αᾶῃ. 
τ 8. μετὰ τὴν ἱστορίαν 
τὸ προοίμιον. 39[4.6π| οὐϊδ πὴ 

8 Ῥίοη. ΗΔ]. οὖ αυἱθυβάδπη 8115 
ἰδοίατη οϑι Η πὰ 45. Ατ ἀς ΤὨπογ- 

Οοπίνα. 

᾿Αϑήνησιν; ποὴ ριοῦβαβ. αυϊά θη 

α1ἀ 6 ἀδηηοηϑυ δι πο Ῥοΐοβι. Οἵ. 
δάη. 11,1. -- τῆς 4ήλου κα- 
ϑάρσεως! 8. -- περὶ τὸ ξβ- 
δομον ἔτος. ὅϑοχιὶ δηηΐ Πΐθπιθ. 
γιά. 1Π 104. Οἷ. ΟἸατ 58. ρ. 39. -- 
Εὐϑύνου.,, Εὐϑυδήμου Ὀοά- 
γ76}}, ἴῃ ΑΠΠ8}10. Τ᾽ πον. ἀπ, ΥΙ 
Ὀ6}1 Ῥεῖορ. ἴῃ Τα. ΝῊ 69 Ἰάθτῃ 
ΠΟΠΊΘ ΘΟΥΓαρύμπη, δαὶ ἴῃ Εὔδη- 
μος.“ Ηπἀ5. Εὐθύδημον Ἰοερὶν 
οἰδπι ΟἸτηι, Εαϑι. 6]. δὰ ἃ. 496 
6χ δ ιιοά. ΧΙ] 58, 1 οὐ Αἰῃρῃ, Υ. 
Ρ. 2180, υδἱ Εὔϑυνον νοοδυὶ ἃ 
56Π0]. Ἰμιοΐδη. ΤΊπη. 80. δαποίδι 
Κυαθρ. Οὗ, οὐΐαπι ἤδηκ. 46 Αὐϊβίο- 
Ῥμδη. νἱΐί. ». ΟΟΟΧΤΥΠ., ΡΒ οπι. 
1π|, ΗΔ], 1888 ρ. 858 οἱ Αοι, 800. 
ατ, ΠΡ, 486.“ Δ βύθγιῃ. -- 
ἐς τὴ)». -ς- πολέμου. ἘΠῚ 8: 

8.9. ἀπέϑανε νόσῳ. ΔΑἸϊτον 
Μαγο. 82, Ὁ] οἵ. δάῃ. -σφάλ- 
ἢ αν τ 0} ἑτέρουσυγ- 
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ἐν χωρίῳ τῆς ᾿Δττικῆς ὃ προσαγορεύεται Κοίλη, 
εἴτε αὐτὸς ἐπανελϑιὼν ᾿4“ϑήναξζε ἐκ τῆς φυγῆς τοῦ 
δὁρισϑέντος χρόνου πληρωϑέντος καὶ τελευτήσας ἐν 
τῇ ἰδίᾳ πατρίδι, εἴτε μετακομισϑέντων αὐτοῦ τῶν 
ὀστέων ἀπὸ Θράκης ἐκεῖ καταστρέψαντος τὸν βίον" 
λέγεται γὰρ ἐπ᾽ ἀμφότερα. καὶ στήλη τις ἀνέστηκεν 
ἐν τῇ Κοίλη τοῦτο ἔχουσα τὸ ἐπίγραμμα" 

ΘΟΥΚΥΖΙΔΗΣΙ ΟΔΟΡΟΥ ΑΔΙΜΟΥΣΙΟΣ 
ΕἘΝΘΑΖΕ ΚΕΙ͂ΤΑΙ. 

σοηύρα ἰθρῈ5 Βθυ πιο πἾ8 (ο΄. ΜΛ, αν, 8 2368), 56α βἰπθ βυδθρο βίο 6 
᾿ϑήνησι οιἰδηι ὃ θ. 

ἁ4λιμ. Ἰῖυυϊ. Οἷ, 58. 8 16 

γραφέως. Οἵ, Μαῖο. 48 εἰ 
1δὶ δάη. 

8 10. Μελιτίδων πυλῶν 
. Ἀοΐλη. Οἵ. Μαγο. 17 εὖ 10] 

πριν, -- εἴτε... αὐτὸς. «πα - 

τοῦδε. ΟἹ: Μᾶϊο. 82, - εἴτε 
μετακομισϑέντων... βίον. 
Οὗ Ματο. 81 δε τοὶ αάη..---ὀστέων. 
ΕοΥπιὰ 80] ἴα ἰῃ σϑηθίϊνο ᾿ἰ πγ}}5 

νἱἀθίαν ἔδγοπάα, Τγαρὶοὶ οουίθ ᾿ἰἃ 
αἴσουα πο ἀαθιίαην (ϑ0Ρῃ. ΤΎΔΟΙ, 
109. Επι, Μοά. 1200 4}.). [π᾿ να]- 
σατὶ ἀϊα! θοῖο οὐϊδηι 8111 οαδιι5 γοο 8 
ὀστοῦν Ἰἰηϊογάτππη ποπ ΘΟπίγαἤπη- 
τν, -- ἐπ᾿ ἀμφότερα. Οἷ, ἀάη. 
δὰ ΤΊιιο. 1 88, 8ὃ.-- Ἠστήλη. Οἔ, 
Μϑγνο. 16. 88. 



ΤΉ που α1415. ΠΙΒίοΥΙ 6 

οιπθηἀαηάδο οὐ 1Ππϑίγαπᾶδθ Τοπίθϑ οὐ βαὈ51618. 

9)6 οοὐϊοϊ θα ΤῊ γα] 15 6011 018. 

ΤῆποΥ ἀἰ 15. ΠἰὈΥὶ τη55. δάπο οΟ]] 01 Πΐ 5αηΐ. 

Π Απίρ δἀϊψϊοποη  Ό ΚΟΥΙ 1Π5Ρ 601]. 

1) Β4β: 6 θη 515 βῖνβ Οδηγθυυδητι5 ἴῃ ΠΟ ΘΧΘΙΊΡΙΟ Β88. (ρα ΒΕκκ, ἃ.) 
2) Οοάοχ νοΐ Ηρθηγ, ϑίβθρηδϑηϊ --- -τπ -- οοᾶ. ϑίθερῃ. 
8) Αταπαο!ϊϑηι5 ---- --- Αὐ΄ (δρυᾶ Β6κκ, 1,.) 
4) ΟοἸ] οὶ Οογρου 8 ΟΠ ’β Οχοη.--- ---ὸ -' τ. ( -π- - 0.) 
5) Βαγοοοΐδηιβ, 4αἱ ΘΟΠίΪΟΠ 65 

ἰδηίαπι Πᾶροῖ, -- -- - Βει.. (ί( - - Μὴ 
0) ΟἸαγθπαοηίδηιβ ---- -- 6. ({(-  -- ΝῈ) 
7) ἀτδθνῖϑηαβ ---- -- ἀκ ({(- -- ΚῚ 

Εχ Πὶβ 1 οἱ 3 ἃ Οδιμογᾶυῦῖο οἱ θην, ϑίθρῃδιο, 8ὃ---ἴ δὴ ΗΠπάβομθ 
δαὶ ἰπ ἀδιπὶ Ηπάβοπὶβ ἱπβρϑοι βαπί, 568 7 Πα κου 5 πλα]ο ΑἸΠρ Θητ 5 
δχουββὶί, ΟἸαγοποηΐϊδηὶ ΠὈγο5 ΥΙ--Ὗ Π Ατγηοϊᾶμπθ ἰζογαπὶ ΟΠ ΟΪΪζ, 
ἰοία5 ἰπ ῬΟρΡΡΟΙΠΪβ πἰϑιπὶ ἄθπιο οΟΙηρανϑίι5 δ ἃ ΒΙοομηῇβὶαϊο, 

1 Α Ῥυκοῦὶ δοίαίθ ἀβᾳὰο δὰ οδἀϊτϊοποηι Αἰ }11 οΟΠ 141]. 

8) Βερίυβ Ρδυβὶ πτιβ ἴῃ ΠΟ. Θχθηρ!ο δα, (ἀρυᾶ Ἔν 5.) 
9) (Δ 55θδηιβ -- -- -- Οδ55.( - Η.) 

10) Ὀαπίοιβ. 5. Ηδηϊθη 515 -- -- τ λΠι Ξ Ὁ 
11) Απριιϑίδητι8 -- -- -- Δυρ.ί --Ἕ -- ἘΣ) 
12) Μοβαυβηβὶβ -- -- -- Μοβᾳί(-- - ρ).)) 
18) ποθ ΟΠ ἢ 515 -- -- -.- δια. (- --- ἰἸ. 

Εχ Πἰβ 8. 9, 10 ἃ ὈΌΚΟΡΟ δύ ἴῃ Ἐ5.1ΠῚ Πυκοῦῖ, 11. οἱ 12 δὰ 
ΠΡγατα ἃ (Οὐ. 6 γοὸ δαϊΐατη, 18 δα ΑἸτουϊδ ἢ ΠῚ ϑῖνθ θχθπιρὶα Ὑ᾽ηΔο- 
ΒοΠΘηβῖα ΘΟ ρΑΥΓΔΓ ϑαπί, Απρβία πΠΊ ἀθηπο οοηβαί ΒΟΚΚον, 85- 
56 πππὶ οἱ Μοβαιθηβοη Ποίπηϑηπαβ. Π)6 Βδρ, οἵ, ἰηἴνα ΠῚ. 

1Π) Α ααἰ!ῖο 6οΠ] 8]. 

14) Ῥανυϊβίηιβ ἃ., αὰἱ δηϊίατ Ἰ0. 1 
οΔΡ. 40, ἴῃ πος Θχθηρο ἃ. (ἀρὰ Βεκκ. 8.) 

15) πὶ Β -- -- -- Β.(- -- 5.) 
16) -- “ ----Ἕ  -- οσ.(-- -- ὁ) 
117) -- ") --  -- δε ΞΡ Ύα ΚΞ ΞΕ 180) 
18) --- Ε -- - -- ΒΕ. {Ξ - 6. 
19) -- Ε. ---- -- Ε.-(- - ἢ 

-- 6., αὶ ἃ Βθρ.. (οἴ. 
ΒΌΡτα ΠῚ ποη ἀϊβενι, -- -- -- α.(- π- 9) 



ΕΕῚ 

20) Ραγυϊβίηιβ Η., αἱ Ππῖταν Ἰ. ὙΠ 
6, 49, ἴῃ Ποὺ Θχθηιρὶο Η, (ἀρὰ Βεκκ, ἢ.) 

δὴ φυσι: ΞοΣ ΡΞ στο τον Πτοτον τὰ 
22) ππετὸ Κ, - - --ῦ ἈΚ ὑΞ  .Ξ-ϑ τ εἢ 

Νὴ α Βεοκίῦο οοἰ  αιὶ. 

28) [τὰ] ὰ5 πῦπο Ῥαυϊβίπδθ ὈΪΟΙΪοὐμθοαθ 1Πατὰ5. (οἴ, Β, ῬυΐηΖ. ἴῃ ΑΠπηΔ]. 
ΡὮὨΪ. ἃ. 1809 ρ. 759) ἴῃ ποθ ΘΧχθηρ ο 1’. (αρυὰ ΒεΕκκ. Α. 

24) Ναιοδηιι5 Ξ- ΞΞ ΕΞ ναι. ( -- -- Π Ὁ 
25) Γι μ τη 115 --- - ΕΣ Ταὰν, ( - -- Ῥ Ὁ) 
26) Μαγοϊδηὰβ -- -- Ξ-- Μᾶτο. ( - -- Ὁὴ 
217) Ῥαϊαιϊηὰβ Ξ- --- ἘΠΕ ΘΠΡ. {:- τ ΠῚ 

γαῦοδπαπι ἴῃ ΟἸαββθηΐ ἀϑαη ἀθππο ΘΟὨ ἑν Ῥοίθυβ θη 5, οἰ αβᾶθπι 
1. 1 οὐ Π ϑομβοθπθὰβ. Μαγοῖδιϊ βοϊαηι 1. ΝΠ ΒΕΚΚ. οοπίαϊϊτ, ἴῃ ΤῊ. 
οἀϊίοπο ΤΠιϑυγθητίδηο ᾿δὰ5 οϑὺ 1 1ὅ--- 108. ΠῚ] 1--81, οἰυβα αι 
Ἰοοϊζοπαπι ΘῸΡΡΙοπιθηΐα, 56 5010 τιϊηπ8 δοουγαία ἀραϊὶ ἴῃ Ἐεἰδί, 
ΤηΘηΒ1, δοδᾶ. Βογοὶ]. ἃ. 1855 ρ. 470---480. Ργδθίθγθα οἰ βάθη οο- 
αἰοὶβ 1, ΠῚ οὐ ΤΥ οοἸ!αίαβ θδὺ ἴῃ ἀβὰπὶ Αὐπο]αϊ, 1. 1 οἱ Π| βου ρίαγαβ 
ἀθπο οαπὶ οαγᾶ Θχοθυρβιῦ Βομοθη. 6 206 οἵ, δἰΐδπι ἰηΐτα ὙΙ. Ρα- 
Ἰατῖπτι8 ἰὴ δηΐθ ΡγῸ ΠΟΡΪ5 ἃ ΕὙΟΠΊ 6110 ᾿πβρθοῖι8 οὐαί, ροβῦ ΒΘ ΘΓ ΠῚ 
Θαπι ἄθπιο Θοητα ἢ Μουβτδαίπι8, 

Ν) Τὴ ΡοΡρΡουΐβ 50 ΘΟ Ρ ἃΥϑίϊ. 

28) Τρ απ 515 ἴῃ ἢοο ΘΧΘΠΊΡΙΟ Τρ, 
29) Μομδοθηβὶβ. ΠῚ. ---- -- τως (αρυὰ Βεκκ, ἃ.) 
80) -- Ὀ. ---- Ξεξ οἰ 
81) ΟδοταΥΙο θη βῖ8 -- -- -- δα (1) 

Εχ μὶβ 29 ᾿ἰογὰηὶ οΟἰ᾽αῖι8. δῦ ἃ Βθικορο, Οὐοάϊοῖβ 80 τγϑοθμι85- 
Β1Π}1 οχϊσιιϑιη ἰδηΐαμη Ὀανίθπὶ (1 1--- 77) ἴθ ῬΟρΡοηΐβ αϑὰπὶ ᾿πβροχὶς 
ὍΘ ]ον. Επχ Οδπιδθυϊ θηβὶ ἰηῦθονο δχοθυρία δὰ θαπᾶθηι πϊδὶύ ΒΙοομι- 
Ποιάϊα5, οἰυβάθμη ΠἰὈγατα ΤΥ ἰοῦαμ σΟηΒα αἱ 0 ΑΥΠΟΙάα5, ἀρπα 4 ΌΘΙΩ 
νοοδίαν Τὶ 

Μὴ ΑὉ Αὐποϊᾶο οΟΙῺΡ ἃυ δι, 

82) Νεηῃεοίυβ ἴῃ ἢος ΘΧΘΙΏΡΪΟ ὕεη. 
δὴ 99) τ..- Ὅν: -- -- -- 

84), -- ΚΧ, αυἱ ποη νἱαείυν αἰ ουγΘ ἃ 
Ματγοίδηο Ββεκοιῖ, -- -- -- ἋΣ. 

8), -- Υ͂. ι -- - Ἐξ Ἐρ ΟΝΣ 
πα ) πτὸ,, Ζ. -- -- -Ξ 2. 
36) Ταυχί θη 515 Ν -- -- -- Ταυγίη, 
817) ΡΔΡΠΊΘΠ515 -- - -- ζω. 
38) Βοαϊεοίαπι5 47 -- -- ΞΕ 
99) -- 48 -- - -- 498. 
40) ϑονουπίδηιβ. α΄ ΠΟ τς 
ἜΠΜΡΡΕΘΙΡΕΙ -- -- μ΄. 

Εχ [ὶβ βἰῃρι! σα π ργϑθῖθν θη, ΚΝ εὐ Χ οχίσυδθ ρϑυίθβ νεὶ 
Ῥᾶυοὶ Ἰοοὶ βαηῦὺ οομηρᾶγαῦὶ, Μ ποιὶ βουϊρίανγϑθ Θχθ ρα αιϑϑάδιῃ ἴϑπὶ 
ΟἸΐπὶ ἀράογαὶ Ζαηθίίυβ. Εχὶραὶ ργθοϊ οβδὺ βουϊρίαγαθ ἀἰβογορϑηιδ δα- 
ποίαΐα ἴῃ τηᾶτρ. δα, ϑίθρῃ., ἴῃ τπιᾶτρ. ΕἾΟΥ, Ὑίπαν,, ἃ Ταβδηο εἰ 
ψιοιοῦῖο. ΨΙΧ σοΟΠΠἸ ποὐδίϊομθ αἀἰρπαβ οϑὺ ΜοΟηδοθηβὶ8β 5. ρϑιοὶβ- 
βίη ολρὶία ΤΠιοΥν ἀἰάϊβ οοητηθηβ ἃ (ΘΙ θγο ἴῃ ῬΟΡΡΟΙΠΪΒ ϑΌ1Ὼ 
ΘΟ ΒΪ ἃ, 
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ὙΠ) « Ταϊῖο Ερ δ οίϊη σοῖο οΟΙ]α τὰ 5 

432) οοάεχ τηπβοὶ Βυϊιαπηϊοὶ ΝΊ., ααθπὶ ϑΊδ ἢ }1πι5. δἀϊεοηΐ Τ ΠΟΙ σία πο 
Δα ΠΙθαϊι. 
Εϊαβάθιη οο. 1, ὙΠΙ οοπία! Ηδγνογάθπαβ. Μιάθ οἰὰβ ἰπᾶ, 

Τῆυο. Ὁ. ὟἹΙ 5αα. 
Οοαϊοεβ Τηπογάϊᾶθοβ. απὰ Πα 8 ΠΔ ΟἸΏΠΘ5 ΘΧ ὯΠῸ ΘΟάἀοθΙηα 6 ἴδῃ - 

4υδπὶ ἴοπίο πιᾶπᾶβ586. ν᾽ οσαπη οἱ δ αἰ τὰ ΠῚ ΘΠ ΓΟΥ πὶ ΘΟΤ ΠῚ αΏΪ0 ΟΒίθῃ - 
ἀἰε1), ἰᾶπιθη πῸπ δἃ δϑύ ΘΟΓῸᾺΠῚ ταί τ ΟἸΠΠΘ5 ΘΟΓΌΤῚ αἰνθυβιταῖθ5 
δα ρϑυοοτιπὶ ΠΡΟ ῦατη ἀπ46 τα αἱ ἀθγίναι βἰπί ἀἰβουθραπίίϑτη τὸ- 
γοοᾶγθ ροββίπιιβ. Νὰπι Ρανιβίπιβ ααἰάθτη Η. 6χ αίϊοδηο οἱ Οδπία- 
θυϊσίοπϑὶβ εχ Οδββθίαπο νἱἀθίυν ἀθβουϊρίι8 6586, 584 6χΧ γε ἴα 15 Πα}}5 
δϑὲ ουϊαβ οὐἱρίηθπὶ δοάθηι πηοᾶο ἰπάδσαγ ᾿ἰοθαί, Αἰϊδτηθη ΒΘΚΚΘΓΟ 
ἀϑϑθηιθπάιπι οϑί νεϊαβίαίθ οἱ Ὀοπὶίαίθ οθίουϊβ ργϑθβίαγθ Τα απι Κ᾽ δί1- 
οαπαπι ΤΔαγοπιϊαπτιπι Ῥαἰαίϊπ πὶ  πρτιιβίαππση. ΑΌ Πἷβ8. νοίπϑίαίθ ααϊ- 
ἅδπὶ νἱχ βιρογαίαν οὐχ πιιβοὶ Βυιἰαηηϊοὶ, 56 ὁοπίδτηϊ παίϑτη. ἀπι8}- 
ἄδπι τηθπιουίατη ρυδθθοί ρδυίϊπι οὐπὶ ὈΟπὶβ ρᾶυίπη οατὰ ἀθίθυ! σὶρ 8 
10 τῖ5. οοπϑοηιθηΐοη, ϑεὰ πὸ ἀδίθυϊοτθβ απ άθτη ᾿ἰ υὶ 50}15 υἱτ18. 80 
ορτπηῖϊα αἰβουιηῦ; ἱπνθηϊαπίιν ᾿οοἱ ἀθὶ νϑγῦᾶπι βου ρύατδτη ἵπ ΟΡ ΪΠῚ15 
1 τῖβ. οουγιρίδτη. ππτι8 γ6] ΘΟΙΊΡΙ αγ 65. θοῦπὶ ργδθθθδηῖ, Οἷἃ, 58. 1 12, 
ΘΝ ΠΟ ΤΕ Ὶ 610: 1099. Δ 1991 190. 4137. 9.1ΠῚῚ 59. ὙΨ 719, 
10. ΟΣ 541. 4. Ὁ Δ: ΤΡ 1 29:55. 08: 1. ὙΠΠΕΘΟ; 5: 
82, 1. 92, 9. Αἰἴαπθ ἰπίοῦ ἴρ505 Ορίϊπ|05 ἰἰργῸ5. πα] 5 οϑί αὶ ἃὉ 
ἱπτθΡρ οἰ ϊοπίθιι5 ναοῦτ5 51, Ρυϑοβίδη ἰββιπητπιηῖ ΟΠ Πἰ πὶ Ὗ' ἰἰοα παιτη 
6556 ΒΕΚΚοΥ οχἰβυϊπηαν δ, οαἶπ8. ἐπα Ἰοῖτιπη, ααδτην 5. ΓΘΟθη ΊΟΥ 6. [ΘΠ ΡΟΓΘ 
ἃ ΘΟΙΙΡ τ θτ1ι5. ἱπηρι σ᾽ ηδίππι 5[{, οὐϊδτη παπῸ ΘΟΙΡΤΟ δ πτιπὶ 6558 Ρὰ- 
ἰδ πηι532). Ηΐο δυίθπι ΠἸΡῈΡ πῸπ ἰοία8. 6ΘΧ 1η0 Θοάοπιαα6 ἴοπίθ ἀουὶ- 
γαίῃ εϑί, Νδιη οὔστὴ ἀϑαπ6 δὰ ὟΙ 945) οὐπῃὶ το] ϊα τῖβ Π10γ15. ΟΡ ἰπιᾶθ 

1) τε ποβίνϊὶβ οοαϊοῖθιιβ οὐπηΐθιιβ βαθοϑὲ Ορουὶβ ΤΠπογα] οἱ 
ΤΠ ΠΊΟΥΪἃ) ΘΔ ΠῚ ΟΧ ὍΠῸ δοάἀοπιαιιθ ΘΧΘΙΏΡΙΟ ἰδπαπᾶτη ἴοπίθ ἤπχ 5568 
οἰἴδτη ἰηάθ νἱάθιαν Ἀρράγετ αποᾶ Ὀοηγβῖαβ Ηδ] σα Πα 55θηβὶβ., ααὶ 
δητα αἰββίτη 5 σευ θοσατη ΤῊ. οϑύ ἰθβίϊθ, αἰϊᾳιοί Ἰοοἷβ ϑου! ρίΟΥΒ οΥὐᾶ- 
τἰοη πὶ ΔΠ1τον σΟη ον πηδίατι ἰοοὶύ δίαιιθ ἴῃ ποβίν 5 Π1ΌΥ15 Τη55. ἱπυθηϊίαγ, 
Ναπι, αποᾶ Ρ]ανπηὶ ἱρηογαῦα βο]θπί, αὰᾶθ ρα δυτῃ δῇθυπηΐαν ἰρβἃ 
ΤΠαοΥ αἰ 415. γοῦθα ρἰθγαπιαθ αὐϊάθπι 8ΔῸ οἷιτιβ. ᾿ἰρυασ 8 οουγθοίδ δαπί 
6χ ἰἰθγὶβ Τπυογαϊά οὶ ἰἰδαθθ πὸπ ΟΡ ϊπιϊβ, βοὰ ἰηίθγάστη ὃχ οἷτ8 
οἰγοι πη] οοίϊοπθ γα] νἱμιρογαίίομα σγϑυθουιπὶ ΤΟΥ ἀἰαΪβ αὐἰὰ ἴρ86 
Ἰοσουῖϊ οουίο οοσποβοὶ ροίοβι, Οἵ, ρίαν 58. 1 120, 2. δάη. 1 144, 2. 
1Π| 95. 5:.6. Τὺ 18; 2: 58. Υ' 86. “δὐπς Ὗ ΠΙ. 64; 5. 

2) Ουἱ ἀ6 αϊίοαηὶ ἃιιοίονιαίθ ἀθίγαμθγα βύπάθηῦ πὸ ἀθθαραῃΐ 
Ιοοοβ ἃἴθυγθ ααΐϊθαβ πιὰ. βου ρίαγαθ οὕϊατη ἴῃ 8115. Π1 015 (501}. ρυδθῖθν 
ἰρβαμι οἱ Ῥᾷυῖβ, Η.) ᾿ἱπνθηϊππίμν, πο Βα Ποϊοθαὶ οβίθηϊβ56 δ᾽ α πού ᾿οοἷβ 
Θαπι ἱπίθυ Οἰαίμ μη 6556, 564 ἤθοθϑθθ δὐδί ἀβπΊ Πβίγαυα πιϑοὶβ οἱ ἔν8- 
απθηίϊαβ αδπι τοϊϊαιιοβ ὈΟΘηῸ5. ἰἰργῸβ δαπὶ ΘΟΥΓ οί αν ἀπὺ ΟΔΙΔΠλΪ 
ψἱὉ118. Ἰη δούι πη 6556. Νᾶτηῃ Υ αἰϊοδπὶ δαοίουἰἃ8. ἐχ πουιτὴ ἢἀ6 τηϑίϊοπάδ 
εβί, Β6πὶ τηϊηΐπηθ ἈΌβοἰν ατϊ ππιροὺ ἀδία οροθτὰ 5815 ΟὈἾΤΘΥ οὐ ᾿τηρτα- 
ἀθηίον ἀθ οὰ αἰβραίαν!ι Ἐπσ σ γι --- 46 αῖ, οοα, ΤΠπογαῖά δι δποίογι ταύ 
(αἰββουῦί, Βθγοὶ. ἃ, 1882). Οἱ τη 15 1οοἷ5 Ναίϊοδηο ἤάθιη πὴ ἀθπη6- 
Θαν ββοί, δὶ δα! του πὶ 56 πύθῃ 85 ΟΠΊΠ65 5815 οορη ον ἰβϑοί οὐ ΑἸ] Θ ηἴον 
ΘΧαπηϊπαβϑοὺ δῖ ἴρ586 βουϊρίοτὶβ σθῦθα 5.0 011π85 ᾿πίογρυθίανὶ αἰ 1 οἰββοί. 

8) ῬγοθδὈ ον ἈΝ ΠἸατηον Ζῖα5 ἴπ Οατὶβ Τηπο. (1πᾷ. ἰδεοι, (οὐ ρ,. 
1885) ρΡ. 8-ὃϑ ϑυβρίοδίιιβ δβδίέ πἷπο ἱποθρίϑϑα ἀθοίϊσησμη ᾿ἰγπ πὶ οἷτι5 
τϑοθηβιομΐβ ἴηΠ αὰἃ ορὰβ ΤΠπυογαϊάριπι πὶ ἰγθάθοῖπη ᾿ἰρνΡῸ05 αἰν᾽βπὶ 
οταὶ (οἵ, Μᾶτο. ὅ8 530}0]. ΙΝ 185, 2) οὐ ἰρβᾶπι ροϑίγοιηδτη οοα ἰοἱ5 
γαιοαμὶ ραυίθπὶ οχ οἰ αβπηοαϊ ΘχθπΊρ]0 τοροιϊίαηι 6556. 
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ποίδθ ἰΐαὰ οοηβθηιδι αὖ δα δαπᾶθ οἴτὴ 1115 α8π| ππὰης ἀΐσουο βοϊθηῖ 
ΓΘΟΘηβΊΟΠ6 ΠῚ ῬΟΥ Ποαί, ἴῃ τοϊϊαθα ρᾶυίθ τλ1}}18 Ἰοοῖβ ἰἴίαὰ 80 ᾿ἰβάθῃ) 
ἀἸββθηθ! αὖ 6Χ αἴγουβο χη ρ ]0 ἢΐὸ δ ΠΊ ἀ θοῦ ρύΠῚ 6588 Πηδ 65 τη 
5, Αἰαὰθ ἴῃ ἢδὸ Ῥϑυῦίθ οἰϊατη ρ] 015 ἃ θβυ πη Π 48. δϑέ ααδηὶ ἴῃ Ὧη- 
ΘΥΊΟΥΘ, ΟΠ ΠΟΠΠΕἢ}15 αὐϊά πη ἰ0015 πιὰ ηἰΐθδίο ᾿ητθυροϊαίαβ 5, βϑᾶ 
τα] 0 ὈΠ ΟΣ θι15. γΘΥΆΤῚ βου ρίαν 5018 (πᾶτῃ Ραυϊβίηιβ Η, ἰοΐα8. δῸ 
60 Ρ6Πα 61) βουνανουῖ ), Ῥυδθίθν Ν αἰϊσαηιπι ἱπηρΥἾ Π1}8. ταῖϊο Προ πάἃ 
οδὺ ᾿ἰρτὶ Τδαγοπϊδηϊ. [5 ΘηΪπὶ ἀπ Πα πδτὴ 6Χ ΘΟαδ6πὶ δίαπο τρ]! αὶ 
ΔΙΟΠΘίγ ΡΟ ρυϊπηδπι οτἱοῖποπὶ αιιχὶϊ, ἐπι θὴ ρΓΟρΥΪαΙη ἀυδπαδη γοΓθῸ- 
τι ΤΠποΥ ἀἸ 415. τηθηιουϊϑτη Ῥγϑθθθί ρανιϊπι νἱαίδτη δίαπιθ ᾿πίθυρ οΪἃ - 
ἰδπὶ ραγιΐπι νου 80 τϑοίϑιη. Ἦοο δαίθη τοθᾶο οὕτῃ τ5αὰ6 δὰ ΥἹ 
94 ἃ Ναιίίοαπο ροῦῖπαθ δίαιτα ἃ συϑϊϊαιιὶβ ΠΠ τῖβ ορύϊμηδα ποίαο αἰβογαΐ, 
ἴπάθ ἃ ἴος ἰοὺ ρδυϊίον ααϊά θη σὑϑὶϊαυβ αἰβοσαραί, 568 ἰΐα τὖ ΟΠ] 
ΠΪβΒ θαι ἴθγα ἱπίθγνα! ο ἃ δαιίίζοδηο αἰβίθι. [Γιϑυγθητδηὶ 5111} 1πητι5 
εβϑύ Μοπδοθηβὶβ Π]., ααδηα]Π8 ΠῚ 6Χ 60 ἀθβουϊρίιιβ 6558 πραιυὶΐ (οἴ. 54. 
Ι.89, 8. ΥΠΙ 27, 8. 66,78. 80, 9, ααἰθιι5 Ἰοοἷβ ἢϊο ρ΄ ατα νου αυδ πηι 
116 Παῦ6ι). [Ιἰἀ4π ἴῃ ΘΟΠΒυϊ θη ΤῊ, νου δ ΠῸμ ἀΠπ5 Πἰθ6Ὶ ῬτῸ 
ἔπη ἀδπηθηΐο 6558 ἀδρεί, 56 ρούϊου αυδοάδηη αι σδηΐ, ῬΡΆΘΒΘΥ τὴ ἴῃ 
ΘΧίΓΘΠ8,. ρᾶγῖΘ, γαΐϊο ἰία οδϑὺ Ὠδθθηάα τὖ οἰτιβ βουϊρίασγαθ ουτῃ γοὶὶ- 
ἀαοΥ πὶ ΠΙΡΓΟΓΠΊ, ἱτηρυϊτηὶβ Γδαγθη δὶ, Ἰθοι οηΪθ15 ΘοΟηΐουαηταν δὲ 
ἰΐα τϑοὶρ᾽ παν δὶ γθ απ πὶ 118 τη 6] ΠΟΘ πὶ δι 5. ΠΟΛ βθπίθη- 
τἰατη ρΥδθθθαῖ. 

6 ΤΠρτῖβ οα 15. ΤΥ τ οἰ οηἶθτ89 1115 ΒΟΥ ΤΙΒ 
ΤΉπογ αἰ άοι 111 πδύγαπ τι. 

Π Εχϑρὶα οἀϊία αἀϊπαο {111 8, 

Α΄. Αδίας ργἵπια βἴυθ υδέογδ5 δαϊζϊοπιοβ πο αἰΐμηι ηϊδὲ ον ἵζϊοιιηι 
εἰδηὶ Παθεηίε5. 

Ρυΐμηα ΤΠυογαϊαϊβ Ὠἰδίουϊαθ δβχθρία ὑγρὶβ ἱπιργθββᾶ ϑπη0 Α}- 
ἀϊπα ρυϊπηπη ἃ, 1502. δῃϊῖββα. ϑϑασπηίαν ΕἸΟΥ ἢ ὑἶπᾶ 8. 1000 οἱ 
1526, Ῥεῖπαθ ἃ Οδηθγαυῖο ουγαία δϑί δαϊϊο Β ἃβ᾽ 6 θη 515 5ῖνθ ἢδν- 
γασίδηδ ἃ, 1540. οὰπὶ 56}0], ατᾶθο. οἱ δάη. Οδιηθυ,, αὐ δχοθρὶΐ 
θην, ϑύθρ μα πὶ ρυΐϊοῦ ἃ, 1664, οἱ ρείπηδα δαάϊία δβϑύ ἱπίθγργθίδι!ο 
Τιδιῖηα Τὰν, 1186 ἃ. 1452 ἰδοία. Οτηλ τη 50] τη. ΘΟΠ ΟΠ ΠῚ 
οἀϊοπη65, νοϊαὶ Ὑ βοοβδηδηη. 

δι. Αδέας βοομιπᾶα αὖ Πθην. ϑέορπμαπὶ δα. 2 πἰδχὰα αὐ Πιικογιιη. 

Αρθίαβ ββουπᾶδ ἱποὶρὶς ἃ δίθρμαπὶ δἀϊεϊοπε 56 οαῦ ἀἃ ἃ, 1688 
οὐταία, ἃ 4πἃ οτἱᾶ οϑὲ νυϊραία, αὐᾶπι ἀδητ6 δὰ ΒΕ κουπὶ βαΐτονο5 
βθοιϊ βιιηΐ, δὖ οομιρ] θοὐϊαν ργαθίθνθα ἊΝ ΘΟ ἢ 6 ᾽18 ἢ ἃ πὶ ἃ, 1694. ουϊ 
Ἰπιορρυ δία οπθπὶ βιδπὶ [ἃ ϊηαπη δά ἀϊαϊ ΑΘμλ 8. Ῥονίαβ, οἱ ἤὰ ἃ 80 - 
πἰδ ἃ πὶ ἃ, 1696, 

Ο. Αδίας ἑογέϊα α ηκονο αὐ Βοκκοριηι. 

Θουκυδίδου ... βιβλέα ὀκτώ. Τλιογαϊαϊς ἀε δοῖϊο Ῥε- 
Ἰοροπηπδϑίαοο ἴἰδυὶ οοίο οἰπὶ αἀποίαιϊϊοτῖδιι5 ἱπέθηνῖς δἴθην. ϑέορλαπὲ 
δὲ 1οὐ. Πιιαδοπὶ. Πεοθηβιῖέ δὲ ποέαβ δμαβ αὐαϊαϊέ 1086 ρἢ. Ῥα886. 
Εαϊέϊοποηι οι αυϊέ δμαδηια αἀπίηιαυογδίοτιος ααϊεοῖέ αν. Απᾶν. δι- 
ΚοΥδ. .. Απιδίοϊαοαπιὶ 1181. ἴο], Ηρ δαϊιῖο τορθιϊία 6βδὲ αἸαβρδθ 
1708 54. οὐ τηϊπ 8 οοτητηοάθ Βίροηιὶ 1788 54. Ἱ νο]. 8. 

1) Μαχίπιο πιθιιου 116 οϑὲ αὐοὰ 1] 604, ὅ, οαπὶ σ᾽ Θμ αΪ Π8ΠῚ 50 0]- 
Ρίαναπι ΠΙοηγ5ἴτ8 βθυνανουῖῦ, ᾿π θυ οἰαύδπι τ ϑ!ϊα αἱ ΕΠ Ὁ] τη58. ΡΥ Θθθδηϊ, 
Ψαι. ρδυῦῖπι σϑπυϊηδπι ρᾶγιϊπὶ ᾿πίθυρ οἰ αίδπι ἢαθοὶ, 
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Θουκυδίδου... βιβλία ὀκτώ. ἹΤλμομαϊαϊς Οἱονὶ Μἰϊ ἀ6 
δεῖῖο Ῥείορ. ἰἰδυὶ οοίο. Αἱ οαϊίϊογιοηι αν. Απάν, Πμμονὶ ομηὶ οπιπῖ- 
διι8 ατοίαγῖϊδ γδοιιδδῖ. Αἰφοοδϑεγιπί θαγίας ἰθοίϊΐϊοπος ἀμογιῦη σοαϊϊοιιηι, 
απὶπιααυογδίοπος ]1}οὐ. Ολνιδίορα. (Οἰοἰοδογὶ. .. Οοορίμηι ορι8 ρεν- 
ἤεοϊξ, δμαβ ποίας ααϊοοῖέ... αν. Πμλιᾶ. δαιμεγμδ. Ζάρδιαθ νοὶ. 1 
1790, νο]. ΠῚ οὐν, Βεοκ. 1804, 4. 

Τλμομαϊαϊς ἀ6 δεῖϊο Ῥεῖορ. [ἰὐγὶ οοίο αὙα666 αὐ οαϊίζοπεπι [λιν ὲ 
δωργδ5εῖ. Κζίοππας 1188. 11 νο]. 8, (Ηἰο θεν, ρυδϑίθγααϑιῃ ᾳυοα οο- 
ἀϊοῖὶβ. τη. βου ρίαγαθ ἀἰβουθρϑηΐ 60 οοπεϊπϑίαν, ΠᾺΠ]}π|8. θδύ ρυ 1), 

Τηΐοῦ ἤδηο δαϊθ ποι οὐ θᾶ 4π886 ἀοἰηα6 βϑαυϊίαν ργοαἶΐ ΕΠτη5- 
Ἰεϊδβα Ἑαΐημ, 1804. ΥἹ νο!]. 8. 

Θουκυδίδου τοῦ Ὀλόρου περὶ τοῦ Πελοποννη- 
σιαποῦ πολέμου βι εβλέα ὀκτὼ μεταφρασϑ' ἑ ἕντα, δὅχο- 
λιασϑέντα τε καὶ ἐκδοθέντα τύποις παρὰ Νεοφύτου 
Δούκα ... εἰς τόμους δέκα. Ἐν Βιέννῃ. 180. 8. 

Ηϊδίοῖγο αγθοόφιθ ὧδ Τἠμομαϊαο, ασοοπιραρηπόε ὧ6 ἰα υογϑίοπ 7,α- 
ἐϊπθ, (6 υαγίαπίο5 (165 ἐγοῖζθ (ἴτῆτηο α16 «ϊ2) πιαπιιδογΐρέβ Ὧ6 ἴα δὶ- 
ὀιϊοιλόφιο ἱπιρόγίαϊε., αἰ οὐδογυαΐΐοτια ᾿ϊδίογίφιιοα., {ἰ{ἐόγ αἷγὸ8 οἱ οΥγϊίϊ- 
ΠΗ τ Ρα Ρὺ δδατο τον ΡΥ ἜΘ0) 4: ὙΧ' ν 0]. 9. 

ΤἼμομαϊαϊα ἠϊδέογία ΟὟ. οὐ 1 ιαΐ., οππὶ δολοιῖϊ5 ΟΥ̓αΘοδ οὐ υἷγο- 
γεπὶ αοοίογιπι απϊπιαάυ. αὐ οαϊΐ. (ἐοἰἐϊο ογὶ οἱ διαμογῖ, Αἴδο. οοπι- 
πιογιέαγῖι5 Ἴ. δ. Βεποαϊοίἑ δὲ οὔβδονυ. ογϊίίοαο Εἰ. Ε΄. Ῥορροπῖδ. Ζοπά. 
1819. ΤΥ νοὶ], 8. 

Ταμομαϊαϊδ ὧδ δοίϊο Ῥεῖορ. [ἰῤγὶ οοέο. Αἱ ἃ ορίϊπιογιπι οοαϊοιηι 
ἤάεσπι... γϑοθηϑιῖξ, δισηπιανῖϊδ δὲ ποίϊβ ἐἰδέγαυϊέ.. Οἠγιδίορἢῃ. Ετϊα. 
ἔεγά. Πααοίίμα.. .. Ζίρϑδίαο 1820. ΤΠ νο]. 8. (Ηϊο 106 Ρ. δἰΐεσα οἰπβ8- 
ἀθπὶ Ηδδοκὶϊ δαϊίΐομθ, 46 απὰ νἱα. ἱπῖγα, οἱ στα θοὶβ ἃ ΒΈΚΚΘΓΟ θη θῃ- 
αἀδτ15 τηχίπηᾶ 6χ ραγίβ 1ηῈ{1}}8 δϑύ ἴδοίαβ,) 

ῬγδθίθΓ ΠῚ 51 ΠῚΠ5 ΘΧΘΠΊΡΙα αὐἰθιι5 αγαθοᾶ δὰὺ 5018 δὰ ρῬ86η6 5018 
οοπτϊπθηθαν, Βιθαθηκϑιηρὶ (Βτοπι, 1791. 11 νο]. 8), ϑ'ϑεθοα! (105. 
1814, ΠΠ νοὶ. 8), ϑοιδοίθει (105. 1815. ΠῚ νοὶ]. 10). 

ἢ. Αείας φμαγέα α βεκκοτὶ οαϊέίοπε ργίπια ἱποὶρίθηδ. 

ΤἈμομαϊαϊθ ὧδ δοῖϊο Ῥοῖορ. ἰἰδυὶ οοίο οα γεοθηϑβίοηθ ἤηιπιαηῖ ἰὶδ 
Βεκκοεγῖ. Αεοοάππέ βολοῖϊα ατάδοα δὲ διϊονὶ Τὴ αδδἴϊψιιο απποίαζϊοηο8. 
Μβεογοϊηπὶ 1821. Π| νοὶ]. 8, (Οχοηῖ! ΤΥ νο]. οὰπὶ ᾿πίουρυ. [.{.) 

ΤαἼμομαϊαϊθ 6 δεῖϊο Ῥοῖορ. [ἰνϊ οοἷίο. 26 αγίθ ἀμῖι8 βογίρίου δ 
λϊδίογϊοα δωροδιῖί; οἷμβ υἱέαδ α υδέογίδιι ογαπιπιαίϊοϊς οοπϑδουϊρίαξ 
ααἀαϊαϊ!; οοαϊοιηι γαΐϊογιοπι αἰψιε αμοίονίἑαέοηι δααηπιϊπαυϊέ; αταδοα 
δῷ ἴϊ8 οπιεπααυϊέ; βογίρίμγαο αϊυογνϑδίἑαΐο8 οπιπθ5, σοπιπιθπέαγοβ ΤΥ: 
φοοργαρλίοσαγιπι, δολοῖίϊα αγάθοα δὲ αὐποξαξίζοπος οἰπὶ 7)ιἶοτὶ Οηιηι65 
αἐψιιθ αἰϊογιηι δοἰθοίαβ ἔμηπὶ δμαβ, αδπίψια ἵπαϊΐσοβ γϑυιπι δέ ὉϑΥ ον ηὶ 

ἰοσιρίοἐϊβδίπιοθ ϑμδίοοῖέξ ἔγη. Εὐϊά. Ῥορρο. ζίρβίαο 1821---1840͵ 
Ρ, 1 νοὶ], 1. ΠῚ ρυοϊεροπίθηα. Ρ. 1Π νοἹ], [--ἰὰῊρ οοπίοχίιβ νΘΥθΟΓ Ὁ ΠῚ 
ΟΕΠῚ 56}01115. οὐ βουϊρίαγαθ ἀἰβογθρδηῖ 8. Ρ, ΠΙ νοὶ]. 1---ἰν σοιμητηθη- 
ἰαγ], Ρ, ΤΥ Ξιρρίοπηοπία οἱ ἰπα]668. 

Ταμομαϊαϊβδ (6 δοίίο Ῥεῖορ. [ἰδνϊ"οοίο. Αἀ ορίϊηιογιι [ἰὐγογιίηι 
 άσπι.. .. γϑοοπϑῖέ. ., οἱ αὐἀποίαξίοης ρεγροίμα {ἰπιδίγαυϊέ ΕΥ απο. 
Οοοϊϊον. Ἑάὰ. 1 1ΐρ5. 1826. ΕΑ, Π 1886. ΠΟ νοὶ]. 8. 

Τλὲ ᾿ἀϊβέοτῃ οΓ ἐλε Ῥεϊοροηππεδίαη τσαῦ ὃμψ Τλμομαϊαοβ. ΑἹ πϑιυ 
γεϑοθηδίοη οὐ ἐμὲ ἐδαΐ, ἐλοιφὰ αἰπιοδέ αἰιτυαμ5 οοἱποίαϊης εὐἱΐδ οπε ΟΥ' 
οἶμον οΓΓ᾽ ἐλ6 ἰφαΐίς οΥΓἹ Βεοκκον, (ἐοεῖϊον' ἀπά Ῥορρο..... αοοοπιραπῖοα 
τοῖὴ ποίοβ... ὃψ 85. Τ΄. διοοπιβοιά. Ποπά. 1880. ΠῚ νοἱβ, 8. 

ΤΑμομαϊαϊα ἀθ δοιῖο εῖορ. ἰἰδυὶ οοἱο αὐ ορίϊπιογιηι ἰἰδγονιηι 
 άσπι οαϊίὶ σιπὶ υαγϊοίαίε ἰφοίϊοηπῖβ οἱ δαϊέογιπι αἀποξαίζιοτιῖδιιδ. αν 
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1 οοηέοαξιηι υϑγϑογιηι, . .γ υαγϊοξαξοηι ἰδοἔϊογιῖδ, διηιπιαγῖα Π ααοκίαηπα 
δὲ Πιιϊκονὶ ἱπαϊοθα γουμηὶ δέ υογϑογμηι αὐαιοίοβ οοπιρίδοίοηδ, (απ ίθ 
Ποῦ. Αἀ. ογϑίααίϊο. Ἐγαποοῦ. α. ΤΠ. 1880---1884. 1 νο]. αν 
11 υἱέας ΤΑπομαϊαϊε ἃ υοἱξ. σγαπιηι, οοηϑδογίρέαδ, αὐἀποξαΐϊοηος [λεἰτονὶ 
γιίορναβ, αἰϊογιηι δοϊθοίαβ. .. Πιμβονὶ ἱπάϊοθηι ποξαγίηι ἰοσιρ δ ϊδ5ἴηι6 
ατιοίπηι οοπιρίοοίθηδ. Τῦοϊ. 1 οτ'απέθ (ἑθογῖο (ἑογυΐηο. 1880. 7γοϊ. ΠῚ 
ομαηπίίϑιις Ο, αονυΐπο οὐ Ο. Ε΄, Πονίοῖη. 1885. 8. 

Τλιοναϊαϊδ ἀ6 δοῖϊο Ῥεῖορ. {ἰνὶ οοίο. Πεοοφηπουϊέ δ οπηὶ ὀγουΐ 
απηποΐαϊϊοηο. .. ἵπ πιϑπὶ ἱμυθηισι δἐμαϊοδογιηι αἀσομγαΐο οαϊαϊέ ΟΠ" 
δίορῆ. Εγϊά. Εεγά. Πααοῖθ. 1108. 1851. 8. 

Τλμομαϊαϊα α6 δοῖίο Ῥεῖορ. [ἐδυὶ οοίο. 7έϑγιηὶ γϑοθηϑῖξ Π]ηιηια- 
μοὶ Βοκκον. Μαϊέ. βἰογοοίψρ. βονοὶ. 1882. 1846. 1808. 8. 

Θουκυδίδης. Ἴ1λ6 Πιδέογῃ οΥ 1λ6 Ῥεοϊοροπηοδίαπ ἐσαν ὃμ Τῆιι- 
ογαϊάο5. Τὸ ἐραὶ ασοογαϊηῃ ἐο βολβον 5 οαϊέίογι, ιοἵέδ δοηια αἰΐ6- 
γαΐΐοηδ. {{{πιδίγαΐοα ὃψ πιαᾶρβδ. .. υοἵέῃ ποίοβ.,.. ὃῳ Τλοηιαβ Αγηοϊα 
Θαῇονα, 1880---1885. ΠΠ νοὶβ. 8. Ηΐϊο 060 ργοαῖ ἀδίη δ Δα πού 65, 
Βδριίηα δἀϊο οπηϊββϑα δύ ἃ, 1808, 

Θουκυδίδου... βιβλία ὀκτώ. Πϊδίοῖνο 6 ἴα σιθνγ 6 ὅτι 
Ῥοϊοροτγιπὸβο, ραν Τἠμομαϊάο. Τνασμοίϊοη Κγαπραῖδο, ραν Απιόν, ΕἸνηῖη 
ιαοί. Αυος 65 οδϑογυαίϊοηδ, ραν {. ὧἀ6 βγαβδῃ δὲ Αμιῦν, ΚΕ Ἰγηιῖη 
Ῥίαοί. Ῥανὶς 1888. Ν᾽ νο]. 8. 

Θουκυδέδης. ὙΤριομαϊαϊς ᾿ϊδίονία δειϊ εῖορ. οἰπὶ πουα 
ἐγατιοϊαίίοπο 7. αἰΐπα Ε. Πααδῖϊ (τθοῖϊαβ οαπὶ Αθηι. Ῥουὶ ἐγ ηβἰϑίϊου 8 
δπιθηαία ἃ Εἰ. Ηδαβὶο). “Ἂσοθάμηΐ Π7Ἰαγοοιἴηιϊ υἱέα, δολοῖίϊα αγαξοα 
Θηιοπα]αἰζις δα ρ᾽ 585 δὲ ἵπαάϊοθβ ποριΐμμηι οἰ γϑυιηι. Ῥαγὶβ 1840. 4. 

Θουκυδίδης. ἹΤλιομαϊαϊε ὧδ δοίϊο Ῥεῖορ. ἰἰτὶ οοίο. Εἰ οο- 
αϊοῖδιις γοοοφηουϊέ, απηποξαΐξίοηθ ἱηβέγμοϊέ, δολοίία αγάθοα αὐϊοοῖξ Κα- 
γοΐι5 Ποξηπαπιιβ ἤϊαδδιθ. ΝΟ]. 1 }͵οδψιαο 1840, νοὶ]. ΠΠ 1848, ὃ. 

Θουκυδίδης. 7ηὲ Πϊδέονγῳῃ ΟΥ 1λ6 Ρεϊοροηππεβίαη τὐᾶν, ὃ 
Τηιομαϊαοα. 44 πϑιυ γεοθηβίοη οὗ ἠδ ἐδθαΐ, τυἱέμ α ἐαγοῥεϊῃ ἀπιοπα θα 
ριιποξιαίίζοη, απαᾶ οορίοιι5 τιοΐθ8., ογἱϊοαὶ, ρμϊοϊοφίοαὶ, απ εωρίαπα- 
ον -.. ὃν ἐμὲ νου. 5. 1. Βιοοπιβεῖά. Ποπά. 1842. 11 νο]. 8. 

Τἰμομαϊαϊς (6 δοίϊο Ῥείορ. {ἰδνὶ οοἱο. ἊΑἀ ορίϊπιογιπι {ἰδγ"οΥ τι 
ἤἥδοηι οαϊίος οαριαπαυϊέ ἔγη. Βνϊα. Ῥορρο. οὶ. 1 1848, νοὶ. Π| 1840, 
νοὶ, ΠῚ 1848, νοὶ]. ΓΚ 1851. 7π ῥιῥιϊοέλοοα βογίρέογμηιν ΟἿ ΘΘΟΥΊ7 

αοίμαπα. 8. ΝοΙ. 1 δα. 1Π|ὺ δίρϑοίαο 1866. Νο]. 1 5θοί, 1 δὰ. ΠΙ συγ, 
Ι, Μ. ὅ:84}}}, 1885, νοὶ]. 11 δα. 1 ἰάθη 1875, νο]. 1Π βθοί. 1 1879, 
860.. 11 1880, νο!]. ΙΝ 56οῖ, 1 1882, βού, ΠΠ 1888. 

Θουκυδίδου συγγραφή. Μ{ῆ|ιὶ: ονκιροηάθη δ θηιον ἰσιιηΘΉ 
Λογαμδφοφοῦθπ υοη Αἰ. ἮΓ. Κυιορον, ον 1840. 11 νοὶ]. βῖνθ ἵν 
ἴαϑο, 8. Αἴίθύα δάϊιϊο οπιΐϊββα οϑί ἃ. 185δ5-- ΟἹ, ὑθυυϊδθ δα  1οπ5 ἴαβο. ἢ 
ἃ. 1800. 

Τημομγαϊαϊα ὧδ δοῖίο Ῥοῖορ. [ἰνϊ οοίο. Πϑοθηϑιῖξ δὲ ϑωρίϊοαυϊέ 
Εγνίαον. ἤδην. βοίλμο. Ζῖρ8. 1848. 11 νοὶ, 8. 

Τλμομαϊαϊς ἀο ϑοῖῖο εῖορ. [τὶ οοίο οα. οοίηιθ 7,105. 1851. 
Ἐά. Π| 1878. 1 νοὶ], 8. : 

τλμβηϊο5. Εἰ ἄθη ϑοἸιϊροδναιοῖι ον κιᾶνέ υοπ ἢν. Οοίέῥν». 
Βδληιο. ζεῖρε. 1860. 11 νοὶ]. 8. Εά, ΠΙ΄1871---Τὅ, ΟΙ]. 1 ἴλβο. 1 
ρα. Ν' (φεβονηέ υοη Ἡίαπιαπη) 1882, 

Ταμυαϊαος οὐ κιρέ υοπ Οἰαθδοα. Ποριίη 1802---Τ6, ὙΠΠ νο]. 8. 
ΜΟΙ, 111 οα. ΠῚ 1879, νο]. 1Π|--Ὗ ]} οα. Π 1878---84, 

ΤἼμομαϊαϊς 1 μ ϑλιοίο. Οαριϑγιάγο 1812. 1. νοὶ]. 8. 
Το  αϊαϊς Πϊδίονία δοιὶ Ῥεῖ, οα. 1. ΠΗ. ϑέαη!. 1105. 1818 οἱ 

1814. 1] νοὶ. 8. 
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Τλμομαϊαϊε ᾿ἰδνὶ 1 οὐ 1] δῶ υεο. Βεκκορὶ ἐπὶ πδιπὶ δολοίαγιηι θα, 
ϑολοθπθ. βογοϊηπὶ 1814. 1 νοὶ. 8. 

Θουκυδίδου ξυγγραφή. Πορορφη. οὐ δνηϑυὶ ἀπποίαἰΐοπο ἴη- 
οἰγμαὶς Ηοηνρίοις υαη Ηογιυονάδη. Ττγαϊοοίὶ αὐ Πλ, 1811--- 82. Ν' νο]. 8. 

7 λὲ γομνλιΐ ὀοοῖκ οὐ Τὰ. οαϊίεα υυἱιλ ποίε5 ὃν ταυθ5. Ζοπάοπ 
1888. 1 νο!]. 8. 

ϑολοιϊιαης ἴα οοαϊοίδιις Τὐμομαϊαοῖδ δογυαίὶδ πιρ 67 ἀσοοϑϑογτέ ὃγ6- 
υἱδδοίπια βοἠοϊίΐα αϊπιογιδία, φμας ϑακκοίίοη οαϊαϊέ (Πουμθ ἀ6 ρλϊίοί. 
ΤΡ, 184--188). 

ΠῚ Τηϊουρυ οίδίϊοη 68. 

Εχ 5. ρυδθίου δᾶ5. αᾶ8 ἰ8ΠῚ 5 ρΡτΤα ποιηηϊηδίδα 50 π| ΘΑΓΠ ἰδῃ- 
ὑὰπι τηθηῃϊοπθηὶ ἴϑοϊτηιιβ πᾶ δυὺ δΔαηοίαι οὨΪ θ5 ϑαηὐ ἰηβίγποίδθ δαΐ 
οδίουὶβ ρυδοβδίδηιοῦοβ. Ηδθ βαηΐ (θυ πηδηΐοα Ηθὶπδηπὶ (Τ᾽ μον αϊαο5 
Οδςδολίολίο ἀθ5 εῖορ. Κγίθρθβ αἰ ἄθηὶ Ονίθολ. ἰἰϊϑουϑοίσέ μπᾶ ηιΐξ 
ἀγιεϊδολεπ «ἀηηιογ ισεσ εὐ ἀμέουέ υοπ [)γ. “ολ. ἴδαυ. Πεοϊϊπιαηη. 
δῆς. 1160, ουΐϊὰ5 βϑοσηάδα οὐ ἰθγιΐϊδθ δαϊ το θ 5, αὐ86 ἰθ14. 1808 
οἱ 1824 ργοαϊθγαηΐ, Βγθάον! αἀποίδιϊ οη 65, σου ΘΟ 0Π65, ΒῈΡΡΙοηθηία 
δἀϊία 5πη1), ΡῬγδθίθΡ απ εδἰἰδηὶ Ἀδἰβκὶὶ σοηνθῦβῖο ΟΥΔΙΪ ΟΠ 
(ϑοιίδεθα ζ7οθογνϑοίζισιν ἄον Ποάθη αἰ8 ἄθηι Ταμίμαϊαθς . .. σοξεν- 
ἐϊρέ υοη 1). Ψολ, ὕαο. Ποῖίδκοη. ζοΐρε. 1101) ργορίος. δαποίδι!οῃθβ 
ΟΥ θα 5. ̓πίθγρυθὶϊβ ΘΟππ ΘΠ] ογαηἀἃ δϑί; ἀθῖη4θ ἢδ6 γθοθηιίζοτθβ: Ζ΄μο. 
ἐἰθογϑείσί τἰπαὶ πιὶΐ ΑἸ πηιουῖ. υοπ Πίογοη. ΠΠΔ ον. ΜΠ νο]. Ῥγβηξῖ, 1829 
εἰ 1880. 12, Οἰδβολ. (65 ρεοῖορ. Κν. Οἰγίθολ, τι. 7) ϑιίβολ. πιῖξ κνϊέ. ππὰ 
ἐγ κίᾶν. Αηπιουῖ. (οὐ. ΒοΘΠη}11), ΠῚ νο]. 2105. 1854 ἀρὰ ΕηρεΙηι., 
ἐἰϊδονϑεοίσζέ υοη ὕ. Κ΄ Ος Οαηιρο, 11 νο]. ϑέμέίᾳ. 1850---1858, 10, ἀδε75. 
υου Ταλγηιμηα ΤΧ νοὶ]. ϑέμέέφ. 1808. Εα, Π| 1888. Αςοοράπην (ΠΠ1οὰ 
Τιονοβαυῖ (ΜΠ ίβέοῖγο ὧ(6 Ταιογαϊαθ, 5 α᾽ Οἰονιιδ, ἐγαίιῖίίε ἄπ ΟὟ 6 ς 
»αν ἢίοντε λαγίοβ Πουθϑφιο, Ραγῖβ 1190. ΤΥ νο]. Πδυιι6, οογγῖσόα 
εἰ απποίέθ ραν Ζ7οΐβδθαι. αγὶς 1819) οὐ Βοϑίδῃιϊ (αὶ ρῥγῖβ ἰδ 
1887 οοπϊαποίτβ. οαπὶ ΒἸΠἸοίο ΤΟΥ ἀϊά οὶ (ἀἉ]Π|66. ἱπιθυργθίαίιβ δγδι) 
Γθοθηίον ( ]ίβέοϊνδ ὧθ ἴα φμθῦνο ἄπ Ῥεϊοροηπὸὲβο (6 Τἀμο. Τγασμοίϊοπ 
πομυεῖϊα αὐθο πῆθ ἱπίγοσμοίίϊοη οἱ 465 ποίθβ. Ῥανῖβ 1863), ἰζθπὶ (ἃ 
ΠΟΡΪΒ. ΠΟῚ Υἱ58) ΖθνΟΥΪ οατῃ δἀηοί, ἢἰδί, Ὀἱοσν-σθορτ, 2. νο]. βαγὶς 
1806; Βεϊϊαπηΐοα ἨΟὈθοβϑὶϊ (76 ἀϊδίου ὁ ἐλ6 Ογδοίαη τσαῦ᾿ τυγϊέζοπ 
ὃψ Τλιο. ἐγαπϑδίαίοα ὃψ Τλορι. Ποῦϑος οΥ᾽ Π]αϊπιδδι, πον. δῖε, ζοηά. 
1828), ΒΙΟοπΙ ἢ 6] 411 (76 ἀϊβέονῃ οὐ Τὴ. ποιοῖψ ἐγαπδίαίοα ἱπίο Εηρίὶδλ 
απὰ {ϊπιδίγαίοα τοἴΐπ ὑεγῳ οορίοιι απηοίαϊϊοης ὃψ ἐλ του. 5, Τ. 
«Βιοοπιβοίά. Ποπᾶοπ 1829 ΠΠ νο].), Ογαιοϊοἰϊ (ΤῊ. ἀϊδίου οὐ ἐμὲ Ῥε- 
ἰοροηποϑδίαπ τῦαν ἐγαπδίαιοα ἱπίο Επηίδὴ ὃν ΝΠ. Οτγαιυῖϊον. Ζοπάοη 
1814), 7οιυοίϊ (ΤῊ. ἰγαηπδίαιοα ὃψ 1]οιυοίί, Ποπάοη 1881); ΤιδΙῖοα 
Ῥαυτοηΐβ. ἀρ, Τδυν, 1862. ΠΠ νοὶ. 

ΠῚ) εχίοοπ ΤπαοΥ αἰ δὰ πὶ 

οοηζεοῖξ ἢ. Α. δΒέίξαπέ. Οὐτὴ ἀδβίηλ ἴὉ1 ρανίοαϊαθ οὐ Ῥυοπομλϊηᾶ, 
ῬΟΡΡΟ ἰγῖα βιρρὶθπιθηία Πἰτ 65 αττ- δ σοι] θοίθητῖα δαϊαὶ! Εγαποοῖ, δᾶ 
γἱδαν, 1846. 1847. 1854. Βοάδηι ρογίϊποηῦ (ΟΠ Ι56 11 οὐ Δ] ἸΟΥ ΠῚ ΘΟΠΊ 6 - 
ἰδίϊοπθ5. 46 ργδθροβίιοπιπι ἀρὰ Τῇ, πὰ ἰηΐγα ΤΥ 4 σοΙηΠ]οΠποταίδο, 

ΙΝ) δονιρία ὙΠπυογ αἰ 5 το5 οἱ βίον α πὶ {ΠΠπ5ὉὙΎΥ8η 18 ἴ), 

1) ϑογίρία 46 Ταμοναϊαϊε υἱία οἐ ἱπρφεπῖο. 

Ἡίραπα ζζοθεν ὅα8 τεϊϊσιθϑε Ῥυϊποῖρ ἵπ ἄδὺ' φοβογιίολι, αν ϑέοιϊαπ 
ἀο5 Τὰ. Μβογίϊη 1829. 

1) Θῃλἰβίπηιβ 46. ΠᾺ}}15. ἀαὺ τ ηἶπιΐ Ῥυθαϊ! 6556 ν᾽ ἀθγθηίατ, 

ὙΒπογαΙαϊ5 0]. 1. ἘΔ, 117. 4 



ὅ0 

Ανάρον ᾿ ζῇιϊεγβμολμηφοη ἰδοῦν ἀὰ8 οῦθπ ἦθ5 Τὰ. Βογιϊη 1882, 
Αυτίδολο “παϊοκίοη 1. 

- ρϊκνιδολον Ναρλίγαρ τσὶ Ποῦθη ἄθ6 Τὴ. 1889, Αγ, Απαῖϊ, 1. 
- Τλιοψαϊαοίδολε ϑιμάϊοη Αέλμοϊϊ, 111 1851. 
Πεϊπιοκο αἀπέλμγοροϊοσίοα Τὰ. πιααῖϊπιαηε ρανίθηι ρεμολοϊορίοα. 111 

Παδίοπθμγο 1884, 1841. 
1ἡπάοπιαπη Ζι δεοιγίμοϊίϊμνι ἀ65 Τὰ. υοπὶ γοϊιρὶ  5-δἰψοίοη δέαπα- 

ριεπκίε αἰ. Οοηῖίς 1881. 
Ἡιάίκο δὲ Τὰ. βογίρίου δοὶϊὶ Ροῖορ. 111 Κναίϊοι, 1889, 1840. 
Ποβολεῦ “οῦθπ, γεν πὰ Ζοιίαϊίον ἀθ5 Τὰ. Οδιξίησεπ 1842, 
Αἰοδοθιαππ Ζων Ολαγακίογίεεϊ ἀο6 1. βγοϑίαι 1841. 
Κι Τὰ. πὰ αἰ Κ᾽ οϊκονοϊϊρίοα. Ζιοίαι 1884. 
ϑἐεϊπμαιδοπ 126 ΤΠ. γαίΐοηιε ἱλδοϊοφίοα δὲ ρ)ιϊϊοδορλῖοα. παρ. 1884. 
Βοοκεολαπιπιον [216 δἰψἰοἠ-γεἰϊρίδε ῬἩοἰαηδολμαιμηρ ἄς Τὴ. Τηδίη- 

σεπ 1862. 
Ῥοίουϑοη 8)6 υἱία 7. αἰδριί(αίϊο. Πονραίϊ Ζιυοπογιηι 1818. 
υοη Ἡϊιαριοιυϊί:- ΠΠοοιοηάον" Πῖο Ταικμαϊαοδίοσοπάθ. Πογηιος ΧΤΙ. 
Ηϊγτοεὶ δὶ Τρικῳψαϊαοδιοροπάθ. ἤοτηι. ΧΠ], 
ΗΕ. ϑελοοὶϊ Ζιω" Τἠμμμμαϊαο8- διοργαρλϊο, Πογπι. ΧΠΠ. 
Ο. Οἰϊδονέ Ζων Τλικγαϊαοδίοφοπάθ. Ῥλίϊοὶ. ἈΧΧ ΤΠ, 
Ῥγαρίογοα αδ πιοῦίδε. οὐ γϑαϊίιὶ ἽἋ, βροοϊαίίϊπι αἰδρμίαυϊέλ ϑέαλὶ ἵπ 

δοπιπιθηξ. ἱπαϊοὶ ἰδοί. οπαδέ, 1878 ργαοηιΐδδα,, φμαριηὶ οἴ. γι. 
ἤλοη. ΧΧΧΙΧ ρ. 488 54ᾳ. 

6 αηαγοοιιηϊὶ υἱἱα Ἴ . ὀρφογιιιέ 

αγνγαμοτέ 6 υἱία αγοεοι πὶ. Πἶπμ8. Πλοη. 1. 
ϑαΐρροὸ ρίδίοία ογἱζίοα 11 ἴπ αοὲ, βοοϊοίαϊϊ6 αὐαθοας 1]. 
ϑολιώπαππ [6 αγοοϊ πὶ φιας αἰοὶζι" υἱέα Τα. Οοἴπιαν 1879, 

2) ϑογίρία 46 Τμιομαϊαϊβα αὐίο δὲ ρθε οἴμδῳιιθ δοηιροδίξϊ οη, 

{χιῖοῦ Μοὶνάφε σι" υκιάγηρ ἀθ6 Τὰ. Παπιδιρᾳ 1840, 
Οδαπη ἴ7εῦον αἵ Μἰπίμοϊϊμηῃ (65 (ἰδδολίομέδιυετκοα (65 Τὰ, ἴπ 

εἰγιχοῖπο δίεμον. Ῥλῖϊοι. ΓΝ, 
Ιορρο ἢ Λϊδίουία Τλμοψαϊάφα δοπιπιοπίαϊϊο. 1,105. 1880. 
αϊγανγά ἰδβαὶ δι 1. αγῖβ 1800, Εὰ, 1Π| 1884, 
Κυπριανός Περὶ τῆς οἰκονομίας τοῦ Θ. Φιλίστωρ 1862, 
Βεκκον 26 βορλιϊδίϊοαγμηι αὐίϊμηι υδϑέϊριϊα ἀρὰ ἢ. δονοῖ, 18θ4. 
ϑίθιιρ Οιαρϑδίϊοποβ Τλμοψαϊάεαθ. ἤβοηπας 1808. 
ααδὲ ὴ6 Τῇ. ογαϊϊοπο. Οἰγίπιπια 1810, 
ἩΤεοιϊιὶ ἔὔζεθον αἷς «ἀῤῥαδεδιπρετοῖξς 65 Τλμκηαϊαοίδοηθη (ἰδϑολμίολιέδ- 

τσογκδ. Ἡϊηίονέμιν 1870, 
ΟὙο586 ἴ)οῦθν' οἷπθ πιμέμηιαβοϑίϊο υϑγίογοπς Τἀμκμγαϊαθϑ - ορίίοπιο. 

Ψαλνὺ. [ὼν Ῥλὶϊ. 1812. 
Ἡοοι απ Αἀπίϊοολμβ υοὴ ϑψγακι τὰ Οοεἰζμιδ Απέϊραίον. Ῥίπέον- 

ἐλ 1812. 
Βγεϊίοηϑαοῖνδ. ζγοῦον αἰ Αὐ[αβδιιηροτοῖξ ἀο6 Τλικμαϊαοίδοθοη (6- 

, ϑοβϊιολίθιυονἶα. «αλνῦ. μὰν Ῥλῖϊ. 1818. 
Οιοϊκιϊηεκὶ Οἰιιαοδίϊοπος α6. ἐδηῖροῦα φίο Τῆι. ργίονοηι ᾿ϊϑίογϊαθ δια 

ραγίοηι σοπιροϑδιονῖί, 2Ψενὶῖη 1818. 
- ὕεῦον αἷθ Πνιιδιοιιγρδιυοῖδο (165 τιοοϊίονη Τῆοῖϊ ἀν Τλιβκμαϊαοῖ- 

βολοη Οὀδβολίοιίο. Πεγηιος ΧΊΙ. 
ῥιοιγιον Ομαφϑδίϊοπος Ταμομαϊαϊαο, Παϊΐδ 1818. 
ἔοηιοκο ας Τὴ. ἀα8 Του ἀο86 Πεοροάοί φοκαπηί ἢ δϑιεοείίπ 1818. 
7οοῖο ἴ)οῦον αἷθ υογϑοϊιίοαοπε “νῥ[αδϑιηροτοῖξ ἀδν Τλοῖϊα ἀον Τλιι- 

κγαϊαοίδολμοη Οἰοβολιίοϊιο, 1ιερφηῖίς 1816. 
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Ζιπιπιογηιαπη (Δμαδϑδίϊομοβ ὧδ ἰθηροΥα φίὸ ᾿ϊδέογϊαγιηι ἰἰγὶ α ΤΆ. 
οοπιροϑδῖἐὶ φμοφιο οαϊξϊ δἴηιί, Παϊῖς 1875. 

Ἡοϊπιδοίϊά ἴὔεῦον αἷθ ϑιιοοοϑϑῖυθ ἰπέδέομη ὧ66 Τλιμομαϊάείβδολεπ 
ΟἸδεολϊογιδισογίος. 1 Οοἴπιαν 1816. 1 Ἡλι αι {.Ε. 1882. 

Κόλιον ζ7οῦον αἷο Αγολάοϊοσία (65 Τὰ. Οοηιπιθηί. πὶ ΠΟΉΟΥ ΘΠ 
“Ἡοπιπιδοηῖ. 

ϑέγμυε [26 οοπιροδίξἑ ορεγὶς 1. ἰδηιρογίδιδ. Παϊῖα 1818. 
Κοϊμοῖπι Ζια" Επιέδίολιτρεφοδοϊίολίε 465 Τλικῳαϊαοίδολοη (ἐδϑδολίολίδ- 

ἰὐόγκεδ. ϊδίοδοη 1818, 
Ἡρτομπιαηη ιοπυοῖϊ αὶ. 46 ΤΆ. ἱμαϊοὶα οοπιροηπιηπέι" εἰ Θααπιΐπατ- 

ἔμν. Παϊΐα 1818, 
Ἡοϊσλοίεν ΤΆ. ιϑιὰ σοῖσι (Τοϑολἠϊολέδισονι, Πδηπολοη 1818. 
Κιὶοὶ (ὁμο ἐδοπροῦο Τὴ. ργίογθηυ ορεῦῖὶβ δμὶ ρμαγέοηε οοπιροδιογῖέ. 

σοείξίπῳ. 1880. 
σ. οψον Οπιδιι5. ἐοηιρογίδις Τὰ. ἢϊδίογϊαθ δαθ ραγίθβ βογρίρϑδβενιί. 

ἵόηπα 1880. 

6 οναϊϊοηῖδιι5 ὁροοϊαϊέον' αϊδριίαυογμηὶ 

Ῥίαι Μοαϊ]αίζοηος ογἱζίοαθ ὧδ ογαϊϊοπιδιια Τἠμομαϊαοὶς. Οιιοαϊϊην, 
εἰ Ζῖρ5. 1886. 

ἤίδολον ζγοῦοῦ ας Πιδίογίδομθ ἴπ ἄτι Ποάθπ Ὧθ6 Τὰ. δεπιυοῖς. 
Μμ5. 11. Κι. ϑολνίι. 1. 

Δαπργεμίθ Νιπι ογαίΐϊοπος Τἠμομαάϊαάσαρ τουϑγα ἠαδίίαε 5ἷπέ απ 6. 
ἴρδα βδογίρίουίβ πιθηΐθ οπιαπαυογῖπέ φιαονῖίι. (οἰ. 1858, 

Τιοβιον ζοῦν αἰ Πράθη ὅος Τῇ, Ῥοβοπ 1884. 
Η. ετθδὲ ἔγοῦον Τλιμμα. 1 22, 1 τη ρου. ασαοθιν. 1809. 
ζλγῖς 06 οοηπέϊοπίδιις ΤΑμομψαϊαοῖςδ. δαγπιεί. 1809, 
Πὰρρο 6 ογαϊξϊοπίψιια ορεγὶ Τῇ. ἱπβονίϊβ, αν, δινολις 1814. 
Ἡϊολαδίον ζγοῦενγ" αἷε Ποάθη ἴηι ἰδϑοπιοἠίδισογ κα (65 1. Βοίτεπ 1814. 
Ποδδεποῦ 26 ογαϊϊοπῖδιια ορογὶ Τ' Λιομαϊαϊο ἱπβοτϊδ, Οτεΐετ- 

δόγῳ 1814, 
“επρμαῖλπ δὶο Ποάφη δοὲ Τὴ. οσαλνῦ. γὼ Ῥηὶ. 1818. 
-- ΔΝοολπιαὶς αἷο Πράθηπ δοὶ 1. [1ῤϊά. 1818, 
Ὄνομα 26 ογαϊϊογιῖδιι φιίας ἵπ ργΐογτα ραγίε ἤϊδίογίας Τἠμοναϊάθας 

ἰηιϑιγιέ δὲ αϊγδοίϊ5 οὐ ἱπαϊγ οί. Π͵αϊϊ 1811. 
ϑόνγροί δὶο Ποάθη δεοὶ Τὰ. υαλνῶ. {ἴ" ῬΆλὶϊ. 1878. 
Οαπιπιθγθ [26 ογαϊϊογιϊδιις αϊνγοοίΐ5 ορονὶ Τημομαϊάδο ἱπβογίϊβ, Βιν - 

λαιιδ. 1881. 
σοὺ δὲς Ποάδθη ἀθς Τῇ. ζγοῦθυβ. υοπ Τπηιοίμιαηα. δον 1888. 

1126 οοίαυο ἰἰγο 5ρεοϊαϊἑίον' αἰἱδριξαυδγιηέ 

ογσμπκοισδῖν )ῖ858, φμα οοίαυο λἀϊξίογίαε Τἠμον αἰάδαο [ἰὖνο δαίγθηιαπὶ 
πιαριε ποτὶ ἀροοϑϑῖ886 ἀοηιοηδίγαίμγ. Κγαίϊϊδὶ, 1842, 

Ἤειυεα ζὔηξονϑιομμηροη ἰἰδον ας αοὐίο βιμοῖι ον Τλιϊιαϊαοϊδολοη 
Οδϑδολίολίο. δυαπάθηδιν 1868. 

Τεϊοῖρ δὲ Τλμομαϊαοὶ οροτῖς [ἰδνὶ ΨΠΠ ἑπάοίθ αὐ παίμνα. Παῖς 1810. 
Τεῖϊιον Εογβολμμπς ὠπαᾶ δ ανδἐ θαι ϑτυοῖδα (65 ΤΊ. φοχζεῖρέ απὸ δἴπον" 

Αἰγιεῖς ο5. αολίοπ βιιοῖθθ. Ἰ ἴοι 1880. 
Οἴΐρρεγβ 206 οοίαυο 1).. [ἰὐγο ποηὶ ρογροϊϊίο. ]ΠΠοηπαοίονῖϊ 1884. 

226 ραοίϊ ορετὶ Τλμογαϊαδο ἱηϑον ϊ βρθοϊαϊίον" αἱδριίαυθτισιέ 
Κίγολλο" {ζεῦον αἴθ υοπ Τῆι. δοπιέτέοη ἔν κισιάθη. οπαίεϑογίολίς 

εν βεγὶ, Ακαά. 1880. 1882. 1888. 1884, 
ϑέθρ Τλιικμαϊαοίξο᾽ε δίμάϊεα. Εγοίδιινα ας Τηφίπροη 1881. 
Αἰεὶ δὲν "Πα η οί βίαπα (65 0. 428 υ. Οἢ. Ψαλνῦ, [ ῬΑϊ. 1881. 
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8) ϑογίρέα ογϊέϊοα οὐ οαοροίϊοα. 

δαιογὶ Εαοτο. ὧδ ἰθοίϊοης Τλιο. ορίϊηια. ἱηίονργοίαπαϊ αϊδοὶρ! πα 
1ρ8. 1188. 

- ῥαϊιοιοφία Τλμογαϊαεφο- ακϊπα Παὶ, 1118. 
Αὐννοβολῖ Πιϊμοϊαιϊΐοτιος Τλμομαϊάοαο. Ἵγναϊοοίὶ αα Πλι, 1188. 
- διιμοϊααἰϊοπηι ΤἈμοναἀἱαδαγιηι αἀμοίαγίμηι (ααϊοοίμηη «ΑἸ πϊηιααυθν - 

δἱοπμηι αὐ “ὁδοϊιζμηι ἰἰδγὸ ἐθγνίϊο)ὺ Ζιοοίϊαο 1168, 
Αἰβίθηιαμον Τὰ, οαϊίοπῖς δίροηπί. ἐΠιιδίγαἴιι5 ὧἂο δπιοηαίιδ, 1ο0- 

παδὲ. 1191. ᾿ 
"εοποαϊοείέ Οοπιπιοηίαγῖϊ οΥἱίϊοὶ πη 1) ἢ. οοίο ἰἰγοβ. 1108. 1815, 
Ῥορρο - Οὑβογυαίίοποα ογίζίοαθ ἴθ Τὰ. Ζίρδιας 1815. 
Κνμορον διοπμοὶ Π αὶ. λϊιδίογϊοσγαρἠῖοα. Πᾳαὶ, 1828. 
ϑολοοπιαπῆ Οὐδογυαίίοποβ ἴῃ Τὴ. ἴοσοβ φιοβδάαηι αἰ οϊϊοΥο5. ατῃ- 

ρλίδιο. 1824. 
βίωμηιε Ἂἀπϊὶηιααυογδίοπος αα Ῥορροηὶς ἦ6 ἰοοὶβ φιεϊδιιδάαηι Τὰ. ἱμαϊοῖα. 

ϑιεραίδπα 1828. 
Οείαπαάον Οὐδογυαίίοηιηι ἐπ Τα. [αδο. 11Π11Π|| ϑεμέέῳ. 1827, 1828, 1829, 
βιῦφος Ῥορροῖ5 Ῥνοϊεροπιθπα οἡ ἐπα ρεοριαγίέϊο5 οΥΓ Ταμομαϊάδαη 

γ»λναβοοϊοφῃ ἐραηδίαΐοα, αὐνίαφεα πὰ ογἱἐϊοϊχοα. Οαπιῤγίάγο 1851. 
Καυολὶ Οιιαροίϊοπιηι Τ᾽ μομαϊάοαγιηι 5ροοϊηιοη 1. Πφας 1840. 
ἤδκααβε ζΖαιοιθναίίοηος ΤΠπιομαϊαϊαο. δεγοϊϊηϊ 1841. 
- ιοιϑναίϊοημηι ἄμα. πιαηέϊδδα. Ἰγαΐξίοὶ. 1857, 
Οαπρε Ονδονυαϊίοημηι οΥἱέϊοαγιπι αὐ 1. ραν. 1. Νοι- Περρῖη 1842, 
- Ομαροίϊονος Τημομαϊάοαθ. (ἰγοἰεηϑενῃ. 1851. 
Καοηιρ Οιπιαοδίϊοπμπι Ταμομαϊαδαγηι ρανὲ, 1 11 ΠῚ, Δϑι- Περρίη 

1848. 1861. 1858. 
δοϊαοηδίίοκον (ὐοπιπιοριίαϊϊο 46 ποπηπιῖϊ8 Τὰ. ἰοοῖς αἱ ιοϊ]Πονίδιιδ, 

ϑοοδί 1848. 
σεγεψπκοιυοῖῃ Οοπιπιοπίαϊίο 6 φιΐπφιο ἰοοὶς ᾿ϊδίογίαο ΤἼμομαϊάδαθ. 

Οείνοιυο 1850. 
ζγχιιγιοῦ Μεοϊέναγε τι Κυχεὶς ἀο5 Τὰ. 111 ΠΕῚΝ Πηαριῦ, 1850, 1851. 

1852. 1862. 
Τλοπιας ϑίμαϊοη τὴ 1. 1} δηολεη 1852, 1857. 
(οιΐδοι Οοπιπιοηξαίίο α6 ἰοοὶς φιϊφιδάαηι Ταμομαϊα οἷς. ϑιϊαηϊοῖϊ 1850. 
Μογδεγῳ Ζιν Εγνβιάγμηρ ἀ65 Τὰ. 111 1ΠΠῚῪ Ὺ Οοϑδινῳ ᾿18ῦ8. 1884. 

18δὅ. 1800. 1868. 
Βοηπῖίϊξ δοϊγσε σι γκιαριοι ὧς 1. ΤΠ θη 1884. 
Εϊεκονὶ ΤᾺ. οοηϑιῖο απιδίρμιἜ. Τγαίζϊδὶ. 1854. 
Ἡοηίσκε Ομαροίϊοηος Τλμομαάϊάθαθ. (ὐεῖηι 1854, 
Τύριον Τογϑιοδ ον 1. Ζοῖρξ. 1850. 
νίδδδοη [26 ργίογιπι φιῖρψιθ ἰἰδυονιι 1. ἰοοῖδ αἰϊφιιοί αἰβῇοϊϊο- 

γίϑιιδ, οπαδί. 1850, 
Κιιορροῦγβ ὕπραθ ογϊζοαθ ἴὰ Τὰ, βοηπαθ 18656Ό, 
υοη Κεΐδοη ϑομοάαο ογέϊοαθ. βοηπαθ 1857. 
17. Ἠονδοέ ἴοθον Οοδοίς πιοπαάαίϊοποη ἵπι Τὰ. Ποΐρε. 851, 
- Ζιω Κυϊεϊς ἀο5 Τὰ. (Οδέίΐηφ. 1800, 
Ἡμποπποῖος Ομαρδίϊομιος Τλμομψαϊάθαο, οπαβί. 1859. 
- ΑἸἰοΐηο Βοϊνᾶσο σι Εν κάνη ἀπα Κυϊκς ἄο5 Τὴ. Οἴουο 1811, 
ΟΙαββδοη ϑιῳηιϑοίαρ ογὐἰϊΐοαθ. ἤγαποοῦ, αὐ ἥοοθη. 18θ0, 
Νίοπιοψον Μβεϊίνφο τι Ἐν κάνη πὰ Κρτεὶς 65 117..1 “ποίαν 1800, 

ΤΠ: στνοΐξοιο. 1861. 
ῬΠοἰον ϑ'ψηϊϑοίαο δα οροίϊοαο οἱ ονϊίΐοαο αὐ Π]εγ οὔ, οἰ Τα. Ποϊπῖπρ, 1800, 
Ναϊζίπιαπη 126 Τῇ. ἰοοῖδ αἰΐφιιοί ἰὐγὶ 1, Ππιπιογίοι 1801, 
ϑέαδὶ δεπιουκιηροη τὶ Τὰ. ἴα δι ψηιδ, ρλῖϊ, Ῥοπη. 
ναη Πογισογάθοη διἰμαϊα Τλμογαϊάθα. Τναϊοοίἑ αὐ Πἰλ, 1809, 
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Βαάπαπι Αἀλονἑαιϊϊο αα αϊδοίριῖος αοαἀοηιῖαο δι αποϊοηβῖβ. ϑψαπεῖαθ 1809, 
τ εἰποῦν Ῥαγογφα ᾿ίπαγολοα οὐ Τλμοψαάϊάοα. Οἴοδϑθπ 1816. 
Ομ δοἠπιαππ Τλμομψάϊάοα. Ο΄δθ6θη. 1810, 
Ἡαπρῖο ϑεμαϊοτι τὶ Τὰ. ἔχοι 1810. 
Πεὶενβομοια Οοπίοοίαποα ἵπ Τ᾽. Κγταΐϊδι. 1810. 
ηϊϊον- ϑερδίηφ Ῥοϊοηιίδοθε Βεοίίγαφε τι υτε ἀθ5 Τλικῳαἰά68- 

ἰοαΐο5. Ἡίοη 1819. 
Οενογφοῦ Κυιίβοηο Βοηιουκαπροπ τὶ 7. (ὧι: Κεβέργιιδβ ἄθπι Πεοίον' 

65 ἀγπηιη. τὰ Ν νη. ἢν. Π δεγισαρεπ αἀαγρούναολέ) Ετνίαηροη 1882. 

Ἡγεϊάφοη ϊδοοίϊα ογἱΐοα (ἴπ: οείδολγί εξ τὶ ἄθηὶ 800). σδῖϊ. (65 

γηιπ. τι Κοδϊθη2). Κοὐϊοης 1882. 
κα [ἰφγὶς πιϊδοοιἐϊς φὶ ἄμο ρογέϊποπέ ἱπιργίπιϊδ σοπιηιθηιονῦ απαϊ 

επί Ποὐγαοὶ ααυεγϑαγία, Οοδεοίϊ Ἰζαγίαε οὲ Νουα ἰδοΐίοηο8, 

ααυϊρῖὶ Αἀυογεαγίογιηι ογϊέϊοογιιπι νο]. 1. Ῥγαθέενιθα ε6 5ϊπριιῖδ 

Ἰοοὶς ἱπέογργοίαπαϊς απ ὁπιεπάαπαϊδ πηι ἐπ ἀἰανϊδ μλίϊοίοσίοὶϑ 

δα ροϑιιογιπέ, δα φιιΐδιιδ ροΐϊδδίπινι ποπιϊπαπαϊ 6886 υἱα θην 

Βαάλαπι (Πποηιος. που. 867. 1. Π.ι. ΠΙ. ΙΝ. Χ), δεγρῖς (Ρλοί. 
ΧΧΙΙ. ΧΧΙΧ. ΧΧΧ. ΧΧΧΙΙ. σαλνό. Γ(, ῬΆϊϊ. 1818), Οοδεὲ (πε- 
πιο5. ΧΙ. που. 86». ΠΙ. Ψ1. ὙΠ|. ΙΧ), Οαηιρε (λίϊοϊ. ΝΊΙ. ΧΙ. 
ψαλνῦ. ἢ. ῬΗῖΙ, 1869), σεδλαναί (σαλγὸ. Γὰν ῬΑῖϊ. 1864. διαϊιέ, 
ἤὰν ἃ. βαμον. αγηιη. 1818), Ηοτγινεγά. (ἥνπι. ΤΥ. Τπεπιοβ. που. 

567. 1. ὙΠ|. ΧΙ), Ζἱπισοοα (σαλνῦ. ἢ, ῬΑῖϊ.1802), ΤΠοΐποῖε ἤονηι. 11), 

ῥαιρρὶ (πλοῖα. πιο. ΧΧΧΥΙ. ψαλνῦ. ἢ Ῥλῖϊ. 1881) Ριίμψσθνδ 

(Ππϑριος. Χ1), Πακοἠοηβίοίη (Ρλϊ]. ΧΧΊΠ. ΧΧ ΧΊΠΙΧΧΧΥ ΧΧΧΥΙ, 
ΧΧΧΥΠ), ϑέαλι (Πλοΐη. ὥὔι86. ΧΙν. ΧΥ. ΧΥῚ, ΧΥΊΙ. ΧΥΠΙ. ΧΧΙ, 
ἘΝ ἌΧΙν. ΧΧΥ ΧΧΥΙ. ΧΧΎΠ ΧΧΎΠΙ ΧΧΧΙ͂Χ: ΧΡ, 
]1άἄεπι (6 πιμίεϊς ἰοοΐβ βμδίμις αϊδρμίαυϊέ ἴηι δοηδεγῖβ εα. ΟἸαδ8θΉ. 
Ψαλνῦ. "ἴω" ῬΆλῖϊ. 1868. 1866. 1868. 1870), δέοι (Πιοῖη. Πι5. 
ΧχΙιν. ΧΧΥ. ΧΧΥῚΙ. ΧΧΥΠ. ΧΧΎΠΠ. ΧΧΧΙΠ),, ὕεοπεν (Πλοῖΐπ. 
ως. ΧΧΥ. υαλνῦ. Κ.. ῬΗῖϊ. 1812), Ἡοῖϊ (Πϑυια ἀ6 ρλῖϊ. 11). 

4) ϑονίρία αα φγαπιπιαίίοαπι εἰ οἰοσιίϊοποπι Τ᾿ πμοψαϊαϊ5 δροοίαηπίϊα, 

Πιαπρεὶ 6 ἀαἰΐϊυο Τλιομάϊάοο. Ποριοπιοπί. 1851. 
ΑἸΙοιιροῖ ζγοῦον ἄθη βοφεπαππίοη Νοπεϊπαίϊυμδ. αὐδοϊιίι δοὶ 71. μπά 

αἰ δεϑοίαηπεϊυϊνιη (65 Νειιέν.. δἴπῳ. ἴηι ϑίππιε δἷπθβ αὐϑίγαἰέθῃ 
ϑιεδείαηίϊυς ὑοὶ Τὰ. 1 11 “οϊέπιοτῖίς 1859. 1800. 

Οοιίδοῦ 26 ργαεροϑίϊοπιιηι τἰϑιι Τἠμομαϊάθο. 1 (ἐς) Π| (ἐν) 1Π (ἀπο) 
ΤΥ (ἐκ) Ὺ (ἀντί, πρό, ἀνά, ξύν, μεταὴ Ι (πρός) δελιοοϊά- 
πὶΐξς 18ῦ9. 61, 68. 70. 17. 88. 

ΤΠοπιαδεοιυδκὶ ἢὴ6 ργαθροξβ. κατά ἴπ οοπιροδὶ{ϊ5 εἰρη βοαίξίοπα φιιαίεηιι8 
δας Τῇ. ᾿ϊβίονία οοφηποβοὶ ροίεδί. Νεοδίααϊϊ 1861. 

Ββγαιι [26 οοἰϊοσαΐίοπα υογδοτιπι ἀρὰ Τὰ. οὐδογυαίΐζοπος. Βταιπδ- 
ὄθτῳ 1802. 

Δαπρὸ 6 ρονίοάογιθα Τλμομαϊάδαγμπι δέγμοίμνα. 1 1 Κ γαίϊε. 
1868. 1868. 

Κιοπιθης επιουἤμησοη δεν ἄθπὶ οι ἴπ Οὐ )εοἰδοαίτοπ πὰ δον 
ἄογοη ἔογηι δεὶ Τὰ. πὰ Χοπ. Βετὶ, 18θ8. 

Αγπάι 6 ΤΆ. ατίο βογίϑεοπαὶ αἰδδονίαίο, Παφαοὺ. 1868. 
2. Ηεογϑεὲ ζχοῦον' ἄν δοίπι μέν" ἵπι Τῇ, αριδιγ 1867. 
ϑολεοίαϊηρ 6 ἀψρεγϑαίο Τλιοψαϊαθο. «ακον 1801. 
Ῥνοϊδίδοῆ 6 οοπιραναἰϊυϊ οὑπὶ οοπιραγαία τὲ οοπίμποιί τἰϑὲι ΤἼου- 

αἰάθο. Κγταίϊοὶ. 1809. 
ϑέείηδογῷ δεϊίγᾶσο τὰν Ἡηγαϊσισι ἀν ΤΠπμιβκυαϊἀοίδολποπ Ποάδη. 

βονίη 1810. 
δία Οἰαρδίϊοπος φταπιπιαίίοας αὐ Τὴ. ρεοτγίϊποπίος. Κδίπ 1812, 
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ογδοηιαπη [ὴ6 ἱηβηϊξϊυϊ ἐδηρονινι τἰιδιι ΤἈμοψαϊάθο. Οενίϊμς᾽ δέμώ- 
αΐοη ΥΊ. 

Κιιοηιπιοῖί 126 φαθρ. ἐπέ οἱπὶ οαδίδιι σοηϊμοίαθ τιδιὶ Τἰμογάϊάοο. 
βοπη 1818. 

Ἡσιάπιαππ 126 ηπαϊζιηι οημηπξϊαξογιηι ἰϑὲι Τ᾽ μομψαϊαοο. Οδέξίρ. 1818. 
71εἰ) ονδολοῖά αΑἀπαϊεοία ογίξοα δὲ φγαπιπιαίζοα (Ρ. 11--14). Κγγα- 

ἐϊδὶ, 1817. 
Φεῦδεγί 6 φῦαρρ. περί οἱ ἀμφί κοι Τἀμογαϊάοο. Κὐπίρεῦ. 1880. 
Νιοίιτκὶ 26 Τημοψαϊάδφαρ οἱοοιέϊογιῖς ργοργίθέαίε φμαάαπι. Κπϊῖρε- 

ὅδγῃ 1881, 
ἤαοιε 6 ρμαρίϊοϊρίο Ἵλμομαϊάοο. 1 1 ᾿όϑαι 1882, 1888. 
Βολίπιαηπ 126 αἰῤγ'αοίϊοτιῖδ τἰιδιὲ δὲ ργοργθδϑ φιαϊϊδδ βμογῖξ ἵπι δηιτι- 

ἐϊαϊϊοηῖδιις γοίαἰυϊς αρμὰ Πεγοά, Απίϊρα. Τὰ. Απᾶοο. ἤψ5. 
ἤγαίϊει. 1882. " 

αοεοίς Οιαρϑδίϊοηος ἦθ σοποίϊυϊ μδιι Ταημομαϊαοο. Παϊϊο 1888, 

δ) ϑογίρία αα γὲβ Λϊδίογίοας οἱ οἠγοποϊορίοας ρογέϊηθηϊία. 

ΜΔοάιροῖϊ Αππαῖος Τλμομαϊαοὶ οὐ Χοπορλοηίοί. Οαοπ. 1102, Μιιΐμ5 
ἰἰτὶ θα ραν ψμαθ αὦ Τὰ. βρδοίαέ Ιορίζιν' δίϊαμῃι ἵη μῖ. δὲ αοἰέϊ. 
δα δηιρῖ5. 

Οαἰέογοῦ αΑἀὐλαπαϊμπρ υοὴ Τλγναοσίοη παοὺ Πογοαοέ τὐιὰ 7. ἀκ 
αἴθπὶ 7,αἰ. (φιο βϑγπιοηθ ργϊπιμηι ἔπι Οὐπιριθηξ. γα. δοοῖοί. (ἑοἰέζηρ. 
φγοάϊον αἱ) ἐἰδονβ. υοπ ΗΠ. ϑολιίἰοπίλογδὶ. Οδεέξίπρ. 1800. 

(ὐοοἶϊον 726 δίίμ δὲ ογίφία ϑυγασμδαγια. ἤϊρμδ. 1818. 
Κονγίΐῶηι Ζιν (Ἰσβδολίομία ΜΠ οἰϊθηϊδοῦου ϑιέααίδυεγ  αδϑπροη λαμρέ- 

δἀολίϊοι ιυᾶμγοπα 465 Ῥεῖορ. Κυίοφοβ, βδυμολδίϊοι οἵπον λϊδίονίβοΣ- 
ροϊϊέϊδολονι Εἰηϊοίίμηρ πὶ ἀα5 ϑιίμαάϊιηι ἀθ5 1. Ἠεϊαεοιδ. 1821. 

Μιίτορη 1)6 ογίοι Τλμομάϊαθο. 1 11 Κ͵αίϊεὶ, 1829, 1891. 
Οἰαγῖδδε ϑδρδοίπιοη ᾿ϊξέογίοο- δον αΥὐΐμπι ἱπαμσμγαΐα δα λίϑεπς αὦ ΤἼμον- 

αϊάφαηι οι Ῥοῖορ. δροοΐμαπι απποίαϊίοποπι. «πιρά. Βαΐ. 1888. 
Αγμοσον (πιηιογιίαίϊοποα ογϊίϊοαο οἱ ᾿ἰδίονίοαο αὁ 71). ᾿ἰκδίονϊαγιαπ ρανίδ 

ροδίγοηια δμϑιοοΐας οἰμδάθηι Π)1οτμεῖϊ πὶδίογορΥ αρλϊοογιηι οαϊξορὶ, 
-- ζίοεδον αἴ Ῥεηίεκοπίαδιϊο 465 Τὰ. Πἰϊῖθέ. ρμλὶὶ. ϑιιια. 1. 
Ποῖα [ὶο Κἱηδβέθυηἶδδο 65 είορ. Κυϊΐοψεβ. Κὐίη 1884. 
ἤορρο ϑυγασιιβαγιι οὐδιαϊοτιῖβ ὁδιϊο εῖορ. γαοίαθ Ὁ. ἵ τπιδφμθ αὐ 

Ποπιοδίμεηπῖς ααυεφηίμηι ρον ίΐπθηδ. γαποοῇ, αα Κϊααν. 1887, 
γϊδολοῦ Ῥογαϊοοας 1 ὄπὶφ υοὴη Μακεοαοπίοη. δϑολισεῖΣ. Πἴμ8. 1 

ΑΙ. ϑολτγίγι. 1. 
- ὥηϊξονϑμομεησοηι τον αἷο Κγον  αβδης υοπ Αἰλοπ ἐπ ἄδπ ἰεἰτέοπ 

Ψαλγοπ ὅθ86 Ῥεοῖορ. Κυϊοροβ. Μαβεὶ 1844, Κι. ϑοίυν, 1. 
ιῖολθ α5 πιογανίδομθ Ῥβορλίβδηια. Παπιὼ. 1898. 
Ἡαϊέοπδαοῖλ 126 φιαάνίπφοπίονιαι Καοίΐϊοπο. δεν 1842, 
2. Πογδδὲ Το 1ἰοκίκολμν ὧθ5 Αἰκιίδφίαο5. ΤἩαπιὼῦ. 1848. 
Τἰμίονον 126 ρίμνηιϊ6 Τὰ, Πονοαοίζἑφια Ἰοοῖδ ἴηι φιῖδιιδ εέθνμθ δουῖρέον' 

ἀε ἴϊδάσηι γεὗιιβ σοδέϊβ αἰδδβουὶξ σοπιπιοπέαξῖο. ,“Πειϊφεπδίααέ 1848. 
Ῥοοηιοῖ 6 φμὸ απηὶ ἐθηῖροῦδ ἵπ Α(ἰἴοα ἀκμάξοντος τοῦ σίτου 

αϊσαίμν. γαποοῦ, αα (ΗΠ, 1840. 
-- θμο αἷθ βϑοισιάμηι 17. ὑδιίμ οῖ. ἱποορονὶί. Τὀϊά. 1840. 
-- Θμο ἐδηαροῦδ δοίδωπ οὶ. βηϊίιι οἷς. 1ὑϊα. 1851, 
ϑαίοηιο 26 Τὴ. οἱ Πεγοάοίϊ φιιαοδίϊοπμηι ᾿ϊδέονιοανγηι δρδοίπιθη 

Βοτοί. 1801, 
Ε. Η. 0. Μιοῖϊον 6 ἐδηῖροῦα φμὸ δοίϊιηι Ῥεὶ, ἱγρζίμηε οορενῖέ. 

αν}. 1852. 
Ἡ, Ἡονδδὶ Ζιω (ἰδβο]ιίολμίο ὧδ αἰιδιυανἰρο Ῥοϊϊκ ϑδραγέαϑ. 

1 εΐρε. 1858. 
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ἩΡ. Ηονῦοδέ [δ᾽ Αὐῥαϊ! υοη Ἡγψίϊοηθ. Κοίπ 1801. 

Μεϊπμαιδου ἴ]οῦον αἷς ΤΑμομαϊαείδο]α Βεβολνείδιιπρ ἄον' Βεἰασογ μη 

υοη ϑυγακιθ. ΜΗὴλιμαιδ. 185θ. 
ίοκοὶ Βεοίίγαφ τι Εγκιάνιμς 465 Τὰ, Ποιοίοῦθη 1808, 
ϑομάβον [06 σϑγιρὶ ρμοδὲ δοίμιπι Ῥενδίοιπι πιδφθ αὐ ἐγϊοεππαίε [οοάιι 

ἵπ Θγαδοῖα φοϑρίαγιηι ἐσηιροΥγῖδιιδ. 705. 18θδ. 

Ἡαϊϊοῖῆς Τὰ. ὠπὰ Κίεοπ. Εἰοηδθμγᾳ 1800. 

Ταϊπιαπη Βοϊίναρ τιν Ἡαγαϊσιηρ Κίοοπβ. Ῥίοθη. 1867. 

Ῥίογβοη ἴῖο Τηιβκμαϊαοίδολε Παγϑέοιμπρ ἀον' Ῥεπίεκοπίαδίϊε. ῬΆλίϊοί. 

ΧΧΥΙΠ, 
διϊον- δέν ἀδίησ Ανϊδίορλαπος ὠπα αἴδ ᾿ιϊδέονίδολα τε. Πεὶρ:. 1815. 

-- ρίο διναίοσίο 4ος Τοπιοδίλθηθ 418 υ. Οἱ». Πλεΐπ. Μι. ΧΧΧΗ͂Ι. 

--- χλικραϊαοίξολο Εὐνδομμηφθη. Ἡρίθη 1881. (226 λοο ἰἰὗτο υαπατγιάῖη 

καγϊοϊαίϊογιιπι ρίοθπο οἵ. δίαλιἐϊ οοηβιαπι ((ἰδέζϊπῳ. (εἰ. Απε:. 

1882 ρ. 77. 544.) οὐ 75. ἤλοη. ΧΧΧΥΙΠ Ρ. 148 544.) 

- δας ονϑίε ὕαλν ἀθ5 Ῥεῖορ. Κυίοφοβ. ϑαλγὸ. γὼ" ῬΆῖϊ. 1888. 

ὥὔζησονυ Ζιν Ζεϊϊγοολμπιη ἀο5 Τὰ. διξειιπιγδῦεν. (67 Ακαᾶ, ἀδν' 

 ἴ55. τὶ πολοη 1818. 
- ὲν αἰἰΐδομε Καίοράον τυδηνεπα ἦθος Ῥεοίορ. Κγίεσθβ. 17ϊάσπι. 

- Ζιπι Καϊοπαθν ἀθ6 Τὴ. 10ϊάσπι 1818. 
-- δας Αγιορδλαλν (686 Τὰ. Ῥλῖίϊοὶ. ΧΤ1Π. 
Οδίς εν Ηεγπιοκοριἀθηργοσοβ5. Ποῖρε. 1810. 
Αἱγοῆλοῦ" ον θοϊϊβο]ο Βιρια ἐπὶ δγβϑέθπ Π)δοοπηΐιπι δοῖτιθ8 βεβέθλθηβ. 

Πεοτηπος ΧΙ, 
ϑομισαγίςΣ Αἀ Αἰιπμοηϊοηδίμηι σὑοπὶ πάυϊίίαγοηι δέμαϊα Ἱλμομαϊάθα. 

Κἰϊίαο 1811. 
Η. ϑολοοῖϊ [6 εαἰἱγαοναϊπανὶϊς φιιϊϑιιδάαπι πιαρίδίγαἰδιιδ «Αἰποπίετ- 

δίμηι, (Οὐπιπιθηΐ ἴη ἄτη. Ποπιπιδ. 
Ἡἰδιυοῖϊοῦ [6 οαιδα πογπιοοορίάατιαη. οπαδέ. 1818. 
ϑίοερ Πονοάοί ΙΧ 106 μπά 1... ἤῇλοῖη. ἤι. ΧΧΧΝ, 
διαϊηηον Κίοοπ δεὶ Τὰ. Ἡίοη 1881. 4 
διοοδύοάα Τλιναϊαοίδολο Οιοιοπδίμαϊοη. [Πρππδῦνοῖς 1881. 
ϑοληιΐέ Ομαρβδίϊοτιος οἠροτιοϊοίοας αὐ ΤΠ. ρεγέϊποπίοβ, {ῖρ8. 1882. 
υοη ἩΙΙαπιοτυϊί:- ΠΠοοϊοηάον " Ομγαθ ΤἼμομαϊάθαο (οὗ. βιργα)Ρ. 8544. 
Αιδικὶ ας ϑολμαι(ζ)αῆν ἵπ ἄν φγόϑδοπ Ποολπιηρ8- γιά 07}. 

7]}ὴ80Υ. 1 ΝΥ, 278. Παίίδον 188. 

Ῥναοίογοα (ἴδ γγμη α Τὴ. παγταίαγιηι ἰοπιρονῖδιιδ αἰδρμξαυϊέ 

Α. οπιπιβοθ βοίδν, τιῦ γίθολ, Ζοϊἐνοοἠθπμης Ρ. 80, 48 54. Ολγοποὶ. 
Ρ. 8600 --880, 394---8597. 404--409. 

4) ϑογίρία 46 βελοιϊϊἴδ. 
Οοϑεϊΐηφς Οὐδβογυαίίοπος αὐ βολοῖϊα ἐπ 1. Πιιρᾶ. Βαί. 1814. 
Ῥοϑεγοπίς 6 βολοϊιϊδ ἴα 1. οοπιπιοπίαίϊο. Παϊΐ8 1818. 
-- 2ὲὲ βολοῖϊϊι ἐπι Τῆι. φμαρβίϊοτιες πουαθ. αραοῦ. 1881. 
πω οὐ τ ποΠΡΗΡ 6 βολμοϊίοτιιπι ΤἼημον αἰ άδοτιπι [οπίϊδιδ. “εῖρξ. 

ἡ η΄. ἘΝ: 

8) δὲ ΤῊ. ἱπιασίηϊίνιι. ὁ απίϊφιϊέαίε βογυαίὶ5 αἰδρμίαυϊέ 

Μϊιολαδιῖς Πῖο Βιιαηΐδδο 465 Τὴ. διγαδϑῦ. 1811, 

26 οπιπὶ βογὶρέογιιπ αὐ Τὴ. ρενγίϊπογίζϊιε θη ΘῈ οἤ. 

1. Πονῦδί υὑαλνοεδονίολέ δον ΤᾺ. Ρλίϊοὶ. ΧΥῚ. ΧΧΙΝν. ΧΧΧΥΊΠ, 
ΧΙ, ΧΙΠ οὐ ϑολοθηο Χαλγοβῦον. ἀδον αἴθ στγίθοϊ, Πϊδεοτίκετ' 
(διω"ἱαπ-σαλτοβῦ. 1. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥ̓ΓΤΓΡΑΦΗΣ Α. 

1, Προοίμιον. Κεφ. α΄ --αγ΄. 
1, Αἰτία ταύτης τῆς ξυγγραφῆς, ὅτι ὁ Πελοποννησιακὸς 

πόλεμος ἀξιολογώτατός ἐστι τῶν προγεγενημένων. α΄. 
ῷ, Τὸ μέγεϑος τούτου τοῦ πολέμου ἀποφαίνεται παραβολῇ 

τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς Ἑλλάδος. β'--ἰιϑ'. 
αἹ τῆς πρὸ τῶν Τρωικῶν, β'---η΄. 
β) τῆς κατὰ τὰ Τρωικά. 9 ---τα΄. 
γ) τῆς μετὰ τὰ Τρωικά. ιβ΄ --ιϑ'. 

8. ᾿Εξελέγχονται οἱ διὰ τὸ τῶν ἀνθρώπων εὐπειϑὲς καὶ 
διὰ ποιητὰς καὶ λογογράφους τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον ϑαυμάξοντες 

κ΄ --κβ΄, καὶ τὸ εἶδος ταύτης τῆς ἱστορίας ἀποδείκνυται. χγ΄. 

Π, 4 αἰτίαι τοῦ πολέμου. 
Α. 4 ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι. Κεφ. κδ'-- ξδ΄. 
1. Τὰ Κἔρκυραϊκά. κδ'--νε΄. 

α) Πόλεμος Κερκυραίων καὶ Κορινϑέων. κδ'΄---λα΄. 
βὴ) Λόγος Κερκυραίων ἐς ᾿ϑήνας πρεσβευσαμένων. 

λβ΄. 18" 
γ) ἀντιλογία Κορινϑίων. λζξ΄--Αγ΄. 
δὴ Οἱ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ τῶν Κορινϑέων καὶ Κερκυραίων 

πολέμου ξυναίρονται. μδ'--νε΄. 
2) Ποτειδαίας ἀπόστασις. νς -ξε΄. 

1Π. 4. Οἵ Λακεδαιμόνιον ψηφίξονται τὸν πόλεμον 

1. ἄνευ τῶν πάντων ξυμμάχων. Κεφ. ἕς΄ --πξ΄. 
αὐ Ξύλλογος τῶν Πακεδαιμονίων περὶ ὧν οἵ ξύμμαχοι 

ἠδικῆσϑαι ἔφασαν. ἕς΄. ξζ΄. 
βὴ) Λόγος Κορινϑίων. ξηΐ--οα΄. 
γ) ᾿ἀντιλογία ᾿Αϑηναίων. οβ' ---οη΄. 
δ) “όγος ᾿Δοχιδάμου. οϑ'--πε΄. 
εὃ Λόγος Σϑενελάδου. πς΄. 
Ξ) Διαγνώμη τῆς ἐκκλησίας. πῇ΄. 

Π. Β. Ἢ ἀληϑὴς αἰτία τοῦ πολέμου, ἥπερ ἦν ἡ αὐὖὐ- 

ξηϑεῖσα δύναμις τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ ὁ φϑόνος τῶν 

Λακεδαιμονίων. Κεφ. πη “--οιη. ᾿ἀποδείκνυται οὖν 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ ΑΔ. δὴ 

1. ὅπως οἵ ᾿Αϑηναῖοι ηὐξήϑησαν καὶ τὴν ἡγεμο- 

νίων παρέλαβον. πϑ'--ας΄. 
ῷ, ὕπως τοὺς ξυμμάχους ἐδουλώσαντο' παρέκ- 

βασις περὶ τῶν μεταξὺ τοῦ Πηδικοῦ καὶ τοῦ Πεῖλο- 
ποννησιακοῦ πολέμου γενομένων. αξ΄--οιη΄. 

Π|. 4. Οἱ Τακεδαιμόνιοι ψηφίξονται τὸν πόλεμον 
, κοινῇ μετὰ τῶν ξυμμάχων, Κεφ. ριϑ'--οκε΄. 

α) Ξύνοδος τῶν ξυμμάχων. 
β) Λόγος Κορινϑίων. ρκ'--ρκδ', 
γ) Οἵ ξύμμαχοι ψηφέξονται πολεμεῖν. ρκέ. 

ΙΠ, Γ. Ἐγκλήματα ἀλλήλων καὶ προφάσεις τοῦ πο- 

λέμου. Κεφ. ρκς΄ --ολϑ'. 
1. Τὸ Κυλώνειον ἄγος. ρκςε΄. ρχζ΄. 
ῷ, 8. Τὸ ἀπὸ Ταινάρου καὶ τὸ τῆς Χαλκιοίκου 

ἄγος. ρκηΐ --ολή. 
α) Παυσανίου προδοσία καὶ ϑάνατος --- ολδ΄. 

βὴ) Ἐπίμετρον περὶ τῆς Θεμιστοκλέους φυγῆς καὶ ϑα- 

νάτου. ρλε΄--ολη΄. 
4. Ἄλλα ἐγκλήματα ἑκατέρων καὶ ἀξιώσεις Λακε- 

δαιμονίων. ρλϑ΄. 
ΠΙ. Β. Οἵ ᾿Αϑηναῖοι ψηφίέξονται τὸν πόλεμον. Κεφ. 

ομ΄--ομε΄. 
α) Λόγος Περικλέοῦς. ρμ'---ομδ΄. 
β) Ψήφισμα ᾿Αϑηναίων, οὐ μέντοι τήν γε ἐπιμειξίαν 

ἀμφοτέρων ἀναιροῦν. ρμέ. ρομς΄. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 
ἘΤΙΡΑΨΉ ον 

1. Θουκυδίδης ᾿4ϑηναῖος ξυνέγραψε τὸν πόλε- 1 
μον τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿ἀϑηναίων ὡς ἐπολέ- 

6. Ῥγοοθπῖῖο Τῆπον ἀἸα15. ρτδο- 
ἰὁΥ ΡοΡρῃγταπι (οἵ, Βογπῃ, ΗΪϑβί, 
1ι|ι, ατ, Πρ. 116) 5᾽πρη!αγοβ 
1106}105 βουϊρβεγαμιὶ νου (οὐδιη- 
86. ΜΌΟΘΟΘΟΙΠ εὐ ϑοθαποκ Μο- 
ηδϑίουῖ! ΜΌΘΟΟΙΜΙ εἀϊίοβ. Οἵ, 
οὐαὶ ὅϑίεϊίζ, ὠὔθῦοῦ ἄθη ὅε- 
ἀδπκοησδηρ ἱπὶ ῬυοΟ ΠΟ η 468 
Τημον ἀ,Κ ἴῃ. Απη8]. Ῥ110]. ἃ, 
1861 ρ. 288 5ᾳᾳ. Νοπιθῃ ρτο- 
ΟΘΠΪ,, αὰ0ὸ ἰρ86 ΤΠυογαϊάεβ ἀ6 
Ὠγπηηο Ἠομηθγῖοο 1Π] 104, 4 υδι5 
εβῦ, ἀ6θ ᾶὸ ἱπργοβϑίοηθ, αϊ 
46 517} }}10118, υδἰναύππη δϑύ δρυᾶ 
ΟΠΊΠ65 ψΘίθΓ 8 Οὐ Ἰ005 Οὐ ΘΥΔΠΊΠ18- 
τἴοο5 4ἱ ἀ6 66 Ἰοαπαπίην, Ηπηο 
Ἰῃσγοβϑαπιὶ (0. 1---28) ουπὶ ρ]6- 
ταῦθ δργορίτη νοσθηΐ οὖ ϑδαυΐ 
ΡῬυϑοβίδηι  8β 18. ἢἰβίοτῖδο Τ υοΥ- 
ἀϊάθδθ ραυθαβ δἀπυϊηθγθηΐ δυΐ 
Οπληἶ 8 δηίθροηδηΐ, νἱλαρογδὶ 
Πιοηγϑὶιβ Η8], ἀθ Τπαο. ἰαυάϊΐο. 
Ρ- 888 544. Αἱ ΡὈγδοίθν Αὐδοί ΠῚ, 
4] Παϊο τ βρομαϊί, νἀ 6 ΟΥ̓ Ζου τα 
Ῥτγδθβίδη πηι Πα} 18 ῬΓΟΟ ΘΠ ἐρτο- 
οἷα Παβίγαηίθη ἴῃ ἰὈγῸ ἀαθιη 
ΒΟΥΙρβιῦ ἀ6. δυιίε ἢϊβίουϊο. ἄτγδθο. 
εα, 2. Ρ. 2085ᾳᾳ. Οἵ, Ενεγβ. 1, ἃ. Ὁ. 
10 εὐ 185344. ΟΟη5.Π τὴ βου Ρ ον 8 
μος δϑί υὐ τὸ8 δηϊιαᾳυϊουοβ ατδο- 
ΘΟΓῸΠῚ 886 ͵581Π16 οὐ τη χὶπηδ 6616- 
Ὀταίαβ Ὀ6|1|0 Ῥοὶοροπηδβίδοο νὶ 
δίαιο τηδρηϊαϊηθ οοάογο ἀθπΊ0η- 
βίγοί, Ῥαγίθβϑ ργΟΟΌΠΙΪ ἰγθ8 6586, 

ἀυδΓΆτη 8] (6 γᾶ ΓΌΓΘῈ5 ἴῃ {γ65 0605 
ἀἸἰβουιθθηᾶα βἰῦ, εχ ἀἰβροϑβιτοπα 
αταθοα ἰοιϊ ἰργοὸ ργδθροϑβίία 5815 
ϑΡρδγοί. 1)ὴ6 ἰθπιροῦθ ἅ00 Πδᾶθο 
Ἰηρυθββίο βουρία 8: οἵ, 841. 81 
1, Ἵν. ξυνέγραψε εἰ ἀρξάμενος. 
(8. 1. 81. Θουκυδίέδης 

᾿Αϑηναῖος ξυνέγραψε. ϑῖπι- 
ῬΙϊοϊξαιεπη. νθίθσαμη. αὰ8 Βο δῃΐ 
ποιλΐηᾷ 88 ἴῃ ρυϊποῖ 115 βουὶρίο- 
ὙΠ ΘΟΠΊΠΙΘΙΟΥΔΓΘ ΘΧΘΙΠΊΡ]18 ἰἰ- 
Ἰαβίγαηῦ. πίοι γθίθβ, εχ αυϊθὰ8 
ἀπὰτὰ ἨἩροτγοαοίθυχα Ἡροδότου 
“ἁλικαρνησσῆος ἱστορίης ἀπό- 
δεξις ἥδε φΡτοϊογϊπηθβ. Ὀς ἰοίδ 
Πδο ΘΟΠΙ ΡΥ Θη βίο 6 ψΘΥΒΟΡ ΠΣ 
εὐ ἀδ οοῃίναγϊα ο, 2, 2 οἵ. ΜΙ]. 
Ηϊβι. 110,11 0. 868. Βεϊπιππι πιθπι- 
Ὀγαπ οἷὰβ δον Ποιηθίν, 46 ΕἸοο. 
8 44, αἱ Ἰοπρὶὑπαϊη 6 ππϑυηὈὉἱ συδη- 
ἀἰαίοπι εὔποὶ ἀοοοαί, Οὐποιῦβ8 
ΘΟΠμβοηδηί πὶ αοβαδη) τηά]8 γ8- 
Ῥγθμοπάϊι ΒΙομγ Βα. γιά, ΤμοὉ. 
Ῥαιμο]. Πρ. 858. Ξυγγράφειν, 
αὐ δρυὰ Ἰιαιΐηοβ ΘΟ Ώ ΒΟΥ ΌΘΥΘ 
οὐ σοπρ οι θΥ 6 (841. Ηϊϑί. 11); 
ῬΓΟΡΥΪ πὶ 6586 νθυθιπὶ ἀθ Πἰβίουῖ- 
οἶβ πη] ἃ8. γ68 σοϑίαβ ΘΟ] ρθη }- 
θὰ5. οἱ πίοι 86. οοηϊπηρσθηΐθιιβ, 
αΐ ἀπῸΠῚ αἰαὶ ΘΟΡΡι8 “οἰ βοίδηῖ, 
οοηϑίδι, οἰβὶ διϊδηη ἀναγράφειν 
οὐ ἰπΙρΙοΧ γράφειν (Υ 30, 1), ὧἱ 
1, ϑουΐθογο, ἀθ ιἰϑιονἰϑ 50 γὶ- 
θη 85 Ἰδριτηίαν, Ετδπιπηδίϊοὶ ρτο- 
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μησαν πρὸς ἀλλήλους, ἀρξάμενος εὐθὺς καϑιστα- 
μένου καὶ ἐλπίσας μέγαν τε ἔσεσϑαι καὶ ἀξιολο-- 

ΡΓΙδ διαφέρειν συγγραφὴν ἴστο- 
ρίας τῷ χρόνῳ γο] αηΐ, "Ὁ μὲν 
γὰρ τὰ πρὸ αὐτοῦ γινόμενα 
διηγούμενος ἱστορίαν ποιεῖ, ὁ 
δὲ τὰ κατὰ τοὺς ἑαυτοῦ χρό- 
νους συμβάντα συγγραφήν.“ 
(Ῥοχορ. δρυὰ δναὶζΖ. 1 ρ. 199.) 
Οποά ἀἰδβουϊηθη ΟΠ ΒΘΠΊΡΟΙ 0Ὁ- 
βευνδαίασῦ. ὙΠυογάϊαθβ νοῦ, ααϊ 
586ρ6 5ἷςσ ψεῦθο ξυγγρ. ἀθ 868 
5118 δϑὶ (οἵ, ΠῚ 70, ὅ. 108, 2. ΠῚ 
25, 2. 88, 4 4].), ἰάθο ὁ ξυγγρα- 
φεύς ἃ βΥΔΙΤΊ Δ οἷ8 νοσδίυγ. Εχ 
δΟΙΪΒίο δαῖθ πηι ῬΓΟΟΘΠλ τη 8050- 
Ιαΐϊαὰ ἀδηιαπη ἰρ88 ἢἰβίοντία 580γ]- 
Ρίμπη 6586, ἰά απο ἱποογία5 ΤΠυ- 
ογάϊα18. νἱΐδθ δαοίου ὃ 8 πδυγανῖ 
ἀἴοῖϊε οὖ ΠΌΡΟΥ ἀοίδπάϊς Θοηαποκ, 
ΟΠ σοὶ ποθὴ ΡΟ5886 Ιοοἱ πΠ040 οοπη- 
Ρᾶγδαίὶ ἀοοθηί. 5'6α ἴῃ 88 Πυϊὰ5 
ἰθ ΠΡΟ 8. γοϑρ οἷα δὰ 6δοὸ5 αυΐ 
ἴο5. ΠΠὈγο8 Ἰθοίαγὶ βἰπί, βίσαι ἢἷ- 
βιουίοὶ Τϑιηΐ δαάθπὶ ἀδι οδιι58 ρ6Γ- 
ἔδοίο αὐππίαν, Οἷ, ΕᾺΡ. δα 84!. Τὰ. 
9 εἰ Κτυερ. ἅτ, 8 58, 10 ἀἀη. 1. 
Ῥεγίβοίο δαΐθη ἢ. 1. ΤῊ., αὐ 
20, 1, υἱἱ ποη ροίογαι, αυοὰ ΚΥ 
20, 1 886 ΓΟΙᾺΠῚ 40 416 Ροϑύ θε}- 
Ἰὰπὶ ἀδοθηπαῖθ σθβίδυ τ βου ρίο- 
ΓΟΠῚ 6588 εἰρηϊβοαι, Ὠϊο 4π0 
[ΘΠΊΡΟΓΘ ΘΧΟΥΒ118 φυϊθυδαιο οδ515 
δαἀποία5. Ὀ6Ι Πα τὴ ΟΟΠΒΟΥΡΒονὶώ 
ΘΧρ ἰοδί, -- τὸν πόλεμον τῶν 
Πελοποννησίων καὶ 4ϑη- 
ναέων. δε νϑῦθα δηιθίρυϑ 
6556), ΟΠ] Ὀγϑαίοῦ ἰᾷά Ὀ6Ι τὰ 
φυοά ροβίεα ΡεΪοροπηθβίδοιυπι αἷ- 
οἴαπὶ δϑύ σοιαρί γα Ὀ6} 18 ΡοΙοροη- 
Πρβίου πη εὐ ΑἰΠθηϊθηβἰ πὶ σαϑίδ 
βἰηί, ἄοοοὶ {ΠΙΓΙΟἢϊι5. ἴῃ ΚΘ γπι0. 
δὰ ὀχρῖῖο, Τῆυο. Ρ. 1. Ργδθοῖρια8 
οΟ ποιηΐπα Δρρδ! δῦ ροίθγαί 
Ὀ6ΙΙὰπὶ Ροὶοροηποβίδοιιπι, αποᾶ 
α4υδ6 δηΐθα ἰηίθγ Αἰ θη θη 565. οἱ 
ῬεΙΕρομπββίοβ Βεβία βαπί πΊυ]Ὸ 
ΤΊΪΠΟΥΙΒ ΠΠΟΤΊΘη1 ἔπογιηί. Ὀχὶς 
ὡς, ποη ὅν, αυοᾶ,,, Ροϑ55ὶ0 ἃ! 1415 
Ὀ6ΙΠὰ πὰ αι οα ἰπίεν 8568 βϑββϑυϊηΐ 
ὨΔΥΓΔΓΘ, Αἱ ἰΔΠΊ6 ἢ 4 ποπιοᾶο 
Βοβίαπι 5ἰΐ, Ἰὰ δδϑί ψιοτηοάο βἰπ- 
δα, εἃ ργϑββου πηι 486. 8]}- 

οαΐὰδ 5η0 τηοτηθηΐὶ, ἴῃ 60 σοϑβίᾶ 
[αϑγὶηὶ ἰδοοδί,Κ. Βίορηῃ. Νρϑαιθ 
Γ68 ἰδηΐίιμη, 564 δἰϊϑτη ΘΔΓΙΠῚ 
οδι585 οἱ σγϑίϊομθβ Ὄχρίίοαγα νο- 
Ιαἰὸ, Οὗ, Μαίμι. τ. ὃ 486, Τηΐτὰ 
Ὑ 206, 6 τὰ ἔπειτα ὡς ἐπολε- 
μήϑη ἐξηγήσομαι. Ἦοο ε556 
οἴποῖαπι Πἰδίογῖαα ἀοοοθὶ Οἷο. ἀδ 
Οτναί. Π 18, 68. -- ἀρξάμενος 
εὐϑὺς καϑισταμένου ΕΞ 
ἀρξάμενος (τοῦ ξυγγράψαι) 
εὐθὺς ὅτε καϑίστατο (ὁ πολε- 
μος). Εχ [8 ᾿πίθι]αρὶ σϑγθὶϑ 
ΤΠυογ 4 6Π,, δἰπιυϊαία 8 τη ον ουὶ 
οοδρίαμπη 581{ Ὀ6Ι]απὶ, 1ᾳ 5ουῖθῈ γα 
ΘΟΘΡΙ8556. δὐ οαπὶ Ὀ6}}} ΡΓΟΘΓΘ558 
οὐἶᾶπι ἴῃ βου θθηο ΡΡΟρ Β50Πὶ 
6886 ἀοοεί δίθρῃ, Νβαιθ οὐϑίδί 
ἢαΐο ᾿ηἰογργοίϑιϊοηὶ αιοὰ ἃ Τηὰ- 
ογάϊάθ ἤηϊίο ἀδιηὰπιὶ θ6110 ἢᾶποὸ 
Ὠἰδίουϊδηι ἴῃ οτγάϊποιη τϑαδοίδιη 
6580 6Χ 1 18, 8. 18, 1. 26, 1 
οοσηοβοίπηιβ. ὙΤΠυογαϊάθβ. ΘηΪπὶ 
ἀαδΠινὶβ τημϊίο ροϑύ ἢῸ5 ΕἰὈΓῸ5 
ἀϊρογονθί οἱ δβχρο ίγθί, ἰδιηθῃ δί8- 
{τὴ 80 ᾿πίΐύϊο Ὀ61}1 ΘΟΙΩΠΙΘ ΔΥῸ 5 
ἴῃ 408 4ιἃ8 σΟΓΘΓΘΗ ΟΣ τοΐεγγοί 
ἴδοθγθ οἱ ἀθίπαβ βἰηρεϊαβ δἰϊδη) 
ΡὈϑγίθβ οηῃβουῖθ γα Ῥοιαγαῖ, Οείε- 
γτὰπη ἀϊοίιαν καϑέσταται πόλε- 
μος εἰ ξυνέσταται πόλεμος εί 
καϑίστανταί τινες ἐς πόλεμον. 
-- καὶ ἐλπίσας. (υοπίδηι 
ΒΌΡΘΥΙΟΥΘ Ῥδυ οΙρ1ο ἰδ ριι8 50γῖ- 
Ρίδε μαΐτ5 ἰβίουϊαθ, 4]Έ6ΓῸ οδ88 
β'σηϊβορίαγ, καὶ πογαπί αὶ 4Ὁ- 
6556. νϑ]!]θπί, ϑ6α Ῥδυιου!δη οἱ 
Ῥϑγδίδοίϊ οαπι γ ΥΟΓ ΠῚ Ποία ΓᾺ ΠῚ 
ἐὰπδπίαν Θχοπιρία 1 το 4. 84, 
2: ΜῈ 98, 1: ΙΙ 58, ὙΕ7: 
66, 2. 73, 2. ΟἹὮ, ΠΣ λα Ιδθου, 
Ρδῃ, Ρ- 298. ᾿Ελπίσας, υἱ 8586ρ6, 
εβ νομίσας, προσδοκήσας. -- 
ἀξιολογώτατον τῶν προ- 
γεγενημένω ν. Ι. 6. μάλα 
ἀξιόλογον καὶ ἀξιολογώτερον 
τῶν προγ. ΟἵἁὨ 110, 8. 11, ὃ. 
580, 2. ΥΙ18, 1 8]. εἰ Κτυθρ. δε. 
8 47, 28 δάη, 10. Ηΐϊπο ἰπίοὶ- 
Ιορθβ αυδίθηιιβ γα πὶ 5 αὐοᾶ 
50Π0]. Ηδγπιος, ᾿ἡττικόν ἱπααῖι 
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γώτατον τῶν προγεγενημένων, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, α΄. 

τεχμαιρόμενος ὅτι 
ἀκμάζοντές τε ἧσαν ἐς αὐτὸν ἀμφότεροι. παρασκευῇ 
τῇ πάσῃ καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν ὁρῶν ξυνιστά- 
μένον πρὸς ἕκατέρους, τὸ μὲν εὐθύς, τὸ δὲ καὶ 
διανοούμενον. κίνησις γὰρ αὕτη μεγίστη δὴ τοῖς 2 
Ω ’ Ν , ᾿ "Ὁ Α ς Ηλλησιν ἐγένετο καὶ μέρει τινὶ τῶν βαρβάρων, ὡς 
δὲ εἰπεῖν καὶ ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων. τὰ γὰρ πρὸ 

ἀρ. 1. 8.1. ἤισαν Αὐρ., ῃσαν οΟΥΥ, πη.» το αὶ ἦσαν, φυοά 
οὐ ἰρϑαπη ργῸ ἤσαν ΠαΑΡΘηαυπὶ δϑί, οὐπὶ δηιαΐοτθθ ΠἰΡΥΪ ν Βα βου ῖ- 
Ρύυμα δὰΐ δάβουιθαπὺ ἀυὺ οτη ἰδ ηΐ. Οἵ, δάη. 

8 ῶ. αὕτη δὴ μεγίστη Ατιρ. 458. οὐ ἀδίουϊουθϑ δἰἱααοί, 

τὸ τοῖς ὑπερϑετικοῖς ἀντὶ τῶν 
συγκριτικῶν χρῆσθαι, ὥσπερ 
καὶ Θουκυδέδης ἐ ἐποίησεν ἀξιο- 
λογώτατον εἰπών. --- ἀκμά- 
ἕξοντες ἤσαν. ὕΟυπὶ ρϑγιπι 
ἃρίβ ἀϊοαίυν ἢ οὐ θη [65 ογδηΐ δᾶ 
ΘΙ, ἀαοπίδτη ᾿ἱρδϑὶ Πογθπαϊ 
γΘΡθῸ ποῃ βιρ6δι ἤπὶβΒ δ ἀπ6πὶ 
ἢαὺ σορίίαίϊο (μ 00 ΘΗΪΤῚ ΠΟΤΑΪΠ6 
ἄϊνοτβα: βιηΐ ΠΠ 8, 1 ἔρρωντο ἐς 
αὐτόν Εν 59; Ἂ ἀτολμότεροι 
ἐς τὰς μάχας), γϑοία ἴᾶπὶ ΒΕΚΚ, 
ἤσαν ΡΓΔΘΙΠΙ, ἈΑροραϊυ αυρά 4 νῈ 
ἀξτνῆίτηιι ἐδί ἐς πόλεμον, ἐς πο- 
λέμους ἐέναι. ΟἿ 81, 8. 118,2. 
128, 1. Ρτγοοορίαβ ρ. 847 παν- 
δημεὶ ἐπ᾽ ἀλλήλους τῷ πολέμῳ 
ἀκμάξοντες ἤεσαν δὶ ἢυο τὸ- 
Βρ οἴθηβ αἰχὶι, ἤεσαν ρτὸ ῃσαν 
γθρουίο νἱἀθίαγ 5. 5.111556, τῷ 
πολ. Διςο πηι ΠΟῊ 5815 8} 68 βου ρϑῖι, 
-- παρασκευῇ τῇ πασῇ. 
Ἀδ5 ρυορίονΡ. δὰ ατδὲ αἰοὶὶ σοι ῖ- 
ἀδπιι8 80, 8. 4 οοπίγογογβα νἱὶ- 
ἀδαίυν; 56α ἴθὶ ογδίουϊθ Το πὶ ἴῃ 
τηδίτι8. δι ρου γθοίθ πιοηθὺ Κγαθρ:. 
- καὶ τὸ ἄλλο Ἑλληνικὸν 
ὁρῶν. Ῥϊοῖταν τὸ Ἑλληνικόν αἱ 
ὁ. 4 τὸ λῃστικόν, 6, 6 τὸ βαρ- 
βαρικόν. Τί Οοἰείοατῃ νον 
84. Καὶ ὁρῶν τουίαία ογαίϊοηθ 
γοϑροπάθυθ ν θυ }8 ὅτι ἀκμάξοντές 
τε ἦσαν, πο ψϑῦθῸ τεκμαιρό- 
μενος οἱ οχ οἊὐο]οοαίϊοπθ ῥϑυι- 
οὐἶαθ τέ οὐ ὃχ βϑηϊθηϊίι ραίοί, 
ΙΓ ΟΡ νανϊαία οδὺ ογαῖϊο ΙΚ 
110, 1. ΙΙ 18, 1, -- Ξυνίστα- 
σϑαι εβὶ 86 οοῃηϊ απ βατθ, οἱ 

ὁ. 15 εἱ αἱ. --- τὸ δέ, Ῥε Β᾽οὶ- 
Ια ατγδθοῖὶβ (οὗ, ΠῚ 86, 2) οορὶ- 
ἰαγὶ ἰαθού 1Π|ν, 1, ἃ. Ῥ. 89. -- καὶ 
διανοούμενον, ἴῃ δηΪΠ10 
ἰἀπύατῃ (οὗ, Κσποο, αν, 8. 69, 82 
δάη, 19) Βάθ 6. Οορίία ξυνέ- 
στασϑαι, αὐ ποη τᾶνο δὰ διεα- 
νοεῖσϑαι ἱπβηϊίνυ5 ἀπὸ κοινοῦ 
Βαθαπαϊοπατβ οϑύ, Οἵ 1 124, 8. 
Ὗ 80, 2. Ιάδ6πὶ ἴῃ 4118 νϑὺθ 15 
βΒ86ρ6 ἢϊΐ, Οὗ, δά, ΠΠ160, 4. ΝἹ 
θεν 

8 2. κίνησις γὰρ αὕτη. 
Απίο ἴδθο, αὐ γεοίθ γαρ ἰἱπί6}16- 
βιαίαν, οορ δ η 40 ΒΡ πάῃ οϑύς: 
ΠΟαῸ8 μᾶο ΟΡ᾿ηΐοη8 (ἐλπίσας) 
“γυβίναίαβ βυπι. [)6. ἰῃίθυροϑίίο 
βυδίθοιο αὐτῇ (Ρυδοαϊοαίαπι οπὶπὶ 
οδϑύ κένησις ἐγένετο) οἵ. 2, 6. 
ὅ0, 2. ὅδ, 2. 6θ ἃ]. --- μέρει τινὶ 
τῶν βαρβάφων. Τη ο!!οοὶώ 
Τηγαοο8, Μδοράοποβ, ΡΟρυϊοβ 
αποβάδπηι Πρὶν, 5ἴοι!ο5, [ουίαββϑ 
οἰἶδπιὶ γθρητιπὶ Ρουβιο), δα αποὰ 
ἰδτη 6 ΤηΔ 615 ῬΓΟΧΊ πὰ γαῖα Γοῖο- 
γαηίυτν, -- ὡς δὲ εἰπεῖν καὶ 
ἐπὶ πλεῖστον ἀνθρώπων, 
εὖ Ρᾶθῃθ ἀϊχϑυῖΐπι ρ]6γ15- 
απ (ρουπλα 18) ΠΟΙ ΐ ἢ ὉΤη. 
Τ)6. ἔογγλαϊα ἀἰϊοθηαὶ ἐπὶ πλεῖστον 
ἀνθρώπων, αυδϑὶ ἀἰχϑυὶβ Ιοῃ- 
δἰββίτηα σ'ϑηύϊαπι, γνοὶ ἀθ ρο- 
ϑίιἶνο ἐπὶ πολύ νὶὰ. Κτγαθρ, ΟΥ, 
8 600, 8 δάη. 8. [πίθγά απ 5810- 
ἰδοῦ, αὐ ΤΥ 8, 3, δα οδϊθοι ααοᾶ 
ἀϊοϊλαγ, αὐ ἶοὸ οὐ 1 0, 2, ΙΥ̓͂ 12, 
8, Ἰοοιπὶ ἐδηοῖ; μέρος δάἀάϊιυν 
Ι 28, 8. Νοῦὶ βυρουϊαίῖο νϑυ 18 
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αὐτῶν καὶ τὰ ἔτι παλαιότερα σαφῶς μὲν εὑρεῖν 

διὰ χρόνου πλῆϑος ἀδύνατα ἦν, ἐχ δὲ τεχμηρίων 

ὧν ἐπὶ μακρότατον σκοποῦντί μοι πιστεῦσαι ξυμ- 

βαίνει οὐ μεγάλα νομίξω γενέσϑαι οὔτε κατὰ τοὺς 

πολέμους οὔτε ἐς τὰ ἄλλα. 

ὡς εἰπεῖν Ιοπἰίαγ, Ἐδ ϑιίεπι 
ΤαᾺ] το ΤλΪΠΟΥ οεὶΐ, δὶ αυδιὴ δηρα- 
βίαϑ θυ. ΟΥΪ5 {ΘΓ ΘΥΠΊ ἀγα ΘΟ. 
οοσίίανογῖβ, ΠΠ|8 ὡς εἰπεῖν 5ἰπὶϊ - 
πίον Ἰοραηίαν 1 51, 2. ὙΠ, ὅ8, 
-- τὰ πρὸ αὐτῶν. Αὐτά (ἢ. 
6. τὰ τῆς κινήσεως ταύτης νοὶ 
οτππῖηο ταῦτα, οἷ. δάη. ΤΥ 61, 1) 
5.Πὺ ΤῈΒ 9611} Ρεῖορ. Τὰ πρὸ 
αὐτῶν τε3 πίον θ6}}Πππὶ ΤΙ ΓΟΪΑ ΠΌΤ 
εὐ Μεάϊοα ,δεδίαβ δίψα ἢδθο 'ρ5ἃ 
Β611α, τὰ ἔτι παλαιότερα 68 
αυ86 6] Πυτὴ Τοϊδηυτη ργᾶθοσθββθ- 
ταηί ὙΠυοΥ ἀϊἀ65 νοοδύ: αἰβείη- 
δα! Θηΐ πὰ ἰηΐγα 8, 1 οἱ Ἰ9, 1 τὰ 
πρὸ τῶν Τρωικῶν οἱ τὰ μετὰ 
τὰ Τρωικά. Τυπ δὰ ἀδύνατα 
οὔδοιἘ 9; 2:5195,. 2: 111:88..:1:.--- 
Ρέγποίγαμα. ζαῖι Βιδαρίο (ὄσυδερι. 
Τῆυο, Ὁ. 18) ἴῃ 115. αυδ6 βεαυπη- 
1} ὈΔΥΔΓΟΥΠΣ ὈΥΟΥΒᾺ5. ΠΕ] ΔΤ 
παρ θγὶ ταιϊοπθπι, βοα ἰϑηΐατη Π0Ὸ 
ἀεδιποηβίγαυὶ!, τηδχίτηππὶ ἀτϑεοο- 
γατη τηοίπτη ὈΘΙ τὰ 114 [αΪ556, 
οἱ ἰίΐᾳὰ ἀδπιοηβίγασὶ δὶ ὈΔΥθΔΥΪ 
ΟΠΠΪΠΟ ΠΟῚ 5]πῷ σΟΙΠΊΘΠΊΟΓΑίΪ. 
Ῥειδοίογθα {Ππ6θ Ἰρϑῦτῃ, οἰϊατη ΡΥ 5 
θαυθαγουαπι Ὀ6 ΠαπΔ ἢΠπ4ὶ τηδχὶ- 
ΤΠ ἴαΐθ56. πη ΠῚ, 5815 ΤῊΪΓ6 
ἀἰοία πη 6586: 51 δύ πὴ ὈΔΥΡΔΓΟΥ ΙΗ 
Ῥᾶυίεη. 1ΠΠ1Π| Ὀ6}}} ρδγίϊοῖ ρθη 
ἔαΐ556 αἀἰοίαπι 6ϑ5ϑί, Π1Π1] ἔα ΓΙ Ὶ 
6558 ἷἰπ 400 ΒδΘΓοΓ πηι, αὐ ΙοηρΘ 
αἰϊὰα 6556 διΐδτη ρᾶγι}β ῬδΥΡγο- 
γτὰπιὶ πιᾶχὶπηαπη ΠΟΙᾺ] Ὀ6᾽Π ΠῚ 
Ππα ἔπϊββθ. Νάτῃ υἱ 6 ἰοίο "6110 
ῬρΙΟρΡοηποβίαοο Πᾶθο ἀἰοία Θβ5θηΐ, 
ῬΟΥΒΆΓῸΠῚ ἱΠΊῚΡΟΥΪ ΤΠ]Δ ΧΙ ΠΤῚ Τη0- 
ἔστη. ΠῸ]}]0 τηοᾶο ΘΠ] τὴ ΡεΪοροη- 
ΠΟΒΙΔΟῸΠῚ [αϊ5586, ΠΕα]Ὸ6. ΤηΔΡῚ5 
ΤὨγαοῦτη οὐ Μαοθάοηϊπ, 4] ΠΟῚ 
6556 ἀυθίαπι ᾳαΐϊη τιαϊτο τηδὶουϊ- 
Ὀὰ5 γοΥβαιὶ βἰπύ ἴῃ Δησ 5.115 ᾽πΠ4 6 
ἃ αγοὶ δάνθγβιιβ βου Πῃ85. δχρο- 
ἀἰοπθ ἀβαὰθ δὰ Χουχὶβ Ὄὄχϑῦ- 
οἰϊὰβ εχ Ευτορᾶ γτϑοορίαπη, Τ|8- 

46 καὶ μέρει τινὶ... ἀνθρώ- 
πῶν πο Ρο858 Τπυογα αΪβ. 6558. 
Βοα ἰ]1ῖὰ ΔὉ ἱπίογροϊαίοτ δἀαϊία 
6556 ΨΘΥΪ ῬΓΟΥΒῸΒ ΠΟῚ δϑύ 51 Π}}}6 
οἱ δι Π6γ δίᾳαθ 1116 ἔδοϊς νοῦθϑ νὶ- 
ἀδπίυγ δροϊρίθπάα 658588. Νδη] 
ἀδιῖνὶ δὰ βοίαπι κένησις ἐγένετο 
Ῥουίπογο ροβϑαηῦ οὖ β᾽ ΠΉ} 106 δὐ- 
αὰ ὙΠ 29, ὅ, υδὶ οἵ, δά η,.) γϑυίθγθ 
Ποοὺ: πἴῖο, αὰὺἱἰ ατδθ015 6Χ- 
Β.{10 οὐ ΡΥ ΌΔΙΓΟΓΌΠ ΡΑΤΟΪ οὐ 
Ρἰατίτη Ἶ5 Ποιιϊπηῖὶθα5, ΟΠ ρ6 
τη χῖτη5 οὐαί πηούα8. δε, 
οἴἴδηι άπ, ΤΥ 178, 2. -- διὰ 
χρόνου πλῆϑος. Πλῆϑος -Ξ 
μῆκος, αὖ Ἰάοπιίάοτι ἀ6 ἰθΙΏρΟΓΘ. 
ΟΥ. Βίερῃ, ΤΠη65. ἴῃ ν. χρόνος. 
ΑὙΠΘᾺ οπηϊβδὶ αὐ 1 12, 8 ἴῃ 
μετὰ Ἰλίου ἅλωσιν, υὐἱ νἱὰ. αἄπ. 
- ὧν. ϑομδοίεναβ δὰ Ὀίοη. Ῥ. 
825 ρτὸ ἐξ ὧν ἀϊοίαπι Ραίδι. 
Οἷ,. Μϑι. ατ, 8 ὅ9ὅο., ϑεὰᾶ ἰΐ8 
ψΘΓΡΌΠῚ ΘΟΙΊΠΊΙΠ6 6588 5060 Θππη- 
οἰαίίοηϊ τοϊαίϊναθ οὰπὶ δα ππᾶθ 
Ῥγδεροξίτϊο οορ᾽ίαπαο ταρείϊίατν. 
ΟΕ Τύῦθ᾽ ὩΣ Ἐπ Χιθη- ΑΙΡ ΘΒ. Ε Θ. 5.15 
Ηΐου, 1, 11. Ἰβοογ. ΠΠ 22, ΤἸίδαιθ 
Ῥιδοβίαί ὧν ρδὺ δι {Γϑοίϊ ΟΠ 6 ΠῚ δ Χ 
σκοποῦντι ἀρίυμη Ραΐδγθ, απυ0- 
μἷᾶπὶ ἀτδθοὶ, ΟΠ ὈΔΥΙΟΙ Ρ᾽ ΠῚ 
γΘΙΓΌΪ νοῦθοὸ δἰτοτὶ ααοα οὐπὶ αΪ- 
ΨΘΓ5Ο οἰ υβάθηῃ ΠΟΠΊΪηΪ5 οᾶ5τ Θ0Π- 
᾿ηρὶ αν δα αῖύαν, πΟη ἀπ085 685118, 
Β6α δὰπη ααἱ ΡΓΟρΡΙΟΥΙ ν ῦθ0 ο0η- 
γϑηϊῦ ΡΌΠΟΓα βο]θηῦ, Οἵ, 40, 6. 
144, 2. Κ 1, Ηδηὸ τδιϊθμθηι βὶ 
564 ἈΪΠῚ 1, ΠΟῚ ΟΡῈ5 6ϑ8ΐ, αἱ ὧν εχ 
πιστεῦσαι 50ΒΡΘΠΒ.ΠῚ 510, ΟἿ 
ΟἸα55. δὰ ἰπβοϊθηίϊοσοη δἰίγαο- 
οποπιὶ {(Κταθρ. αν, 8 ὅ1, 10 δάη. 
18) οοηΐαρονο. Ὑ εγεπητιβ ᾿ΘῃἾΠ|: 
4π86 ΡΓατί πη ἃ πὶ (οἴ, ἐπὶ μα- 
κρότερον ΤΥ 41, ὃ, ἐπὶ μακρό- 
τατον Ἠετοᾶ. Π᾿ 99. 84. ΤΥ 192, 
ἐς τὰ μακρότατα Υ1 8!, 8) ἴῃ - 
τὰ 6 πὶ τα ἰἱ αἱ ΓἸ ἃ 6 πὶ ΟΔ Ρ ᾽ἃ πῇ 



θ2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΡΓΡΑΦΗΣ Α, β΄. 

2, Φαίνεται γὰρ ὴ νῦν ᾿Ελλὰς καλουμένη οὐ 1 
πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλὰ μεταναστάσεις τε 
οὖσαι τὰ πρότερα καὶ ῥᾳδίως ἕκαστοι τὴν ἑαυτῶν 

ἀπολείποντες, βιαξόμενοι ὑπό τινῶν αἰεὶ πλειόνων. 

τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης οὐδ᾽ ἐπιμειγνύντες 5 
ἀδεῶς ἀλλήλοις οὔτε κατὰ γῆν οὔτε διὰ ϑαλάσ- 
σης, νεμόμενοί τε τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ὅσον ἀποΐξῆν 
καὶ περιουσίαν χρημάτων. οὐκ ἔχοντες οὐδὲ γῆν 
φυτεύοντες, ἄδηλον ὃν ὅπότε τις ἐπελϑών, καὶ 
ἀτειχίστων ἅμα ὄντων, ἄλλος ἀφαιρήσεται τῆς τὲ 
καϑ' ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἂν ἡγού- 
μενοι ἐπικρατεῖν, οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, καὶ δι᾽ 

σοπίϊηρὶί, Νείανϊα Δοπλθυϊαίθ γψθίθγεβ γΠθίουββ, Οἵ, Μαύιι. αν. 49ὅ 
Οοθοίο διοίοτο ἤργν, ὡς βου ρβὶϊ 
νομίζω ἀεἸοη8. --- πιστεῦσαι 
8ΟΓ. ἰπΠοοῃδίϊνιβ αὐ 20, 1, 

Οδρ. ὥ. 8 1. Φαίνεται. δι 
οἰκουμένη, ἄρρᾶτεῖ..- 
ΠαὈὶ αύδια ἴπ15856. ΟἵἉ, Κύριος, 
ατ. 8 ὅθ, 4 δἀι. ὅ εὐ 8 ὅϑ, 2 
δάηῃ, 9. -- καλουμένη ... 
οἰκουμένη Βομοιηδιὶϊβ τοῦ 
ὁμοιοκαταλήκτου ἐΧοιαρίατη νυ]ὶ 
6558 Ὀίοη. Ηδὶ. ρ. 808, ουΐτι8 
᾿πβίσηϊοσα ΘΧορὶἃ ΑἸΘῚ ἀρυὰ 
ΤΗυο. ᾿εραπίυτ., θεἶπάε δὰ μετα- 
ναστάσεις οὕὐσαι 5, πηὰ] δυᾶὶ 
φαίνονται. --- Οὐτὶ τὰ πρότερα 
οἵ. Κνιυθρ. αν. 8.40, 8. δάη. 2, -- 
καὶ ῥᾳδίως... ἀπολείπον - 
τες, ὁπ οδιβᾶμι τῶν μετανα- 
στάσεων οοῃιϊηεδηί, ῬΑΥΙΙΕΡ 8α- 
ἰυποία βαηί ἀίαιθ 1, 1 καὶ ἐλπί- 
σας. -βιάξεσϑαι Το. 586 06 
Ροπὶ Ρᾶϑβῖνθ εἰϊδπὶ ἱπ ργᾶββ. εἰ 
ἴρ. Τυηὶ αἰεί ροϑὺ τινῶν ἰἰὰ 
ἀϊοίαπι τπὖὺ Ρ]ΘΓ μα. ροβὺ υιὶ- 
ΠΝ 

8 2. τῆς γὰρ οεῖ, ϑεαυίϊίαν 
ἸοΠΡΊΟΥ ΘΟΠΙρΡΓΘΠΘηβίο, οαΐ5 8Ρο- 
ἀοβὶβ δϑὺ οὐ χαλεπῶς ἀπανί- 
σταντο κ.τ. 1. --- τῆς ἐμπο- 
ρέας αἰχὶν δαάϊίο ἀτγίΐου!ο, ααΐα 
Ἰοφυϊίιῦ ἀθ δὸ οομηηθγοῖο αυοὰ 
Ροδίθα [υΐββδθ οοηϑίδί, --- ἐπι- 
μειγνύντες μϊο οἱ 18, ὅ ἰηίγδπ- 
Βἰυἰνϑῖὴ νἱηὴ Παθοὶ, αυσά δἀηοίδηϊ 

Ρ- 1108 εὐ ἀδ ξυμμέσγειν εἰ προσ- 
μέσγειν δάη. [40,8 οἱ 49,1. ΑἸΙΟὶ 
(αὐ ο. 146) ̓ρ58 Το. Ῥαββῖνο υἱἱ- 
ἴὰν, 6 β᾽ϑη θυ 8 8501 015 ΘᾺ 8118 
ῬΑΡΟΙΟΙΡ 15. ΡῈ Ῥγίϊου!αβ Θορυ]ᾶ- 
{ἰνᾶ8 ΘΟηἰ ΠΟΙ Ϊ8. οἵ. δάῃ. θὅ, 1. 
-- »νεμόμενοΐ τε τὰ αὑτῶν 
--ὅσον ἀποξῆν,οιἰα 5 ΥῸΒ 
5005 ΘΟΟἸΘπίθ685 γψεὶ οἱ ἰδ ηὐπτὴ 
18 αἰθηίθβ8 οὐ ἔγυθηϊθβ αἱ 
ἴηὰ 8 νἱν ΡΘΗ. Ῥμοίίαβ: νέμε- 
σϑαι ὡς τὸ πολὺ τὸ λαμβάνειν 
πρόσοδον παρὰ Θουκυδέδῃ. ΟΥ̓. 
1100, 2. 1Π| 172, 1. 1ΠΙ| 68, 8. 
82, 1 εὐ δάῃ, 1 1ὅ, 2. Ὅε νν. 
ὅσον ἀποζῆν νἱὰ, ΚΥιδο, ὅτ, 8 
588, 8 δάη. ὅ. Μαιι}. 8 479 δάη, 
9. Τυπὶ φυτεύοντες ε5᾽ ΔΥΡοτὶ- 
θπ5 (οὐ νἱ 1085) ΘΟΉΒΘΓΘΗ- 
168. ῬΆμ]Ο ροϑί ἀθ νν. ἄδηλον 
ὄν νἱὰ, Μαιι. αν. 8 564, Κτιρρ. 
αν, 8 ὅ6, 9 Δάη. 7. Οἱ ὙΠΙ 96, 
3, Ὁ] Γυγβι8 564 αἰ αν ὁπότε. 
᾿ἀναγκαίου ΤΆΓΟ ἜΘ ΠΘΥΪ8Β Ο0ΠῚ- 
Τα ηἾ8. οϑί, Οἱ, ΜδΗ. τ, ἃ 118 
Ρ; 238. -- καὶ ἀτειχέστων 
ἅμα ὄντων, οὰπὶ 6 ὑἶ 8 τὴ πι0 8 - 
πἰθῈ8 οἰπιαὶ οΔΥθΡθηΐ, --- οὐ 
χαλεπῶς ἀπανίσταντο, 
ΠῸΠ στιᾶνδαία στα δ ηί, 858- 
468 πιαία θη Ὀ6ὴ8 ΧΡ ἰοδὶ 
ΒΊοΡἢ, - δι αὐτό οὐπὶ πιδὶο- 
τ νὶ ἴῃ ἰηϊυῖο ποι γὶ ΘΟ] οοαύιπη 
ΡΙῸΡΘ δοοράϊν δᾷ βϑηϊθηιίδτα ἰῸ- 
οαμοπὶβ δι᾽ αὐτὸ τοῦτο. ΟἿ. 18, 
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αὐτὸ οὔτε μεγέϑει πόλεων ἷ ἴσχυον οὔτε τῇ ἄλλῃ 
παρασκχευῇ. μάλιστα δὲ τῆς γῆς ἡ ἀρίστη αἰεὶ τὰς 

μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων εἶχεν. ἥ τε νῦν Θεσ- 
σαλία καλουμένη καὶ Βοιωτία Πελοποννήσου τὲ 
τὰ πολλὰ πλὴν ᾿ἀρκαϑδίας τῆς τὲ ἄλλης ὅσα ἦν 
χράτιστα. διὰ γὰρ ἀρετὴν γῆς αἵ τε δυνάμεις τισὶ 
μείζους ἐγγιγνόμεναι στάσεις ἐνεποίουν ἐξ ὧν ἐφϑεί-- - 
ροντο, καὶ ἅμα ὑπὸ ἀλλοφίλων μᾶλλον ἐπεβουλεύ-- 
οντο. τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διὰ 
τὸ λεπτόγεων ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾧκουν 

1. 608, 2. 142, 8, -- τῇ ἀλλῃ. 
ΟΥ δάῃ. 1Υ̓ 118, ὅ. 

8 8. της γῆς ἡ ἀρέστη. 
Οἵ, Μαίιῃ. ἅτ, ὃ 442, 2 οἱ ἘπΝΝ 
αν. 8 47, 28 δάη. 9. οἱ ἰηΐτα ὅ, 1 
τὸν πλεῖστον τοῦ βίου, 80, 8 
τοῦ χρόνου τὸν πλεῖστον. -- 
ῇ τενῦν Θεσσαλέα καλου- 
μένη. Ῥυϊυβαθδηι δηΐπι ΤΉ 6588ϊ 
ἴῃ Πᾶπο ἰθυγᾶπὶ ρουνθπογαηΐ (οἵ, 
12, 8), Αεδπιοηΐα ν8ὶ Ηδοιηοηΐα, 
Ρεἰαϑρία, Α60118 (οἴ, Ηδγπι, ἀπ- 
χα. ἅτ. 8 1ὅ, 12. εὐ ἀθδ᾽ 8118 χαϊ- 
Βυβάδπι ΠΟΙ θ8 ΡΙΪπ, Η. Ν, 
ΙΝ 1, 28) ποηιγϊηδία 6ϑί, γοθα 
καὶ Βοιωτία εὐ ἰρβᾶἃ οὐὔπὶ ἡ νῦν 
καλουμένῃ ἰπηροπᾶᾶ βαηί. ΥἱἹά. 
12, 8. ΤΊ 65541146, Βοθοιίδο, Ρεϊο- 
Ροπηδβὶ ἸΠΟΟΙΔΓῚ ΠῚ Ρ ΡΠ 8] 0165 
ΘΧ ΤΟΡῸΠῚ Πἰβίουϊ 5815 ποίδθ 58ηΐ, 
ῬεΪορΡοππμθθαβ απδίθηιβ ἔδυ} 15 
ΔΡΡΘ αὶ ροβϑὶῦ. ἱπααϊγιε Οατῖ, 
ΡεΙορ. 1 ρΡ. 81. 

8 4, ἀρετήν, Ὀοπίξαίθτηῃ, 
ἔθυε α 6 πὶ, υὐ ἃρυὰ Ηδτοάο- 
απ. --- δυνάμεις. ΡΙΟΓΑ 18 16- 
δἰίαν, αὐοα δα ΘΟΙΏΡΙΌΓΟΒ τοίϑυ- 
τὰν, Οἱ, 10, 8. --- τεσίέ. Τῇ. ἰη- 
ἀοβηϊία ἀδ τρί οηὶθι8 θϑυππη 416 
ἴπ0 0115 ἰοοαίυτη 6586, αποὰ 60 
ἰθῃΊΡΟΥΘ οἰν ϑίθ8 ον 8 ἰθρῖθιι8 
οοηδβίϊπίαθ ΠπῸη ἔμπογϊηΐ, πηοπηθί 
ΟἸαβ5. δϑάη, 142, 7, 

8 ὅ. τὴν γοῦν ᾿Δἀττικήν. 
Βαδηξοηίαα βἷο οοῃδογοπὶ: Εδτοϊ- 
᾿ἰβϑίτπηϑε τορίοη θϑ αἀτγδθοῖΐδθ 
ΡΟὺ 5511} πῃ ἴπ 6088 ΡΘΥΠῚὰ - 
ἰαγαηΐ; Ατὐἰϊοαπὶ αυϊά θη 

οογίθ σοί, Ἀδ65 Θηἶτα σοΟη ΓΑΥΪῸ 
Ρτοθαίαν. -- ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖ- 
στον, ἴδτη ἱπὰ48 ἃ γοίπϑι8- 
β'πιο ἐδ ροτθ. ῬΠᾶνον.: ἀντὶ 
τοῦ ἀνέκαϑεν᾽" Θουκυδίδης. 
Οοπῆτνπηδι ΡΟΙΙ. ΙΧ 182 εὐὰπὶ ἴον- 
πλ}} 15 ὡς ἐπὶ πολύ, ὡς ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον ΘΟΠΙρΡΟΠΘη8. Οὗ ἐν τῷ 
πρὸ τοῦ 82, 4 οὐ ἴθ1 δάη. δίᾳιθ 
ἐκ τοῦ ἐπ᾿ ἐκεῖνα ΥΠΙ 104, ὅ, 
ἐκ τοῦ ἐπὶ “ϑάτερα ΡΙ]Δι. Ροι, 
814, ἐκ τοῦ κατ᾽ ὀλίγον Ὀἰοά. 
1. 608, 4. Οἵ, Οιυδοβί, σσυάῖῃ, ΚΥ 
Οδίθγαπη 586 ρ6 80 Ῥυοοορ., υἱ 
Ρ. 2906. 80454ᾳ. 825. 884, ἃρυὰ 
416 ΠῚ ἱπίθγάθτη ποη ἰάοηθᾶ δϑί 
ἰπίεγργθίαιϊο ἀνέκαϑεν. -- δεὰ 
τὸ λεπτόγεων. Ἐδὺ οιΐπὶ Αὐ- 
(ἰοᾶ8. ΒΟ πὶ ἰδῆ οὐ ρϑυ ΠῚ ἈΡΘΥ, 
Πα Π1118 6 ν 5. οἱ βίοοδ (οἵ, Βαβι ϑηὶ 
ἀδορυ. 1 ρ. 256), αυδὶθ 580] 1), 
16 πὰ}5 αδὶ τρῖ}] 8, οΙεἰβ ἰ4ο- 
ΠΘΙΠΊ, ἔΓΠΊ θη 0. ΠΟΙ ἰΐθη], ἃ ρἷ'ᾶ- 
Γ6050, φυοοῦμῃ ἃ Βοἰβῖρ. 84 ὅορῇ. 
Ο6α. 60]. 068 οοπἧιπαϊιαιν, ἀϊ- 
᾿ἰφεηίεν αἰβεϊπσυῖν Ὑορα. θογρ, 
τῇ 180 εἱ 212. -- ἄνθρωποι 
ὥκπκουν οἵ αὐτοὶ αἰεί. Ὅς 
ὀο!!οοδίϊοπε νἱὰ. Κτιιθρ. τ. 8 60, 
11 δάη. 15. ΑἰΠποπίθηβοβ τοὺς 
αὐτοὺς αἰ εἰ νοοδτῖ, αυδίθδηι8, 
αυδηαιιδηη Ρευθρυϊηὶ 118 58 δὰ 
τη βου 5βθηΐ, ἰδτηθη ὈΥΪπηΐ ἰη0086 
Τηϑηβίβϑβοηῦ πθᾶᾷθ ἴῃ 8145 τϑ- 
Βἴοπο5. ϑηϊρταβϑθηΐ, Ὀθ6η6 ἀοουϊὺ 
Δ γίίθηῦ. Εο], Ηϊδι. Ρ. 859. Οἵ. 
Τῆυο, ΠΠ 86, 1, Ἐοβάδπι ἰάθο 58 
αὐτόχϑονας 6586. σἱονίασγὶ, οθη- 
βίδί, α0.8165 605 ψομισϑῆναι 
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Οἱ αὐὔυτοι αἱεξι. καὶ παράδειγμα τόδε τοῦ λόγου οὐκ ὃ 
ἐλάχιστόν ἐστι διὰ τὰς μετοικήσεις τὰ ἄλλα μὴ 
ὁμοίως αὐξηϑῆναι᾽ ἐκ γὰρ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος οἵ 

Οδρ. 2. 8 ὅ, μετοικίας ἐς τὰ ἄλλα οοἀᾶ., πἶδὶ 4ποᾷ αἰϊᾳαοί 
ἀθέου! 68 ἀποικίας ΠΑΡΘΠηΐ. 

“ΤΗπογἀἸά6πὶ ἀϊσογα πο τβοίβ ἂἵ- 
βυπιαὶ δέν. Ρ. 888. 
86. καὶ παράδειγμα 

τόδε κι. τ. Δ. ϑϑααϊζαν ἰοοιιβ 
αἰ Π 0}}15,. ἀἄθ 40 ΤῊᾺ]] δἰ ηρ1}18- 
{τη αἰχογαηΐ. ΝῸΒ ὈΥΪ ΠῚ. ΠῚ νἱχ 
ἀπθίαμπη Θπ86. οχἰβυϊ 8 πλ8. ἀπ 
νερὰ παράδειγμα τόδε δὰ Ρυΐοτα 
γοϊαΐα ἃ Κυπθσοῦο, 416 ΠῚ ἱπηρι- 
δηδηΐ ΕὈΥθοΥρ᾽ ἰπ Π106}}0 στηηδϑβὶϊ 
Οαβι σα γιηὶ ΟΟΌαΓο.. [852 Ὁ. ὅ 544. 
οὐ Νίθηιουοῦ ὅθ. ΤΒυο, Ρ. 1, 
15. 46 5θααθηΐαν ἐκ γὰρ τῆς 
ἄλλης Ἑλλάδος κ. τ. Δ. Ἔχρὶ!- 
οοηίαν ; ἰὰ δηΐϊπ ροβίαϊδί οοπβιιθ- 
ταᾶὰο ἀϊοοιαϊ ἴῃ. δ ἔουπηυ]ὰ εὐ 
ΒΙ ΤΉ] 5. μαρτύριον δέ 1 8, 1, 
τεχκμήριον δέ 11 1δὅ, 4 δίαιε 
δἀάϊῖο ῬΓΟΠΟΠΪΠ 6 ἀεπιοηδίγαιἶνο 
8, 1 δηλοὶ δέ μοι καὶ τόδε 
τῶν παλαιῶν ἀσϑένειαν οὐχ 
ἥκιστα" πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν 
οὐδὲν φαίνεται πρότερον κοινῇ 
ἐργασαμένη ἡ Ἑλλάς (οἴ. 11 89, 
1) οἱ ᾳυοᾶ πιυῖο Ἰθ600 5 ΠΥ] πλιπὶ 
εϑύ Ηογοὰ. 1 221 μαρτύριον 
δέ μοι καὶ τόδε οὐκ ἐλάχιστον 
τούτου πέρι γέγονε᾽ οὐ γὰρ 
μοῦνον κ. τ. Δ. Οἷ, Μαι, ἄγ. 
δ 61, 2 οὐ 8 680 ἢ, Ουοά 5ὶ ρτγο- 
ὈΔΌΙ16 οϑί, πηδρὶ5. δἰϊδ πὴ ἜΧρΙονὰ- 
τη], ἰὰ αποὰ Ὑνεὶ Κταθρ.. βίδιυϊί, 
δππαπίδίαμη διὰ τὰς -- αὐξη- 
ϑῆναι οὐπὰ γοῖῦο τοῦ λόγου 
ΘΟἤΔΟΓΟΓΘ. τἰ Ρ]αῖο ἴῃ 51}}}}}ΠΠ}πλ0 
ἴοοο Μοποχ, 2976 πῃ 110} 6 πὶ 
80 ὅτι ἱπο 1 1 ΘΠ 6 ΠῈ ΟῚ τῷ λόγῳ 
ἰαηχῖς, [πὶ δὶ οοῃβίατοι τὴν Ἕ- 
λάδα 5υθαυαϊν! ρο556, γϑυθὰ 516 
που ρυθίδυ θη: δία 56ῃ- 
ἰθη0186 ἃ Π6 ρΡγοροϑβὶίδβ, οὉ 
τηϊρυαίο 685 ἴῃ 4118ἃ8 ὑθυγἃ 8 
ατγδθοίϊδιη πΠῸ ρΡεογϊπᾶθ δὰ- 
Οὐδ ΠῚ 6586, Πο00 {Ἰ ΤῊ 18 5 1 1 ἃ ΠῚ 
δυρυμπθηΐίαπη δϑί αποᾶ τε], 
βοᾷ ααοηΐϊαπὶ πρὸ τὴν Ἑλλάδα 

ἴῃ ΒΌΡΘΥΟΥ 5 πβαιϑη1] ἰθρὶταΣ 
εἰ Θεσσαλέαν καὶ Βοιωτίαν Πε- 
λοποννήσου τὲ τὰ πολλὰ τεπιο- 
ἰἴογᾶ βπί 48Π| 486 ΡοΒί ΓΒ 
τη040 ἀθ Αἰΐοα ἐΧρ!!οα 5 ΤΏ 6Π10- 
γἷᾶθ ᾿Ἰῃπδθγθϑηΐ, 60 αὐξηϑῆναι 
50] ΠῚ οἱ ἐδ Ή] 0. τηΐπιβ δα αἰ 8 ἐς 
τὰ ἄλλα ἱπιρουβομα ον. ν᾽ ἀδίυῦ 
δοσῖρὶ Ρο556, ἀθῃΐααθ, φυδιηοαῃ- 
46 6Χ ἢΐ5. ΓΙ] ΟΠ 6 ΠῚ ΘΙ 6β ΕΥἾ5;, 118 
ἐς τὰ ἄλλα Ἰαπρύρῃι, ἐς σ0Π1- 
ῬΙ αν θ5. Ποταὶπῖθιι5 ἀοο.}5 ̓ ππρτο- 
θδίμ ἢ ΓΘΠΊΟΥ ΘΠ απ Πὶ 6558 ΡαΪΆ ΠΊΠΒ. 
Νὰπιὶ αιοπηϊηιβ βουναίδ ναϊσαία 
αὐξηϑῆναι δὰ Αὐἰοαπι ΡαὐοΠητ5 
ΒΡΘοίανθ, βθῃ θη 8 ΠῚ ἤ8πῸ 6556 
σοηβοηίθβ: Αὐυϊοδτ ΟὉ πηϊρ τᾶ - 
{1065 ΠΟΙ τ ΠΔ ἢ 68Π|ὶ 86 - 
νϑηϊοηἑ πὶ (56 πα ! ἰπη - 
ΓΤ απὶ ἴῃ οἃ Πα ἐδίϊ 0 68) 66 - 
ἐογῖβ ἴῃ σοθυ5 βαυᾶ ρογϊπ ἂρ 
(αἴᾳιια ᾿ἱποο γαγη ἔγθα θη) ΟΥ̓ 6 - 
νἱ 556, Ουἱ δχρ]ϊοδίϊοηὶ 58η6 ἔανοί 
ἀϑὰ5 μετοικίας νοο., ἃ6 α0 οἷ, 
ϑίθρι, Τη68. 64. τϑο., ρυδϑίον ἀ αυὶ- 
{18 π| οὐ ΟὈουν α 8 πη ΟΥ̓αίϊ ΟΠἾβ5 ῬΓΟ- 
ἘΠ θοΥὶ ν᾽ ἀθίαν 'ρ50. σοηβιϊϊο βουὶ- 
Ρίοτβ. Οἱ οὐπὶ ἰοίο οαρίία τηϊρτϑ- 
110η65 ΠΑ ΧΙ ΠΊΘ. ᾿ΠΟΥ ΘΙ Θητ15 ατᾶθ- 
οἶδα οἴϊδβοϊββθ νϑὶϊῦ ἀθιη ηβύγϑγο, 
ῬΡοβίᾳιδηι Αἰ οδηι, ἀποηΐϑιη ρΡᾶ- 
ΓᾺΠῚ ἔδυ .}}}15 οϑϑοί, δχ ᾿ἰδ ἰθυγὶβ 
ααδυιπι. ἰηθοϊᾶθ β8ᾶθρθ πηιιϑιϊ 
δββθῃΐ θχθπηϊί, δα ΡΥ] Ἀν] πὶ Θ0η- 
Β᾽ΠἸαπὶ ἀθυδὲ τράϊγα οἱ λόγον 5ῖνγ8 
ΒΘ πίθη 8 πὶ αὐδηι ἀοἴθπααί οὐ ρῥτο- 
θᾶγθ 8101] Ῥυδθοῖριιθ ργοροβαθεί 
ΠΟ δϑη ΔρροΘ να αποᾶ Αἰἰϊοᾶ 
Ῥογορυϊ ΟΡ ΠῚ δανρηίι, αἸΔΠν 5 
ΟΠ ΟΠ 118 ΤΘθιι5. ἃ 6616, οΥΘ- 
νοῦς, βοὰ αὐοᾶ τοϊϊαυα ἀταθοῖᾷ 
ῬΓΟΡίου Ρουρϑίπδβ ᾿ποο] Γι Πὶ Ρ 6. - 
τη αἰϑίϊο 65 ἀ 6 0}}}5 πηδ 5611, ἤδηο 
ἱσίθαν βϑηϊθη δηλ ργΟ δ η5 ὉΠΙΡΊΟΙ 
Θγ ΠΡ. δα Ἔχρ!ϊο. Το. Ρ. 1609 564.) 
Π6 ἐς 5ἰπιρ!]οτον ἀοἰοίο μετοικίας 
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πολέμῳ ἢ στάσει ἐκπίπτοντες παρ᾽ ᾿Αϑηναίους οἵ 
δυνατώτατοι ὡς βέβαιον ὃν ἀνεχώρουν, καὶ πολῖται 
γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείξω ἔτι ἐποίησαν 
πλήϑει ἀνθρώπων τὴν πόλιν, ὥστε καὶ ἐς ᾿Ιωνίαν 
ὕστερον ας οὐχ ἱκανῆς οὔσης τῆς ᾿ἡττικῆς ἀποικίας 
ἐξέπεμψαν. ᾿ 

ὃ. “4ηλοῖ δέ μοι καὶ τόδε τῶν παλαιῶν ἀσϑέ- 
ψειαν οὐχ ἥκιστα᾽ πρὸ γὰρ τῶν Τρωικῶν οὐδὲν 
φαίνεται πρότερον κοινῇ ἐργασαμένη ἡ ᾿Ελλάς" 
δοκεῖ δέ μοι. οὐδὲ τοὔνομα τοῦτο ξύμπασά πω 
εἶχεν, ἀλλὰ τὰ μὲν πρὸ “λληνος τοῦ ΖΙευκαλίωνος 
χαὶ πάνυ οὐδὲ εἶναι ἡ ἐπίκλησις αὕτη, κατὰ ἔϑνη 
δὲ ἄλλα τὲ καὶ τὸ Πελασγικὸν ἐπὶ πλεῖστον ἀφ᾽ 

Ἰη  Ρ ΥΘίΑΥΙ μεταναστάσεις οο- 
ΘΘΓΕΠΊΙΓ, μετοικήσεις ΡῬΓῸ με- 
τοικίας ἐς σοπΐθοῖς, απ86 Θ0η- 
Ἰδοίαγα ὨΟΨΙ5βἰπιῖθ δα του ἽΡι18. ὁΠη- 
πἶθιβ Ρ᾽δουϊ,, Μίηιιθ. νενὶ 51 Π1|}}15 
εϑί βυβρίοϊο α. ἨδνμλΔη ἢ], 4αΐ ἴῃ 
ῬΏ1Ο]. 1 ρ. 986. ἐσοικίας τὰ ἃ. 
Ιεσὶ νοϊυῖν, --- ἐκ γὰρ κ. τ. 1. 
Βδ5 Κο κν Ῥτοθδίαν πὶ ὃ ὅ. 
π-οῖ... ἐκπέπτοντες ... οἵ 
δυνατώτατοι. ΟἿ. Μϑιίι, τ, 
8. 819. Κτυερ, ὅτ. ὃ 47, 28 δάη. 
8. Βισηϊδποαπίαν ΝΜ Ια πτΠ1 ΘΠ {68, 
ΟδρΠγγδεῖ, 411}. Οἱ, Αὐὶβιῖ, Ρα- 
πα, ΤΡ. 108 54. -- ὡς βέ- 
βαιον ὄν, 5611, τὸ ἀναχωρεῖν 
παρ ᾿Ιϑηναίους ΞΞΞΞ νομέξοντες 
βέβαιον εἶναι τὸ ἀναχωρεῖν 
παρ᾽ ᾽49. Οἵ, «ἀη. 90, 2. 1Υ 10, 
1. 14, δ. 25, 10. ΤΊ, 1. 138, 4. 
-- ἀπὸ παλαιοῦ. Ἀδάϊι 44. 
ἹΞ ΒΙΠΆΠΠτον ΤΡ 15 ἀπὸ τοῦ 
πάνυ ἀρχαίου, Ϊ 18,1 ἐκ πα- 
λαιτάτου, αἱ ἰλοοαπιι5 ἐκ πολλοῦ 
εὐ 486 5ιπηΐ 51}1|1Π1ἃ, [ἢ 44} 1015 
ἀ6 πὰ}}ἃ εἰΠρϑὶ σοσ᾿απάτπι, (Ὁ , 
Βυϊδηπῖοα οἵ οἹ ἃ, οἵ Ἰαἴ8.) -- 
ἐς Ιωνέαν. Ῥεν πρόληψιν 1ο- 
Πΐα πῇ] νοοᾶνῖς; σΟΪΟΠΪ ΘηΪΠΊ ροϑίθϑ 
ἴῃ ΘΠ τορὶοποπὶ οχ Ατὐἶοα ἀ6- 
ἀποιῖ, οὰπιὶ Ι0η65 δβϑϑηΐ, 56 !θι5 
515. ΠΟνΪ5 ΠΟΟ ΠΟΠΊΘΗ Ἱπιροβιιογα, 
ΟΥ, Ἠειοάοί. 1 149 5644. 

Οδρ. 8, 81. πρὸ τῶν Τρωι- 
κῶν. Κὸς 0610 Ττοΐαπο 50 ΓΒ 5 

ΤΒυογαϊαϊβ 0]. 1. ἘΔ, 1171. 

12, 1. Π| 68, 8, εἰ τὰ ῆηδικά 
ΠΟ ΥΆΓΟῸ (υἐ 1 41, ὃ. 69, 1) ἂς 
6110 Ῥουβῖίοο 6 ψϑῦθὶβ προ... 
πρότερον οἷ. δάπ, 28, ὅ. 

8.2. δοχεῖ. :. εἶχεν «.. 
εἶναι. Ῥοβὶ δοκεῖ (ργο 400 
ΑἸοχ. ΡοΙγ ἶβι. ΠῚ Ρ. 281 ΕὙδρτη. 
51, Πα εἰ δοκεῖν, ᾿πιργοθαπάππι 
ΡΓΟΡίΟΥ ῬΡΟΧΙΠΊΟΒ ᾿η Π ηἰἴν 05) 
Ῥυϊπιαπὶ ἰηάἀϊοαίνι5 ἰθοῖταγ (οἴ. 
Μαίῃ, τ. 8 680, 26, Κταθρ. ατ. 
8 δῦ, 4 δάη. 8, ἀπὰδ ξορποξοίταν 
ΠΟ 6556 ΟΡὰ5 ΒδΙβὶ! οοηπϊθοίαγὰ 
ἔχειν), τὰπιὶ ογδίϊοπα πηαίαία ἰη- 
Βηϊῖνα5, αὐ ΡΙαῖ, 1,80}}. 1840}. 
ΟἿ ΙΝ 62, 1. Τηδηϊεῖν! ᾿ρϑὶ 8ὰπη 
ἱπηρ θγέθοι! ἰοπηρουΐβ. Οἱ, Κνθθρ. 
ὅτ, 8,58, 2. δάη. 9. Πεϊπάς τὰ 
πρὸ “Ἔλ. εχ Μαιῃ. 6τ. 8. 288 
(Ν᾽ Ρ. 184 ἴηἰΐ, Ῥ]ῈΡ}15. Ἔχ ΘπΉρ]ἃ 
δε αὐδ]ῖα βαης τὰ πρὸ τού- 
τῶν Βεπιοϑι. ΧΥΠΙῚ 188, τὰ με- 
ταξὺ τούτου 500}!. 06. 291) οχ- 
Ῥ]Ἰοαπᾶδ. Οὗ, τὰ πρότερα 2, 1. 
-- κατὰ ἔϑνη. Μία. Μαιῃ. ὅτ. 
ξ. 298, Κταορ. αν. ὃ 60, 8 Δἀη. 4, 
οὐ 46 Πἰβ5 Ῥοριμῖ5 Δ ΔΟΠ5Π1, Απ- 
τἰᾳ. ΤΡ, 84 544ᾳ. ΤΠΐΓΙ 411. Ηἰβυ. 
αν, 1 Ρ. 445848. ΝΙθρ. Ηϊβι. δηΐ, 
ΙΡ. 342. Τυηὶ ἐπὶ πλεῖστον 
ἱπιουργείᾶτα Ρ 6. ΟΠ 18 51] ΠῚτὶ ΠῚ 
ἴθυτἂθ ὑγδοίαι Π), Ρ6Ὶ Πιᾶχῖ- 
τὴδπὶ ἀγαθοῖδϑα ρᾶγίθῃ. Δ 
ἐπωνυμίαν παρέχεσθαι Βαρδυαὶ 
τῇ (νῦν) Ἑλλάδι, τ χώρᾳ. -- 
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ἑαυτῶν τὴν ἐπωνυμίαν παρέχεσϑαι, “Ἕλληνος δὲ 
καὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἐν τῇ Φϑιώτιδι ἰσχυσάν-- 
των, καὶ ἐπαγομένων αὐτοὺς ἐπ᾽ ὠφελίᾳ ἐς τὰς 
ἄλλας πόλεις, καϑ' ἑχάστους μὲν ἤδη τῇ ὁμιλίᾳ 
μᾶλλον καλεῖσϑαι “Ἕλληνας, οὐ μέντοι πολλοῦ γε 

’ » 

χρόνου ἐδύνατο καὶ ἅπασιν ἐκνικῆσαι. τεκμηριοῖ 

δὲ μάλιστα “Ὅμηρος᾽ πολλῷ γὰρ ὕστερον ἔτι καὶ 
τῶν Τρωικῶν γενόμενος οὐδαμοῦ (οὕτω; τοὺς 

ἰσχυσάντων, οὐτῃ Ροἰθ ἢ 68 
ἔδοιϊ 6586 ῃΐ. 51ς ἰσχύσας ἰἰ6- 
τυτη 9, 8, ἡσυχάσασα 12, 1, πι- 
στεῦσαι 1, » αδὶ; οὗ, άπ, -- 
ἐπαγομένων αὐτούς. ἈΔὰ 
ἐπαγομένων 5αθίδοίιπι ἱπά46ῇ ηἷ- 
ὑὰτῃ (οὗ, Μίδιιῃ, αν. 8 808. Κτπορ. 
αν. 8 47, 4 δάη. 8) Ξυθαυάϊοηάαπι; 
πϑτῆ ΟΌΠῚ ἐπάγεσϑαι γαϊθδὶ ΤῊ 
Δἀάυσογο, το  556Γ6, αὐτούς 
δὰ ΗδΙΙΘΠοΠῚ οἴπβαιιθ ΠΠο5 βρϑοίοι 
ἤθ66888 6βΐ, Να βοπείϊνὶ δυο 
Βυθίοοίαπι πηυίαγοίαν, αὐτοὺς 
46}. ἤογνν, ϑ6ἀ 18 Ποὺ νἱχ ἱπίου - 
ΡΓθίδπαϊ οδυδβᾶ δαἀδβουϊρίστη 6556ῖ. 
-- ἐπ᾿ ὠφελίᾳ 6βι αὖ αυχὶ- 
Ἰΐατη 5ἰδὶ βετ της, φέ- 
λειαν εἴωϑεν ὁ Θουκυδίδης 
τὴν συμμαχίαν καλεῖν. 680 !. 
Οἵ, 26, 1. 28, 8. 81, 2. Οείοτυχα 
ἂθ 5επιθηιία οἱ Ρτγορδραίο ραυΐϊα- 
{πὶ ΗΘ]! οπαπη ποπιῖπα νἱά. ΝΘ, 
Ηϊβί. δηΐ, Τρ, 242 Δ δοῆβπι. Αἢ- 
ἄᾳιυ. ατ. 1 Ρ. θὅ. 68 544. ΤΕ. 
1, ἃ. Ρ. 89 544. Ῥάποκ, Ηϊβί, δηί. 
Υ ν. 1ὅ 54. ---ἤδη τῇ ὁμιλέᾳ 
μᾶλλον. Ὁμιλέα οβϑύ Θοπ886- 
τυάο, ΙἸά οϑὐ γνἱίᾶθ ΘΟΙΏΠΊΘΥ- 
οἴατῃ, φυοὰ ᾿παϊσθηῖβ. οὐπὶ Ηδ]- 
Ἰθηΐβ Ροβιοι8 ἱπιογοθᾶ δαί. Ἤδη 
μᾶλλον, ἴ ἃ ΠΊ ΠῚ ἃ β᾽ 15 δ πὶ δ ἰθἃ 
Βῖν 6 Τῇ 8 615 Π| 8 5154 16. Οἱ, 8, 8. 
--ἐδδύνατο καὶ ἅπασιν ἐκ- 
νικῆσαι. ΤΌ(6]]. καλεῖσϑαι" Ἔλ- 
ληνας. Ἐκνικᾷ δαΐοθπι ἶο, αἱ 
ΔΠ0], εϑι ἐπικρατεῖ, ἴηνδὶο- 
βΒοῖϊί, ἴῃ οοπϑαρίαάἀϊπο ν- 
πἰ!, οἱ αυοὰ αὐϑἰ(αιϊ5 δἰ αἱοὶ 
Ροίαῖι: οὐ έντοι πολλοῦ γε 
ρόνου καὶ ἅπαντας καλεῖσθαι 

Ἕλληνας ἐδύνατο ἐκνικῆσαι 
(οἴ, ἥ ὅ4, 8 εἱ Ῥαυϑ8. ΥἹΙ 1, 8), 

ΤΠυοΥ ἀ1468 τα] αἱ 15 ΘΧρυπιοτο: 
οὐ μέντοι... καὶ ἅπασιν ἐδύ- 
νατο ἐκνικῆσαι, 68 κοπηίε ἡεάοοὶ 
--- πίολὲ αποὰὶ ἐῶ αἰϊδ πιρίοϊομ 
λενυβοπθηα (διϊο ) τυθν θη. 510 
Ῥαυβ. 1129, 8 πᾶσιν ἐξενίκησε, 
Θδη θη ἴδπὶ ἰη5 σου θῖ5 ΤΆΟΠΪ (αευπα. 
2) ΜΠυΒίγοβ: πδίϊοπἶβ ἢ ΟΙ 6 ἢ 
πο πῃ ποθ φσθηςἰ5 6νᾶ- 
1155. ἀππητηοᾶο ρΡΓῸ ἢ αύϊο πὶ 5 
ΑἸΧΘΥΙΒ 5ὶπ σα [Δ Υ ΤῊ ἢ ἃ 10 Π ΠῚ 
ατγϑθοδΥ τη. 

8 8, τεκμηριοῖ, Ρτοβδί, 
αἰ 9, 4. ΠΙ 104, 6. -- ὕστε- 
ἀξολζεοιας γενόμενος. Ἀοίδίεπι 
Ἠοπηοῦὶ νῖάθβ ἃ Τῆσο, Ρῥϑγαΐη 
ἀεδηϊγι, Οἱ, τοί. Ηΐβι, ἅτ, ἢ ρ. 
180 534. (νουβ. ἄδθιτη. ἴ ρ. 49554.), 
ααἱϊ σοπβθηί οὐπὶ Ηοτγοά. 11 ὅϑ. 
γανὶα ἰθϑιϊπιοηΐα ἀ6 δοίαία ἢο- 
τηθυὶ ροϑὲ Ο. Μαθ}}. οὐ ΕἸΒοΙθΡ. 
ΟΟἸΙοοῖς ΤῸ ἰπ Ηϊβί, Ρο68. 
Ηοτα. ΟΥἉ, ϑθηρθθυβοι, Ὀ᾿58θνῖ, 
Ηοπι, ΠῚ Ρ. Τῦ 844. Ἀἀνουθὶ! οαιιβα 
οἵ, οπι, Π, ὙΤ1 180 οὐδὲ γὰρ. 
“Δυκόοργος δὴν ἦν εἰ Οἷο, Βαϊ. 
83, 288 Τῃυογάϊά 68 δὶ ρο- 
βίογϊι 5 ἔυϊ856ῖ, ἷ, 6. ΥἹΧ]8Β- 
5Βεῖ, δ ἰρ80 Ηοηιοτο Ι0560}!. ο. 
Αρὶ. [8 οὗτος δὲ καὶ τῶν Τρωι- 
κῶν ὕστερον φαένεται γενόμε- 
νος. -- οὐδαμοῦ «οὕτω 
τοὺς ξύμπαντας ὠνόμα- 
σεν, Ουοὰ Ποϊδκῖο δυοίοτο δά- 
ἀϊάϊπιιβ οὕτω οαπὶ οπιηΐηο 8}- 
6586 πραιθδί (1 δαΐϊπὶ ΠΟΙ τι5 
πίγΘΥΒΟ8 ΠΟῚ ΠΟΠΊΪΠ8586 αἴσογο- 
ἴα, αυοα ἀροτία ἔα βπι 651) [1 
Ρτορίου ἱπβθα θηίθπι ΟΡ Οϑἰ {10 6 Πὶ 
ἀοβιἀογαίαγ, ΑἸοχ, Ῥο νυ ἶβί, ῬΥῸ 
οὕτω ἰἴρβαπὶ ποπιοι ΓἙλληνας 

8ϑ 
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ξύμπαντας ὠνόμασεν οὐδ᾽ ἄλλους ἢ τοὺς μετ᾽ 
᾿Δχιλλέως ἐκ τῆς Φϑιώτιδος, οἵπερ καὶ πρῶτοι 
Ἕλληνες ἦσαν, Δαναοὺς δὲ ἐν τοῖς ἐ ἔπεσι καὶ ᾽49- 
γείους καὶ ᾿“χαιοὺς ἀνακαλεῖ. οὐ μὴν οὐδὲ βαρ- 
βάρους εἴρηκε διὰ τὸ μηδὲ “Ἑλληνάς πω, ὡς ἐμοὶ 

4 δοχεῖ, ἀντίπαλον ἐς ἕν ὄνομα ἀποκεκρίσϑαι. οἱ δ᾽ 
οὖν ὡς ἕκαστοι “Ἕλληνες κατὰ πόλεις τε ὅσοι 

Ροβαϊί ΒΙ ΠῚ ΠΟΥ δίαπθ 8 2 ἐπυη- 
τἴδιῖ βαδίβοίαπη δἀάϊο ἡ χώρα 
ἜΧΡγεβϑὶί, Ὀἰβρυϊδηίθη οοηϊΓᾶ 
Βᾶθο Βιγαθοπεπι Ρ. 570 οἱ ῥ. 661 
τοίπἰασιιηὶ ἱπίεγργοίεβ. Οἱ, Ατὶ- 
βίορῃ, ἷπ 560}0]. 1]. ΓΧ 895..,Εχ 
ῖβ νϑυ]8 οοηβθηυϊίαν ΤΠαογάϊ- 
ἄρθτη π6 π05586 αυϊάοθπὶ ᾿ἰβίοβ νϑὺ- 
5115 Οάγββθδε ὶ 844. ΤΥ 726, 816. 
ΧΥ 80 αυἱθυβ Ἑλλας ἀϊοϊίαν 
ατδθοῖα, Π|8 415 ἰβίαπη απὸ ἀτγϑθοὶ 
ἀϊοιπίυῦ Πανέλληνες, 1[ ὅ80.“ 
56 ηρΡ.6}. 1.1.1 Ρ.141. τ-- τοὺς 
μετ΄ ᾿Αχιλλέως ἐκ τῆς 
Φϑιώτιδος. οἷ, Πότ. 1|. Π 
θ84 54. οἵ τ᾽ εἶχον Φϑίέην 
ἠδ᾽ Ἑλλάδα καλλιγύναικα, 
Μυρμιδόνες. δ᾽ ἐκαλεῦντο καὶ 
Ἕλληνες καὶ ᾿ἀχαιοί. -- 4α- 
ναοὺς . .. ᾿ἀχαιούς. ὃὲε 
μἷὶβ ποιηϊπῖθυβ νἱὰθ ΝΊίθρ, Ηϊϑβιί. 
δἃπΐ, 1 Ρ. 247. Αριυὰ τϑοθηίοῦθβ 
ΒΟΥΙΡΙΟΥΕ5 ῬΥϑΘνΆΪΘΓα οοπϑίδί πο- 
θη ΑΘΠϑθογαπ), 46 ουΪΐπ5 νἱ οἵ, 
 δοηβη. Απίϊᾳιι. 1 τ. 6. 78. 
Ηδγη, ἀπί. 1 86, 9. 7, 8. -- 
ἀνακαλεῖ, ἴΙ͂π ρταβροβίτοπα 
Ἰηίοπάθηαὶϊ υδπάδπ) νἱπὶ ἴΠ6586, 
αἰ ἴθ ἀναπείϑειν, τοοῖς ἀἰοῖϊ 
ΒΙοοτηΐ,, εὐ ποπιΐηδίϊπι (οἴ, 
ΨΠ 69, 2) 5βεὰ Ποποῦὶβ δ 58 
ΔΡΡΘΙΙατα ἱπίογργοίδίαγ 5160. δὰ 
Ρβυβ. ΠῚ 21, 2, ἰογατῃ ᾿ἰἰ6- 
ΤΌΙΠ4π6 δοι ἰἀδηίϊ ἀοὴ νο- 
ὁ8Υ 6. ΠΟΠΠΌΠΙ ἱπίθγρυθίεβ 50ΡΗ. 
ῬΗΙ. 800. -- οὐ μὴν οὐδὲ 
βαρβάρους, πεᾳὰ8 670 Π 8 
ὈΑΥθᾶΤΟΒ ααἴάεπι. Οὐ μὴν 
οὐδέ, πιὰ (σατο }}} αποῖ πιολέ, 
αὐ ὟἹ δ8ὅ, 8. Ῥαυ]ο αἰϊίον 1 82, 1 
εἴ 1 97, 6, αδὶ νἱα, δά, --- οὐ δὲ 
βαρβάρους εἴρηκε. Νοη οὔ- 
βίδγε 1], ΠῚ 867, υδἱ ὕαγοβ βαρ- 

βαρόφωνοι Δρρε!Ἰαπίαν, οοπίγᾶ 
ϑιγαθόποπηι ἰ. ἃ. ἀοοθηΐ ᾿Π ΘΓ ΓΘίΘ5 
εὐ Ποτηθυὶ οἱ ΤΠ ΠΟΥ Ια 5. -- ἀἐν- 
τίπαλον ἐς ἐν ὄνομα Ἐυβία- 
ἀπῖυ5. (Δ 1]. ΠΡ. 807) ρτὸ ἐς 
ὲν ἀντίπαλον ὄν Ροβίία εχίβίῖς- 
τηαυῖΐ, 40.8]18 ρυδθροβι(οηῖ5 πίθου 
δἀϊδοιῖντπτη οἱ ΒΒ δ ἢ τ ν ΠῚ ἰπίθγ- 
ἰθοῦῖο [ναι πῖβ8 τἰϑἰταιἰδβίπηα δρυᾶ 
ατάθοοβ 'ἴπ ρτοβᾶ ογδίϊοπε Αἰΐοα 
ΤΥ δῖ. Τμθβἵπηι5 ἰᾶπιθῃ Ὗ' δ 7, 
2. εἴ τινα πρὸς ἄλλον δέοι, 
ΡΙαῦ, ῬΙαθάν, Ρ. 2444 παλαιῶν 
ἐκ μηνιμάτων, ΡΙαύ. Οὐΐ. 480 
οὐδενὶ ξὺν νῷ, Τεπιοϑβίμ. ΧΧΙΠΕ 
51 ἃ παρ᾽ ἀμφότερα, εἰ νἱοῖβ8- 
5 πὸ Τῆυς. Π 86, 4 τρόπων ἐξ 
οἵων εἰ 5'1η}1ἃ. Οἵ, 117,1 εἱ 
Κνυορ. τ. ὃ 68, 4 4αη. 2. νο- 
ΘΑ ΌΪ ἀ5ὰ πο οοπἢτγιηδίυν αποὰ 
ΟΙα55. μαυϊαί, ἀντίπαλον ρετὶπάθ 
αἴαᾳιο τοὐναντίον Πἷο εὐ ΥἹ 28, 
1 Δάνογ 1! 6 Υ Ῥ ΟΒἰ ΏΤη 6558. Ναπὶ 
ΥΙ 28, 1 ρτορτῖε οδίθοῦ ααοὰ 
ἀϊοῖτανῦ ἰπίθγϊουῖβ υἱθθ [πη ταῦ 
ιε΄. Κταρο. αν, 8 46, ὅ δ8ᾶη. 4) 
ῬΑΥΪΟΓ αἴααθ ἀντίπαλα ΝΗ 84, 
6. Εοάειη τηο040 ἀϊοίμππι οϑύ σαφές 
ΙΝ 80, 2. Τείπετα ἕν 46]. Ηβυνν., 
ἴῃ 400 νἱβ ϑεηίθηιίδθ ροϑβίία εβϑβί. 
Νὰπὶ τοίνυν δὰ ξύμπασα αυοὰ 
δ 2 Ἰερτίαν ἴῃ γΕΡΡ 15 οὐδὲ τοῦτο 
ξύμπασά πω εἶχεν. - ἀπο- 
κρένεσϑαι ἔς τι Ἰοσῖταγ οὐΐδπι 
Π 49, 1, εἰβὶ ῥρϑιῖο. εἴτα γἱ. 
8 4. οἵ δ᾽ οὖν ὡς ἕκαστοι 

ννν. Ἀληϑέντες. Ἐπαπίϊαίυτη 
ἴάθο ῥᾶι]ο ουβοαγῖιδ απο αΓΓ ΠῚ 
γοιθῖ5 καϑ'᾽ ἑκάστους (8 2 οχιγ.) 
ἴα Γεβροπάθδηϊ ὡς ἕκαστοι υἱ 
ΠΣ τέ Ῥδυ θα] πὶ οαπὶ Ἰοοα 0 η 6 
κατὰ πόλεις ἴῃ εδπάριῃ βθῃίθη- 
τἴαπι οοπἰ απρπίαγ, 8π νει 5 κατὰ 

Ξ- 3 δ᾽ 
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ἀλλήλων ξυνίεσαν καὶ ξύμπαντες ὕστερον κλη- 
ϑέντες οὐδὲν πρὸ τῶν Τροικῶν δι᾿ ἀσϑένειαν καὶ 
ἀμειξίαν ἀλλήλων ἁϑρόοι ἔπραξαν. 9 

ἀλλὰ καὶ ταῦύ-- 

τὴν τὴν στρατείαν ϑαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώμενοι 
ξυνεξῆλϑον. 

4. Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυ- 

ΟΡ. ὃ. 88. ἐεηλθον τ Ε-., ξυνῆλϑον τοϊϊφαὶ οἱ 56}|0], Ηοπι. 1. 
Χ 262. Οἵ. δ6ηπ. 

πόλεις τε... καὶ ξύμπαντες 
ὕστερον Ἐ0}14 ἰαποίατα Ἀρροδβὶ [18 
ΘΧΡΠΙΘΘη Τα ἀαθ ἀντὶ μοίεβύ, ΠΠΔτὰ 
γι] ΟΠ ΠῚ ΠΟ γδοιι5, ααὶ ΔΙ΄απδη8 0 
κατὰ πόλεις τε ἀεϊεηα 6558 
ΞΡ οα.Π15 Θγας, οὐ Ολπιρα υδεδῦ, 
Ρ. 15, φαὶ ΠΟΠ ΤΉ Π118 Δ ἀδοίον 
ἕχκαστοί τε --- καὶ κατὰ πόλεις 
Ἰεσεπάππι σοπίθοῖέ, ργοθαν!!. 5.64 
ουπι,) 51 δᾶ ἰῃίθγργθίαι!ο ψθΡᾶ 
φ556ῖ, Ἕλληνες ἰηΐθι ὡς ἕκαστοι 

οἱ κατὰ πόλεις τε τηᾶῖα. ἰηΐον- 
Ῥοβίϊυπι δϑϑού, δ᾽ θυ πὶ ΘΧ]Δηᾶ- 
{10 Π6Πὶ ργϑοβίδυ ΠΟ 5 ΡΘΓΒΊ 8 5.ΠῚ 
εβί. ὅὅἴο ᾿ρίταν ἤᾶθο ᾿Π ΘΓΡ ΘΠ. : 
1 νϑῦὸ α4υἱ 5δίπρα!! ἀοίη- 
605 οεἰορρίάἀεδιίϊπ φυοίᾳποί 
τὰία 56 πιο] σοραπί οἱ 
αηϊγεγβὶ ἀπἃ ΡοΟΒίθἃ Β6116- 
Π65 διαί νοοᾶιϊ, Πε ὡς ἕκα- 
στοι οἵ ]1 18, 2. .617,..41 89... 
98, 4..1Ὺ 82, 2 Δἱ. εἱ ΜΈ. δι. 
8 628, 16 Ὁ. 1510. Κυαρο,, αΥτ, 8.69, 
δ8 αἄη. 7. Ραμίοιϊδο δ᾽ οὖν 
Ροϑύ αἱργθββϑίομθβ οὖ ἰπίθυροϑβὶ- 
{10Πη65 ροπυπταν, Οἱ, 10, ὅ. 68, 
1.11, 1.. 34, 8. ὟΙ 16, ὅ. 56, 
1. ὙΠ] 81, 8. 917, 1. Ὀίδββθῃ, δὰ 
Ῥομι βίῃ, ἀθ ον, 8 2361. Νὸὴ 
γηΐϊγαμι αιιΐθια ἀθθὶ νιον Τππον - 
ἀϊάοτη. ρυΐίαββο δ]! 6π 65 ἃ ῬεΪ]δ5- 
οἷβ οὖ 4118. ρορυ}] 5. αυϊ Βα ΒΟΌΤΩ 
86. ΘΟὨΪ Πρ ΟΓΘηῦ ΠῸΠ ἰπιθ! ! ΘΟ 085 
6586. Νὰπὶ εἰβϑὶ Ῥε]αβοοβ οἱ ἢδ]- 
Ἰ6πη68 σοσπδίοβ {τϊββο Ποαϊθ οοη- 
βίδί. (εἴ, Νῖεν. Ηἰβί, Βοηὶ 1 Ρ. 
51 84αᾳ. ΔδοΠβη), Απύ, τ, ΤΡ. 
49 544.), ἀἰα!θοιῖ δου πὶ ΠΟ Πγΐ- 
Π8 Ροίπθγαπὶ ἀἰβογοραγα ἱπίθυ 56 
αὐᾶπὶ ϑαχοηΐϊοα ΒΌΡΟΓΙΟΥ 80 ἴπ- 
ἤοσίοσθ δὺῤ δάθο Βαίανϊοα νοὶ 
Ῥαηΐοα, οἱ ᾿ἰπουδπὶ ᾿ΠΠουὰπὶ ἢδ- 

γοάδοίι5 1 ὅ7. αυϑηααϑηι 4118}}5 
ἔμουι αἰβυτηδυὶ ρο5δθ6 ποραΐ, τἃ- 
ΤῆΏΘη. δὶ σοῃϊθούα γϑ Π} ΔΡΡΌΤΏΘΉ 5 
αυϊθυβάδτη ὨΪΧΔΠΊ ΡΥΟΐογγ ᾿ἰσθδί, 
ἔμ 1556 Ὀδυθαγδπὶ ἀἰοῖς, Αἰααθ 'ρ56 
ΤΗυογ ἀϊ465. 605 αὐἱ πηᾶχίτηαᾷ 6 Χ 
Ῥᾶνίε ΡεἸαβϑὶ ΤυγγΠθηὶ βἰηΐ, φυοά 
δεΐαπι ΘΥαθοΔΠῚ ΠΠπραδτὴ ἀἰάϊοο- 
τᾶπηί, ψοοδί βαρβάρους διγλώσ- 
σόνὲ ΙΝ 109, 4. Οἢ ΝΙοῦ. 1. ἀ. 
οὐ Τηϊν. 1 ρ. δὅ 5Βᾳᾳ. Θποπηοάο 
Ῥεϊαβϑῖοα ἰπραᾶ ἴῃ Οὐ θοϑτὴ ἐγδ 5 - 
γα φοίπονϊξ, ἀθ δο οἵ, ΝΊθυ, Ηϊβύ, 
δῃΐ. 1 Ρ, 289 546. 

ξὅ. στρατεέαν... ξυνεξ- 
ἤἥλϑον. Ουπὶ βθουπάαπι Κτπθρ. 
αν. 8 46, ὅ πραιε συνεέναι π6- 
46 ἑέναι στρατείαν τεοῖο ἀἴοδ- 
ἐῈ; βεα ἐξιέναι στρατείαν (εἴ. 
15, 2), νεγὲὸ ξυνεξῆλϑον τε- 
βου ρβουαηῦ (οὉ. οἱ ΟἾδββ. --- 
ϑαλάσσῃ ἤδη πλείω χρώ- 
μενοι, Ῥγορυ, ΘΠ τη ῦὶ 18 ΠῚ 
αἃ ραν αὐογοπίαυτ (οἴ, Π 18, 
ὅ. Μαίι, αν. 8 409, 6. Κταθρρ. 
Οτ. 8 ὅθ, ὅ δάη. 9), '. 6. 1 Τ6 
τηυϊ ἃ ΠηδῖΟΥ ΘΠ] ΟΡ Θ᾽ 8 ΠῚ 
Ιοσᾶγθηΐ. 

ΟλΡ. 4. Μένως. Ὅς ΜΙποΙ5 
πη Ρ Υ͵ 0 ΤΆ }}5 ΡΥ δύο 8]|105, 1108 
᾿ΐο οἰίδηῦ Ἰπίουργθῖθθ οὐ Ηθυτῃ, 
Απέαα. ὅτ, 8. 9, 0, νἱὰ, Ατὶδβιοί. 
ῬΟΙ: ΠῚ 7, ὃ. Θιοᾶ. ΤΥ 60. 68: 
18. ΤῊ" 4}}. ΗἸβυ, αν, Τρ. 144544. 
Ῥαποκ, ΠΙβι. δητ, Ν Ρ, 48, 86. Οαγτ, 
Ηϊβί, αὐ. 1 Ρ. θ454ᾳ., ἀδ υηἷνοῦ- 
β'8. ΜΙποῖβ τθῦθιβ τοι, Ηΐβι. ὅν. 
Ιρ. 809 54ᾳ. (νονβ. ἀδγῃηι, 1 ̓  
181 54.). -- παλαίτατος. 
ἐκτήσατο, ἷϊ. 6. παλαίτατος ἦν 
ὃς ἐκτήσ., αἱ Τιαιῖπο ἀἰοίταν ρα τ 
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τικὸν ἐχτήσατο, καὶ τῆς νῦν ᾿Ελληνικῆς ϑαλάσσης 
ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησε χαὶ τῶν Κυκλάδων νήσων 
ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγέ- 
νετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἦγε- 
μόνας ἐγκαταστήσας᾽ τό τὲ λῃστιχόν, ὡς εἰχός, 
χαϑήρει ἐκ τῆς ϑαλάσσης ἐφ᾽ ὅσον ἐδύνατο, τοῖ 
τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ. 

ὅ. Οἱ γὰρ “Ἔλληνες τὸ πάλαι καὶ τῶν βαρβά- 
ρῶν οἵ τὲ ἐν τῇ ἠπείρῳ παραϑαλάσσιοι καὶ ὅσοι 
νήσους εἶχον, ἐπειδὴ ἤρξαντο μᾶλλον περαιοῦσϑαι 

᾿ψαυσὶν ἐπ᾽ ἀλλήλους, ἐτράποντο πρὸς λῃστείαν, 
ἡγουμένων ἀνδρῶν οὐ τῶν ἀδυνατωτάτων κέρδους 
τοῦ σφετέρου αὐτῶν ἕνεκα καὶ τοῖς ἀσϑενέσι τρο-- 

δρ. 4. λῃστρικόν. Ῥᾶιιοὶ ἀοίθυοΓῈ5. Αὐ βροὰπα ΠῚ 50}0]. 

μὲν ἐκτὸς τοῦ ο σημείου τὸ σύστημα τῶν λῃστῶν, τὸ δὲ ὄν το 
τοῦ 0 τὸ κτῆμα τῶν λῃστῶν. 
Ρέγγη. Ρ. 242, 

Ι1Ὁ8 Ποὺ ἔθοϊἐ, 6 γϑῦθὶβ 
ἀκοῇ εἰδέναι οἵ. ἀᾷπ. ΤΥ 126, 8, 
48 ἐκράτησε εἰ ἦρξε δᾶπ. δὰ 
ἰσχυσάντων 8, 2 οἱ δάη. ΥἹ 6, 1. 
-- Κᾶρας ἐξελάσας. Ἡοτῦ- 
ἀοίαβ ἰδηιοη 1 171 Οδγο5 ἃ Μη 6 
ΠΟῊ ἰπ5}}}8 εἰθοίοβ 6586, 564 ἰδῃ- 
ἐπὶ οἷ! ἱπηροῦϊο ΡΥ ἶβ86. οἵ 
Πᾶν65 ΘΟΠΊΡ αν ἶββ8 ἃ6 ἰΟηΡῸ ἀ6- 
ΤῸ ΠῚ (θη ΡΟΥ 6 ροϑὺ ἃ Ποῦ  θηβ᾽θὰ5 
δίαπιθ ΙΟΠθ 8 ΘΧΡΌΪΒΟ5. 5010 10, 
Ουθπὶ οὐτὰ ὙΠπογαάϊαθ ἰἰὰ ο0η- 
ΟἸΠ τ βίααοὺ ἄστη. αὖ ΠΟΠΏᾺΠ 05 
Οδγοβ δχρι! !ίβοβ, τϑιϊᾳ! 08. ΟΙΙΠῚ 
Οτγοίθηβ᾽θ 15 ΘΟΙΠ ΠΊΪχίΟ5 ΔΡΤΟΒ 5Π05 
τουϊπ ἶββθ υἱάθυὶ αἰοαιί. ΑἸοΥ 8 Πὶ 
οἰθοίογαση Οδγαπη ΑἸΠ ΘΗ Θηβιθιιβ 
ἀὶθαὶν Ιβοοῦ, ὙΠῚ 16. θεὲ Οδι- 
θὰ5 ᾿πβη!δη}8β εὖ ρἶγαιῖβ οὗ, 8, 1 
οὐ β8|Πυ8ι. ἔγαρτῃ, 178. -- τό τε 
λῃστικόν κι τ. Δ. Ῥατγιίίουϊα τέ 
ἀρυὰ Τῆς, 586ρ06 βϑηιθητίδπι δα- 
ἴαησὶ, Ὁὲ πομπ}1ἃ 58] 161 ΘΧΘΠῚ- 
Ῥὶα ρῥγοίεγαπιιβ, οἵ, ὅ, ὃ. 6, ὅ. 
ΠΣ, ἀρ ἢ σὲ, ., π8,»4.,4.. δ. 
0. 14, 2. ε νν. τὸ λῃστικόν 
οἵ, δάπ. 1, 1, -- καϑήρει. 
Ἐκάϑηρεν εχ 5610]. Ατίβιϊά. ρ. 
88 ἰγυδίτα ἀοβδίἀθγαὶ Οοθοϑί. Αγ. 
Ἰεοί, Ρ. 149. Υἱά. 18, ὅ εὐ Ηεγυβί, 

Οἵ, Το. Μ., 56α οεΐϊδτη [ω0Ὁ. δὰ 

ἀθ Οοὐ. οπηθηᾷ, ρ. 20. [προῦ- 
ἔδούμπιὶ ΡῈ Γ ἰθιηριιβ ἱπηρ Υῖ Βαϊ 
Μίποοῖη οοηδίθτη 6588 ΤΘΠῚ ἴϑοθι 8 
βἰρηϊῆοιι. -τ ἐφ᾽ ὅσον ἐδύ- 
νατο. Νοπάϊπτηη ΘΠ] ΠῚ ΟἸΠΠ68 ρἷ- 
Ταίδ5 ΜΊΠ05 Βα βία}, 584 1ᾳ Ροϑίθα 
ἃ ΟοΥ πε} 115. οἴβοίιπη δύ. Μιὰ, 
18, ὅ. -- τοῦ... ἱέναι αὐτῷ. 
Οἵ. Μαῖῃ. αν. 8 ὅ40 δάη. 1. 
Κτυθρ, τ, 8 47, 32 δάη. 2 (εἰ 
ἀξ βδίπηῖ ἀϑδὰ σαποιϊνὶ σογαηάϊὶ 
[4ἰ. Δυμπηρί. αν, ὃ 7604). ΡΙ]ογαπι- 
488 5ῖ0 ᾿ηῆπ. οι ΠΘΡΔΙΙ0Π6, βὶπθ 
ή δριὰ ΤῊ. δῖο εὐ ΠῚ 39, 4. 

Ἰέναι εβἱ αἴετνϊ, {τϑη 81 1 {{], 
αὐ 1 187, ὃ ἠλϑεν αὐτῷ τὴν Πδδὲ 
(χφήματα). Βεαϊτα,, ΘΟΠΠ1Ὸ 
4αδη) γἱὶπὶ 811} τηδ] αμΐ οἱ τ 
εβύ ροίϊι5 προσιέναι, εἰδὶ φοιτᾶν 
ααοαπθ 5ἴο ροβαῖὶ Τπυο. ὙΠ]| 18, 
1, δ. 116 ἀθ σορῦυ8 ἀϊοιμ Γ 
ἐπεσέρχεσϑαι 11 38, 2, ἐσπλεῖν, 
411. Οἱ, δάη. 1 98, 4 

Ὅἀρ. ὅ. 81. μᾶλλον, ͵. ε. 
μᾶλλον ἢ πρότερον. ΟἿ᾽ 81, 2. 
ΥΠἼΠΙ 9, 2 αἰ, Πὲ σψϑυθὶβ ἄνδρ. 
οὐ τῶν ἀδυνατ. νὶὰ. Μαιι. (τ, 
8. 468. Κυπερ. αν. 8 67,10 άπ, 4, 
- τοῖς ἀσϑενέσι τροφῆς. 



το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ε΄. ς΄. 

φῆς, καὶ προσπίπτοντες πόλεσιν ἀτειχίστοις καὶ 
κατὰ κώμας οἰκουμέναις ἥρπαζον καὶ τὸν πλεῖστον 
τοῦ βίου ἐντεῦϑεν ἐποιοῦντο, οὐκ ἔχοντός πῶ 
αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δέ τι καὶ 
δόξης μᾶλλον. δηλοῦσι δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν 
τινες ἔτι καὶ νῦν, οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾶν, 
καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς πύστεις τῶν κατα- 
πλεόντων πανταχοῦ ὁμοίως ἐρωτῶντες εἰ λῃσταί 

εἰσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνϑάνονται ἀπαξιούντων τὸ 

σα το, ΠῚ δ 
1, 01η18 41}. δὰ Το. Απ, 1 8. 
Π 88. -- πόλεσιν ἀτειχί- 
στοις. [Ιὰ ἀδ Ρ] νη Δρραγού 
1πί6 Πρ η ἀπ 6556. ἘΧΟΘΡΙΙ ΟΠ 65 
ΠΟΠΏ}185 νῖάθ. ἴῃ δάῃ, ο, ἴ. -- 
κατὰ κώμας οἰκουμέναις. 
Θαθιιαίαγ αἰγαπη Π8θο βἰσηϊΠοθηί 
ἀΡθ68 51Π|} 165 νἱοὶβ γν8] ρᾶρὶβ 
ἔαϊθθθ,), πὸη ΘΟΠΠΪἷ5 ἀοηλῖθι5 
ΔοαϊΠοαίαβ, βεὰ βρϑυβὶβ ἀουη θι5 
εὐ αἰδίθοιϊβ, δῃ οἰν᾽ίαίθβ {πὸ 
ποπάμτη ἔυϊ5δ56. ξυνοικισϑ'είσας, 
ἴπ βίηρ αἶα ρταθοὶρ85 ὉΡθ 65 οο]- 
Ἰεοίαβ αυδῦαπιὶ τηοθηΐθιι5 586 ἰπ6- 
ΤΘηζαν οἶνοβ, 864 605 ΒΡΆΥ505 
ἴαϊδ86. ΡῈ νίοοβ, ἤδθο ἱπίθεγρυθ- 
ταῖϊο νου ]5 10, 2 σΟΠἢΥΠΙΔΓΘίΌΥ, 
τἶϑὶ ἰδὲ ἰρϑὰπι ξυνοικίξεσϑαι 
νοῦ οοδοαῖὶἤὶ ἃ τ 6556 νἱ- 
ἀδτοίαν, Τιδαὰθ Ρυΐον σαιῖο ρτδο- 
βίαι. ΟἿ. δἄπ. 10, 2 οἱ ἀ6 κώμης 
νὶ ἀυρ!ϊοὶ ΒΟ οοπι. Ἀπ, ΟΥΣ 
Ῥ. 181 5ᾳ. -- τὸν πλεῖστον 
τοῦ βέου. Οἷ. δάη. 1 2, 8. 
οὐκ ἔχοντός πω κ. τ. .: ἸΟὴ 
Ναδροῖβὺ, ΤῊθο]. ἤοπὶ. ᾿. 2582. 
ΘΙ] οὐπὶ ἀ6. 8}115. ΡΟΡα 5. δῃ- 
υἰᾳυϊιαιὶα (οἴ, Οα68. Β. ἃ, ὟΙ 238. 
Ιυϑ8ι. ΧΙ 8) τὰπὶ ἀθ Οτδθοὶβ 
ποδβίγαθ πηθ που 86 δηία ᾿ἰθογίαι πὰ 
τϑοὰρογδία πη οἱ ἀε Ατὐηδυῖῖ5 ἀϊ- 
οἱ ρΡοβϑυῃί, -- τὶ... δόξης. 
6 Ποὺ ρϑηρίνο ργίλιϊνο δρυά 
ατϑθοοβ υϑυΐογο οἵ, Π| 49, 6. ΠῚ 
44, 2. 1Ὑ 28, ὅ. ΝΙΙ 609, 2. 

ἃ 2, οἷς πη τεὴν: 
112,1. -- καλῶς, θ6η6, ἷ, 6. 
ρους οἱ 5 ΟἹ ουίθσ, Οἢ, ΠῚ 88, 
4, 112, 1. ὙΠ] 650, ὅ. --- οὗ πα- 

Ο΄. δᾶη- 

λαιοὶ τῶν ποιητῶν. Ἐ68ρῖ- 
οἴζατ, υὐ 18, ὅ, ργθοῖριια δὰ ἤοτα. 
θα. 1Π 71 544ᾳ.,) υδὶ νἱὰ. ΝΙ(ΖΒ0Π.ν 
ΙΧ ὅ2. γπιη. ἈρΡ0}}. 452 544. --- 
τὸς πύστεις...ἐρωτῶντες. 
Πύστεις ἷο ἀντ δϑύ δίαᾳιιθ ἐρω- 
τήσεις, ααυοὰ Βυρδάίαϊο ῬμΠοϑίτγᾶ- 
(8 ὙΙι, ΚΑΡΟΙΙ. Π 29 οἵ μὲν σα- 
λαιοὶ τὰς ἐρωτήσεις τῶν κατα- 
πλεόντων ἐποιοῦντο εἰ λῃσταί 
εἶσιν. Οὗ, Το». Ραγα!. αν. αν, Π 
Ρ. ὅ22 εὖ 84η. 8, ὅ. 112, ὅ. 
ἴρβαπὶ ποπῖθῃ πύστις ἃ Ῥμοιΐο 
εὐ ϑυϊάα ἴῃ ν. περιωπή ἔταβίνα 
γλωσσηματικοῖς δαπυϊηογδίῃγ, 
Μια. ἀθ ἰδίου, ΤΊαο. Θοτητηθηΐ. 
Ρ. 66. ᾿Ερωτῶντες δαίοπι δὰ οἵ 
παλαιοὶ τῶν ποιητῶν, αὐδηην]Β 
Ῥοθίδθ ἴρβὶ πὸπ ἰπίθυγορθηΐ 605 
4 πᾶνο5. ϑρρυϊογίηῦ, βεᾶ 8]105 
ἱπάποδηΐ πος ἔδοϊθπίθβ, γὑϑἰαίιη 
οϑῦ, αποᾶά, αὐ 80 ἱπηρθγδίου 5 
58θ6ρ6 δἰϊαυϊά ρϑβϑύμθηι αἀἰοὶ πη 85 
αιοὰ ΘοΟΥ ΠῚ Π}Π1168, ἃ τορὶθ5 
αυοα δογὰπι διηϊοῖὶ Ρθιθθουμηί, 
ἴα βουϊρίου 8 ἰρ818 αυὰθ 8Ὸ 
8}1Π15. αρυὰ 605 Ῥογβοϊπησαν ὑνὶ- 
Βθαΐϊπηα8. Οἱ, Κυυθρ, ἅτ, 8 82, 1 
ἃᾶπ, 4, Ῥτγουβὰβ τϑριαϊδηάδ οϑί 
γαίῖο αὰὰ ἤρυνν. πη Ἰοοὰπὶ ἐγἃ- 
οἰανῖ, Ῥγορίον ΡΠ οϑύν, θηΐμῃ 1. 1], 
τῶν ποιητῶν ἀε]., αἀπδϑὶ νθγῸ 
ΠΘΟ6586 6586 δοουγδίθ δα νυ θ ΠῚ 
θαπὶ πὰπο ΤῊ. Ἰοσθηι το] 1586, 
εὐ Ῥτδοίονοα ταῖς πύστεσι τῶν 
καταπλεόντων ΒΟΥ Ιρ 51. ἃ δη- 
λοῦσι τοϊαίιπη, ουΐα8 τη αἰ δι! 015 
ἈΌΠᾺ δϑὲ προοβϑίίαβ. --- ὡς οὔτε 
.ὀνειδιξόντων. ᾿Ισόκωλον 

6886. γᾺ]} Ποπιείν, π᾿ ἕρμην. 28. 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ, ( ὅ. 6.) Ἵ 

ἔργον οἷς τὲ ἐπιμελὲς εἴη εἰδέναι οὐκ ὀνειδιζόν-- 
8 τῶν. ἐλήζοντο δὲ καὶ κατ᾽ ἤπειρον ἀλλήλους. καὶ 
μέχρι τοῦδε πολλὰ τῆς Ελλάδος τῷ παλαιῷ τρόπῳ 
νέμεται περί τε “οκροὺς τοὺς Ὀζόλας καὶ Αὐτω-- 
λοὺς καὶ ᾿ἀκαρνᾶνας καὶ τὴν ταύτῃ ἤπειρον. τό 
τε σιδηροφορεῖσϑαι τούτοις τοῖς ἠπειρώταις ἀπὸ 
τῆς παλαιᾶς λῃστείας ἐμμεμένηκεν. 

06. Πᾶσα γὰρ ἡ Ἑλλὰς ἐσιδηροφόρει διὰ τὰς 
ἀφράκτους τὲ οἰχήσεις καὶ οὐκ ἀσφαλεῖς παρ᾽ 
ἀλλήλους ἐφόδους, καὶ ξυνήϑη τὴν δίαιταν μεϑ’ 

2 ὅπλων ἐποιήσαντο ὥσπερ οἵ βάρβαροι. σημεῖον δ᾽ 
ἐστὶ ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι οὕτω νεμόμενα τῶν 

8 ποτὲ καὶ ἐς πάντας ὁμοίων διαιτημάτων. 

-- οἷς τε... «οὐκ ὀνειδιξόν- 
των, ἷ. 6. οὔτε οἷς ἐπιμελὲς εἴη 
εἴδ. ὀνειδιξόντων. ΟἿ Πογπι, δὰ 
ΒΌΡῃ. Απι. 759 εὖ Μαιῃ. ἅτ. 
8 009,1γ. Βοπὶ ᾿'ρβᾶτῃ, οἱ ᾽ΠῚ 
ΑὐἸβίδτομιβ ΟὈϊοσαα5. ογαΐ, ἰπὶ- 
Ρυρηδαὺ ϑόποθῖη. ἀπιίίαα. τ, 1 
Ῥ. 460 5ᾳ. [παϊοαιϊγιβ πυνϑ', εἱ 
ορίδίϊνιβ εἴη ἰΐὰ ἱπίθυ. 56 τϑ- 
ΒρΡοπάθης τὖ Τ,δίῖϊηθ ροϑί ἀϊοθηάὶ 
γοῦθα ροϑβιία ἀβ βουϊρίογθ δηζ 40 
οαΐὰ8 τὶ ϑυρουβαπί οὐ ῥσγδο- 
56 η(ϊ5 οἱ ἱπηρογίθοι: σοπὶ αηοίϊνιβ 
ἴῃ ρΓΟΠ ἢ Αἰ 1 οπθ 5. ΘΟ ἀ8γ}}5 
Ιερίταγ; ορίδιϊινι5 δαςθ πὶ 51π|Ὲ]} 
τηθηΐθ πη ᾿ΠΠΟΓὰΠῚ ΡΟΘίδ ΠῚ 6Χ- 
ῬΥΪ μη Ϊί, 

8 ὃ. τῷ παλαιῷ τρόπῳ, 
ἷ, 6, ἴἴὰ αὐ οὐ ἰαἰγοοϊηἰϊβ ἀθα ἰεὶ 
βἰπῦ ΡΟΡΌΪ, ἰά αποᾶὰ ἀ6 Αθί0}15 
ΤῊ Ὁ γϑοθητίογα ἰδ Ρ ΟΣ ἰθβίδίιν 
ῬΟΙΥΌ. ΙΝ 8, 1-- οἱ 4110], οὐ ἴῃ 
ΟΡΡΙ 5. δία νἱοὶβ ΠΟῚ ΠΊᾺ 118 
ὨδὈϊΘηὐ, ααοὰ ἀθ Αδίο]ϊβ εχ ΠΠ 
94, 4, ἀε Τιοονῖὶβ οχ ΠῚ 10], τ 
ἀϊβοίμηυβ. Οἱ, ατοί, Ηϊϑβί. αν. 
Ῥ. 847 (νεῖ. αεγπι. 1 Ρ. ΠΟΥ 
θεὲ περί νἱά. δάμη, 14, 2. 

Ὅδρ. 6. 81. Ἑλλάς. ᾿Δἀντὶ 
τῶν Ἑλλήνων εἴρηται. ΑἸοχδπά, 
περὶ σχημ. Ν1Π .Ὀ. 411 εὐ Τίθεν. 
Ρ. ὅ14. Βεῖπάε ἄφρακτοι οἰ- 
κήσεις, Ργορτ. ποη πιιηϊίᾶ 

ἐν τοῖς 

ἀοπιὶοῖ α, 5αηΐ πόλεις ἀτείχι- 
στοι. πιο γαβρίοῖυ κοὶ, ἄπμδοῃ. 84 
εὐ Ηδβυοῃ. 5. ν. Τὰπ ἔφοδος 
οϑύ ὁ 0 ΠῚ ΠΊ 6 ἃ {1|8. ἐπιμειξία, αἱ 
Υ 88, 8. -- ξυνήϑη.. .ἐποιή- 
σαντο-- ξυνήϑως μεϑ’ ὅπλων 
διῃτήϑησαν. Π6. δυύϊοα!ϊ 60}10- 
οδίϊοπα ργδεάϊοαίϊνα οἵ, Μαίι, ατ, 
8 2110. Κτναδρ. ατ, 80, 11 ἀᾶη. 1. 
Ἰηἴγα 19, 28, Ἷ. ἘΠ ΟΣ οἱ ϑαρτᾶ 
δ6η, 1,2, Αἰίδηδο βουίβίμπι ἐποιή- 
σαντο Ροϑύ ἱπιρογῖ, ἐσεδηροφό- 
οξι: Ποο τοὶ ργδθίθυϊαθ ἀϊαίαγ- 
ηἰἰδί6 πὶ ΘΧ ρυΙ τηϊί, 116 γοῖὴ ρυϑοίον- 
᾿ἰ8πΔ 4ᾶ6 οὐ ἴρϑἃ αἀἰαίαγη θη 
μαῦρθαῦ ἰΐᾷ ΘΟΙρΓ ΘΠ αϊύ αὖ ΡΓῸ 
οἴεδοία νοὶ] δνθηΐα δοοϊρ᾽αίαν, Ῥογ- 
Ῥοίαϑ δηΪπὶ δυτηἃ ΘΘγθηαϊ Π6065- 
βἰταίθ οἰϊβοία πη οδί πὸ ν᾽ 18} ΟἸΠῚ 
ΔΓΠῚΪΒ ἀσροῦθ βοϊθγθηί,. Ξ1Π|}165 
δουϊβίοβ. Π8|68 Ἵ. 93, 1,.939, 8. 
109, 1, ὉΔῚ οἵ, αάη. --- ὥσπερ 
οἵ βάρβαροι. 1ἰὰ 4105 δὺ- 
τηϑίοβ ἴῃ ΘΟπΠΟΙ ᾿ππὶ νθηΐγα Τυὐἰνὶ 8 
δυοίοῦ οδὲέ ΧΧΙῚ 20 ἴπἰΐ, Νραὰθ 
ΔΙΠ ΕΓ Οογπιδηὶ ἂρ Το, (Ὁ γΠ,. 
18.“ Βαι, ΟἵἉ, Απιηηῖδπ. Μίαγο. 
ΧΧΠΙ 7ὅ οἱ 1μπο]. 1. ἃ, 
8, ταῦτα.. -νεμόμενα, 

αυθὰ πὸ ατγδθοῖδθ ρᾶγίββ 
οὐΐατα πὰ πῸ ἰΐα Πα Ἶ ΓΑ ΠΤ ΓΤ. 
ΟἿ, δάῃ, ΠῚ 80, 2. ΤΥ 29, 8, Τί- 
αὰ6. Αγιϊθ]β ἃπίρ νεμόμενα 
Αθ6886 ἄεθει. -- ἐς πάντας 
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πρῶτοι δὲ ̓ 4ϑηναῖοι τόν τὲ σίδηρον κατέϑεντο καὶ 
ἀνειμένῃ τῇ διαίτῃ "ἐς τὸ τρυφερώτερον μετέστησαν. 

καὶ οἵ πρεσβύτεροι αὐτοῖς τῶν εὐδαιμόνων. διὰ τὸ 
ἁβροδίαιτον οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ χιτῶνάς τὲ 

ὁμοίων. Ἔς ἴιὰ ἀἰϊοίαπι δβι, αἱ 
ΔΡρυ4 Ταο. Ηΐβι. ΠῚ 80 58 σι πὴ 
οἰΐδπι ἴῃ οχίθνἂβ σι'ϑηΐθβ ἰ6- 
δαίϊοταπι ἰὰ5, δὶ ἰηίογρυθίθβ 
οοηΐογαμί σοῦρα Οἷο, εν. ΙΥ̓ 
11 στγανὶβ οὐἱϊί (ἀπ ούου  ὑ8 5) 
ἃρυὰά 5οοῖοδ, ἰῇ αδχίθιἂϑ 
πδίϊο 65, ψεὶ δρυὰ Το, ἀπη. 
Π 89 δἃϑίδίε οἱ ἔουπια πδυὰ 
ἀἰββϑίη ]ῖ ἴῃ ἀοπΐη τ πὶ οὐδ, 
Οἷ. Ηδπά. Τυγβεὶ!, ΠῚ Ρ, 814 5αᾳ. 
Ἰηΐτα 1.88, 2. 91,06. 1. 92. ΥἹΙΠ 
40, 2 
ὃ 9. ἐν τοῖς πρῶτοι, ἱπίοΓ 

ΡΎΪπιο5, Οἵ. φάη, 1Π17,1. Πὲ τὸ 
οἵ, Ἰμποὶ ΑΠδ808ῃ, 1. ἃ, Ρεοχι πιὰ ἀνει- 
μένῃ... μετέστησαν ᾿πιοΥρΥδία τα 
τοιαβδίοτθ γἰτα (νἰία βϑυθυὶο- 
τὶθυβ ἰοοῖθ8. ποὺ δαβίτγϊοία, δέ, 
1 817, ἃ. ΥΙΙ 609, 2) ἴπ τη Ο]]}ὰ 8 
υνἱίδθ δθπαὰ8 ἰγδηβίθγαηΐ. 
Νραίγαπι,, οὐΐϊὰ5 ἴῃ Ροβίθῖνο ῬτῸὺ 
Βα Θίδηςνο ἀΒίγαοίο 8115 βιδυϊτη 
ἩΠαΒι ΓΔ ὈΪζαν, Θορᾶγα οαπὶ [.8- 
ἀἰμπ18 ἴθ τη θ᾽ 185 πιαϊαγὶ οὐ ἴῃ 
ἀεοιοτὶα5 Οἱ, ἈΠ, δὰ Ταο, Αη. 
ΧΙ 48 εὖ Νδορεϊϑθ. ΡῬγαθοθρί, 
5ΘΊΤΏ. Τμαἱ. 8. 22, δ΄ῇ΄ ΑἪΑα Ιβοοῦ, ΥἹ] ὃ 
ἐπὶ τὸ βέλτιον ἐπιδιδόναι εἰ 
ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταπίπτειν δι- 
αὰθ ἰθίάθπι 8 18 ἐπὶ τὸ χεῖρον 
φέρεσθαι οὐ ϑέτδθ, ὃ 92 ἡ τῶν 
ἠθῶν ἐπὶ τὸ κρεῖττον μετά- 
στασις. Βυϊιαππὶ ἀϊοαπὺ ἴον {Π6 
ὈούίοΥ οἱ ον ἐπα νοῦ, ἀεν- 
τηϑὺϊ Ζὰπὶ Β 556 6 ὴ οὖ Ζ0Π 
ΒΟΒΙ ΘΟ οσ θη, ΒΙ ΠΏ] Π5. οδἰϊδπὶ 
ὙΠπαυοΥ αἰαὶ 105. Δπί. Τὰ, ΠῚ 1, ὅ 
μετέβαλον ἐπὶ τὸ ἵλαρώτε ὃν, 
ΙΠ 1ὅ, μετήγαγον εἰς τὸ ἡμε- 
ρώτερον, ΜΗ.“ μεταβαλόμενος 
εἰς τὸ ἡμερώτερον. Εἰ ργαθοῖριιθ 
Αραῖι, Ηἴδι. 1112 ἐς τὸ τρυφε- 
ρώτερον τῆς διαίτης μεταβε- 
βλῆσϑαι. Οἵ ᾿ἰθιάοτα ΠῚ 20 ἰπηὶι, 
Αὐἀὰ, βάῃ. ΥἹ 60,2. 110, 8, 21, 
1, 1169,.8. ΥἹ 84, Ἴ. -- καὶ 
οἴ πρεσβύτεροι... ιφοροῦν- 

τὲς, εἰ αἱ 6Χ Ορυ !θη 5 
(εὐδαιμόνων, αὐ 4110] ὄλβιοι εἰ 
ἱπίογάαμη [ναὐϊη πὶ Ὁ 68 15} 58- 
ὨΐΟΓΘ5. (ϑίαᾳμθ θὰ 46 οδιιϑᾷ π|ὸ- 
γα πὶ γοίογαπι ΓΘ  Π ΘΠ ἀ ΟΥ̓ ΠῚ βύὰ- 

ἀἸοβ βϑιη}}) σα πὺ ΟὉ ἀ δ᾽] Θὰ ὑα τῇ 
νᾶὰθ οοπι8 ποὸὴ ἰοπρα 
[ΘῊΡ 5 δϑὺ οὔ 18 ἀθβῖθ- 
γαπ ΠἸὴ 68 5 ἐππὶ08 5 δ᾽ 6508 6. 
Πε αὐτοῖς νὶά. Μίαιε1ι. αν. Ἔ8896 1, 
Κυιιερ. τ, 8.48, 12 αάη, ὃ. γοιθα 
διὰ τὸ ἁβροδέαιτον ἀιυθὶ τὶ 
Ροίδδέ αὐρατη οαπὶ ὙΚ. οὐ πολὺς 
χρόνος ἐπειδὴ ἐπαύσαντο 8 
οατη φοροῦντες ἰπηροπάδ βίης 
1Ππ4 απο νἱἀθίαγ Ῥτοναπά μι, 
Οἵ, Καοπιρῇ, 5ρ60. πον, ἱπίθι θ}, 
Τῆπο, Ρ. 7 84. -- Οὐ πολὺς 
χρόνος ἐπειδή λαϊογροβίια δαπτ 
υἱ οὐ πολὺς χρόνος ἐξ οὐ ΙΞΟΟΓ, 
Ν 47, χρόνος οὐ πολὺς ἐξ οὗ 
θίοῃ, Πα]. Αι. Β. 1 26, ἐξ οὗ 
χρόνος οὐ πολύς Βοπλοϑίῃ. Υ 8, 
Οὗ, Μαια, αν. 8 6805. Ἐπειδή 
εϑὺ ἰάθη Εἰ Ἀὲ ἐξ οὐ, αὐ ἰμΐτᾷ 
θοὴν 0ῈῈ ΠΒιοτΣ ἡ σ ἰν 90, 8, 
ἐπεί, απο 5ἷς ἰερὶ ἃρυᾶ Τῆλον 
δαποίαιί στϑιπιηδιϊοι}8 ἴῃ Βδοἢπ,. 
Απροά. ᾿. 227, ὟἹ 2, ὅ, ἰπίογάππι 
1,0. ΟὉ ΠῚ ἴυται ΚτίιΖ. δα 84]]. 
Ιυρ. 91, 1) οὐ αὖ, Τεπιρυθ ἱἰυὰ 
ὭΘΠ ἰουσυπι νἱάδίαν ἃ 6556 αποὰ 
ἱπίδρ. θ61|ὰ Μοάϊοα οἱ Ρεϊοροη- 
ποϑίδοιηι ἰηἰουϊθοίατη αἰ, ΜΙ, 
Βεοκον, ΟΠαυῖο], ΠῚ Ρ. 100. Ρευὶ- 
οἰ. δάθο γϑὶ Ὁ6}}1 Ρειοροπηθβίδοὶ 
δοιαίθ γϑ πὶ [δοίη 6588 ἃ ΠΥ δῃ 1. 
γιὰ, Ῥαυ!. Επογοὶ, Ρ1}}1. 8. ν΄, 
νϑϑ865 (Ρ. 2811). Απιϊαυΐβ ἰρῖναν 
το Ρουθ 5. ὑπηϊοαθ ΑὐΠΘἸ ΘΏΒ᾽ 1 ΠῚ 
᾿Ἰϊθᾶ6 ουαηΐ, βίους ἈΘοΥΡΟΪΟΥᾺΠΊ, 
ἂθδ αυἰθιι5 ᾶθὸ βουῦῖθῖι ΠογοάοίιΒ 
Π 81 ἐνδεδύχασι, κιϑῶνας λι- 
νέους «.. ᾿ ἐπὶ τούτοισι δὲ εἰρί- 
νξὰ εἵματα λευκὰ ἐπαναβληδὸν 
φορέουσι. Ῥοβίᾳυδπι διιἰ6 πὶ ἢδΘ 
Ἰϊπθαθ ἰπηΐοδο σονὶ ἀθβιίαθ ϑυηΐ, 
γ ϑι1ϊ8. νἱγουσαπι αὐαθοογμ ἰδ θὰ 
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λινοῦς ἐπαύσαντο φοροῦντες καὶ χρυσῶν τεττίγων 
ἐνέρσει κρωβύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ 
τριχῶν" ἀφ᾽ οὗ καὶ ᾿Ιώνων τοὺς πρεσβυτέρους 

κατὰ τὸ ξυγγενὲς ἐπὶ πολὺ αὕτη ἣ σκευὴ κατ- 

ὕδρ. 6. 8 4. κατασκευὴ Ιἰ. αι. θᾶπ, Η, 6 κατα εχ κατέ- 
σχεὲεν ρουρᾶγᾶπι γδροίϊιο οἷ, 54. 90, 2, 

εγαΐ, Ὑι4. Βροκευ, ], ἅ. Ρ. 188 54. 
6 ἔδπιηαυαπη Αἰ] οαΓ απ νϑϑίϊία 
τη ἱαίο οὐ ΠΠΠ6ῖ5 ὑπ η 105 γθοθρ δ νυν], 
Ηειοά. Κ 87. δὲ Αἰὐμοπίθηβι τα 
οὐ δἰἰονυατη αὐδοοοῦαπι νϑϑίϊψα πηϊ- 
γοῦ50 νἱά. ἈΝ δοῆβηι, Απίΐᾳα, τ, 
Π 8 119 οἱ Βεοκ. ]. ἃ, Ρ. 157 544. 
-- γρυσῶν τεττίγων. Ἐτνδηϊ 
ἃῦγοδο ἤθυΐαθ οἰσδά Δυ τη [ὉΥΠ8 ΠῚ 
ΒαΡΘη 65, ἰθποχᾶθ 56ῖι1 ἰηβϑυίδθ 
οἰποϊπηΐβ. ΟὗἨ Ψεγρ. Οἷν. 127 
δΔΌΓοα 50]16} ηὩ1 ΟΘΟΠῚΡ {1Πὶ 
ααθὰ ἔἰθα]α τὰ Οδθοτγορὶ- 
ἀδὸ ἰογϑιϊ πϑοοίορθεαί ἀθηία 
οἰοδάδο, [18 ργῖβοοβ Αἰ μα πί θη 585 
ΟΥΠδίΟ5. [μῖβθθ Θατη 8}1}} ΡΥδθίου 
Τῆπιο. ἰοϑίδηϊαῦ. ἱππὶ Αὐἰβίορῃᾶ- 
Π65 ἔασι, 1886. Οὗ, Α6]. αν. 
ΠΝ -22,... Αὐποη 5120. 1518, 
Ηΐβραὶ. ΧΙΧ 80, 8. νο]αἶβ86 605 
πος 6888 σύμβολον τοῦ γηγε- 
νεῖς εἶναι Ἑυβίαιῃ, δὰ 1], ΠῚ 
895 εὖ 586}|0]. αἰβυπιαπί. ΝΌΡΘΥ 
ἰάτιθὴ δῖ. (Οοπιπηθηί. ἴῃ Ποη. 
Μοιημη5. Ρ. 618 544.) ἀΘ ΠῚ ΟΠ ΒΙΓΑΓΘ 
βία εἶς τέττιγας [ιϊ588 5Ρ᾽γἃ8 
τηθίδ 85. 4αἰθι8 οἰποϊηπὶ οοπίὶ- 
ποιθηίαγ. θα ἢπῖο βθηϊθηιϊδα 0Ὁ- 
βίατε ἐνέρσει ἀναδούμενοι ἴῃ 
Μι5. ΒΠεη, ΧΧΧΠΙΙ ρΡ. 628 344. 
τϑοίθ δχροβυϊί Βίνι, Οαὶ ἔνυβίγα 
ΟὈϊοου 5 6ϑ Ηρ 0. θ᾽ θη Χ ΧΧΙΝν 
Ῥ. 48 ἰμΐῖϑ56. οἰΐϊδπχ οἰ υϑπιοαάϊ 
Βρίτοβϑ Πρ 158 ἰηβίγαοίαβ, ΝΆΠῚ Π6 
(8108. αυϊάοθπὶ 5 115 ἸΏ ΒΘ ΕΪ5, 
568 ἈΠΙΡΙΟΧὶ5 γον Ί ΠΟΙ μα. ΟἾΡΓΙΙΒ. 
-- ἐνέρσει. Ἔνερσις τϑιῖυβ 
ΠΟΠΊΘΙ 65, απ0α ῥΓδοίοι 605 αὶ 
ποηηϊηαίΐ βδυηΐ ἴῃ Κ.6ρ].. ΤΠΘ85. 
ΠῸΠ ΒρΓανὶΐ ΡΊΌΘΟΡ, Ρ. 198, 201. 
-- πρωβύλον. ΄υᾶ6 ἴοτιηδ 
᾿αϊὰ8. οομπρυϊομΐἶ5 ἔπιθυῖς. ΡΔΓῸΠὶ 
Θογί πὶ 6ϑι. ΟΥἿὨ Ἰηΐεγρτ, Χθπορἢ. 
ΑμδΡ. Υ 4 18 εἰ Ηδγ56]}. Ὀ11- 
ΘΘΏΙΟΥ ΓΘ ΠῚ οχδηλϊηανὶῦ ΤἬΪΘΓΒΟΙ), 

Αοὶ, Μοηδο, ΠῚ 2, ϑοῃο!ϊαβίαθ 
ΔΙΓΟΥΙ 5 ϑογθἃ μδᾶθὸ βϑυπηύὺ: χρώ- 
βύλος ἐστὶν εἶδος πλέγματος 
τῶν τριχῶν ἀπὸ ἑκατέρων εἰς 
ὀξὺ ἀπολῆγον" ἐκαλεῖτο δὲ 
τῶν μὲν ἀνδρῶν πρωβύλον, τῶν 
δὲ γυναικῶν κόρυμβος, τῶν δὲ 
παίδων. σκορπίος: Δἰύθυϊ τ 
Ἰιᾶθο: ἐ πλοκὴ ἀπὸ τοῦ με- 
τώπου ἐπὶ κορυφὴν ἀνηγμένη. 
ΒίΘΡμϑπι5. ἰσίναν ποάπιπι ΘΑΡ 10 - 
τὰπὶ ἃ ἤγοηίθ 'π γδυιϊοαπὶ τϑᾶα- 
οἴοταπι ἰπίουργοίδίαν, ΤΠ] ΒΟ ῃϊο 
δα ο πὶ 5πη0 ΘΔ Ρ1Π} οχ τηθαΐὰ ἔγοηὶο 
γϑάυποι οὐ ἴἰπ τηϊίο5. οἰποίπηο5 
σοηνψο αι, αὐτὶ 0 ϑυγα δὰ δ γ6Πὶ 
ΡοΥΠπθηΐθβ ἔγοπ 8 ΘΧ ΓΘ (δ ίθ Π 
Οσοαροηῦ ἀθηβὰ βθυῖθ σοποχὶ. Αἱ 
ὙΠΟ ΚοΙ πη ηητι85 Μομπαμηθηΐ, 1 84 
Εχ᾽ βυϊτηδῦ. 6556. σαρῚ Π!Ππτὴ δὰ ὑνᾶ- 
ΓᾺΠῚ ΠΟΘΙ ΔΟΘΑ ΠῚ 51}}}}{π4}} 6 ΠῚ 
οοΙηροβίίαιη. ἈἈαά. Μαθεὶ]. Αὖ- 
οἢ860]. 8 880, ὅ. ΗδΕΙ0. ἰάπηθη ἴῃ 
Οομι. ἰπ μοπ. Μοπηπι8. Ρ. 616 54. 
ΘΧ δηιϊαϊοῦὶθιιδ. ἈΡ015 ΠΟΠΌΙΠΘἢ- 
ιἰδ οδίδπαϊυ ἔιἴ888. οἰνν πὶ ἃ ΘΕ - 
νὶσθ ἰῇ οσοϊρίία. γν6] ἴῃ βἱποὶρὶΐθ 
τον ποίαθτα. Ταΐα!ϊ νοοάθα!ο οχ- 
Ῥτοββὶύ Ρουγίαβ. -- Ἰώνων. ΡΟΙΙ. 
ἢ γι] λινοῦς χιτών, ὃν ᾽49η- 
ναῖοι ἐφόρουν ποδήρη καὶ 
αὖθις Ἴωνες. Ἐπαπι οἰοαάϊδ 
ΘΔΠΊΪΟ85. ἴοπθθ ΟΥ̓μδίο5. ἔιιϊδ886 6χ 
Αϑῖὸ ἀρυὰ Αἰμεη. ΧΙ 80 ἀοουϊὶ 
ΤΆ ΘΓΒ0]}. 1, ἃ. --τοὺς πρεσβυ- 
τέρους ἐννς αὕτη ἡ σκευὴ 
κατέσχεν. Σκευή ἔθ πλϊ ηδ8 
ἰπβίδι. βϑθηΐουθβ ν᾽ ποίοβ [6 ΠῈ} 1858 
᾿ἰἰϑβαιθ ἢγπηϊίοῦ δα θβῖθβθθ ΘΓ 
προσωποποιίαν αἸοϊίαγ, αὐ δἰ ἰδ] 
πρόσωπα ἀρὰ ΤΙ πογάϊα πὶ Ποτὶ 
τὰ πράγματα Ὀϊοηγβίὶαβ ΗΔ]. 
Ρ. 808 δάἀποιδι. Οἔ, Π 18, 8. 86,1. 
πα δε κατέσχεν ΡΓορυῖθ βοηδί 
οοουρανὶι; τὸ ξυγγενές Ἰιῖς αἱ 
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ἕσχεν. μετρίᾳ δ᾽ αὖ ἐσϑῆτι καὶ ἐς τὸν νῦν τρό- 4 
πον πρῶτοι “ακεδαιμόνιοι ἐχρήσαντο καὶ ἐς τὰ 
ἄλλα πρὸς τοὺς πολλοὺς οἱ τὰ μείζω κεκτημένοι 
ἰσοδίαιτοι μάλιστα κατέστησαν. ἐγυμνώϑησάν τε 
πρῶτοι καὶ ἐς τὸ φανερὸν ἀποδύντες λίπα μετὰ 
τοῦ γυμνάζξεσϑαι ἠλείψαντο. τὸ δὲ πάλαι καὶ ἐν 
τῷ ᾿Ολυμπιακῷ ἀγῶνι διαζώματα ἔχοντες περὶ τὰ 
αἰδοῖα οἵ ἀϑληταὶ ἠγωνίξοντο,. 

4101 (νοϊαΐ 1 9, 1. ΠΙ 860, 2. ΥἹΙ 
6, 2. 760, 2) ῥτὸ βυθβίδῃιϊνο δὉ- 
βίγαοίο ροβίταπ| οϑί, βίου ῬΆ8]0 
δηΐθ τὸ ἀ τ ρεμώμα Οἵ, Μδίῃ, 
αὐ 8 209, 1. 952... 57. 2... 
99. Σέ ιΘ 8.1 09:55} 76; ἀ 

8 4. μετρέᾳ (ἰεπαΐ, 5 ἷπὶ- 
Ρ᾽ϊοὶ, βραχείᾳ ἀναβολῇ, τρί- 
βωνι, τριβωνέφῳ"“ (Β εοἷκ, Ομδνῖο!. 
ΠῚ Ρ. 172) 8ὰϊ ᾿πίορ οί ᾿Π.6Ρ ἃ5ρ6- 
τἂπὶ οὐ ἀε!Ἰοϑιδη1). . πρῶτον 
Λακεδαιμόνιοι ἐχρήσαν- 
το. Ὀ᾿ββοεῖῦ ὁοηίγα ἤδϑθο ΜΘ 6 Υ 
Τ)ον. ΠΡ. 267, αυἱὶ ΤΗποΥ ἀϊά οι 
ἴῃ 60 ΘΥΓᾶ5586 ρυίαί απο νοβίθτῃ 
11 68, ΔΙΊ ΡΙΆτη οὐ ἴῃ Β᾽ ΠῸΠῚ αὐτὶ - 
ἤοῖοβθ Θομρ Ἰοαία πὶ ΔΉ 4 1ι155]- 
τηᾶτπι (Οσαθοουαπι ἔυϊ5βδε ἰυάϊοαᾶ- 
νοῦ; πο δηΐηι ν ϑϑίϊ απ ΡΥ 5 
Δ᾽ Τοηΐθιι5 Αϑιδίοῖβ ΛΠ 6η88 γ8η5- 
ἶ586. δίᾳιιθ ᾿ὈῚ οἶγοᾶ (ΘΠΊρΡι5. 06}}1 
ῬΘΙορΡ. γτανβὰβ βργθίαμη 6586. Αἱ 
Πᾶθο γϑξαίαία υἱά6 ἃ Βεοκον, 1. ἃ, 
Ρ.- 159 54ᾳ. Αἀὰ ἐς τὸν νῦν τρό- 
πον 5110} διιάϊὰβ οὔσῃ. Ἐς ναϊοι 
κατα, υἱ [,α0. ἢ τ 0 ἃ ἃ πὶ αἰοϊτατ. 
γιά, Ηδηά. Τυγβ. ΠῚ ρ, 8238, Αου. 
ἐχρήσαντο 5688 ᾿ποο δίϊνο δοοὶ- 
Ῥίθπά 5 δϑί, ἴα υἱὐ Το ΔΘ π  ΟὨΪὶ 
τα ἀἸ ΟΟΓΘ ΠῚ ψεβίο πὶ ΘΥΪΪ 5 ΤῊ - 
Ρ5͵556 ἀϊοαπίυν. -- πρὸς τοὺς 
πολλοὺς. ες κατέστησαν. 
6 πρός νἱὰ. Βομοθπι. δὰ ΡΙ]αί. 
Αρ. 7, 3, ιάδιαν δυῖθηιὶ γϑϑρίοὶ 
αὰ ἰπιϊιαία Τγουγρὶ, ααϊθιβ 
ΘΘΟΑΌΔΙ 458. νἱοίαβ δὲ οὐϊτυ5 εἴϊοοια 
οβῖ, Οδίθυ ΠῚ οΧχ ἴδ ΘΟΠΙΊΠΊΘΠΊΟ- 
γταίϊοπθ αἰ ογιιπὶ οἱ ΡΔῈΡ ΘΓ ΟΥΙΙΠῚ 
δρυὰ ΤΔοράδοιηοηὶοβ νά αἴιδ6 
οΟΙΠραὶ ατού, Ηΐϊβι. ατ, ΠΡ, 582 
(νεγβ, αθυπ. 1 Ρ. 705), 564 οομίγα 

καὶ οὐ πολλὰ ἔτη 

ΘΠ] ἀἰββουῖς βοῃοοη, Βδδορηϊ,, 
αυδοβί. ἀθ οηιοθ, Ρ. 28, 

8 ὅ. ἐγυμνωθησάν τε 
πρῶτοι. Ῥγοῦβιβ παάδίϊ 
ΒῈΠ, υὐἱ ὁ5σ8ϑηΐ βίηβ Β00}}- 
Βϑοι!ο. [ἃ δπΐπὶ 6858 ἢΐο γυ- 
μνοῦσϑαι οΧ ᾿ἰβ αὰδθ Βοαθ απ Γ 
Δρραγοῖ, ὅπᾶγο ΤΠ πον ἰάϊ τοῖγ-- 
δ8υὶ ῬΙδίοπθηι Βεἰρ. Ρ. 452 ἃ [4]50 
Δ γαίαν Μπ6}}. ον, 1 ρ. 2600; 
Ρ]αῖο δῃΐπη Ογθίθηβαβ ΡΥ ΪΠ105 συ- 
ΤΠ 8 5115. ΟΡ ΥΆΙΩ ἐπι ρθη 1586, ΠΟΠ 
ΒΡ]  ΟΌ απ 80 115 ΡΥΪμυῖ8 ἀθρο- 
51{0Π| 6856 βου, - ἐς τὸ 
φανερὸν ἀποδύντες οὐπὶ 
ΠΡ Παϑὶ ν᾽ ἀθηίαν αἰοία 6858. ΡΓῸ 
Ὁ: ἀποδύντες καὶ ἐς τὸ φανε- 
ρὸν προελθόντες. Ε΄. ἀποδύ- 
εσϑαι ἐς τὸ κοινόν ὈΪ0 ΟἸιγυβοϑί. 
θῦὅ, ὅ εἱ ΠῚ 217, 8, οἰβὶ δ}}} ἐς τὸ 
φανερόν νοϊαῃΐ 6556 φανερῶς, 
Οὗ, δάη. ῶ8, 6. Τυὴῆὶ ἀδε λέπα 
νἱὰ, Κυαθρ. αν. 8 30 δΕ1Υ 68, ὅ, 
Ὧθ τὸ Κύϑιιβ. ΑΥϑ βργιηηδϑί, τάφο, 
ΤΡ, 8601 εἐ δ02 54ᾳ. -- τὸ δὲ 
πάλαι... ἠγωνέίξοντο. ΟἿ, 
θίοη. Ηδὶ, πὲ, ΨΠ 12, --- Ζιά- 
ξωμαῖάεηι οβί αυοᾶ ροτίαᾳπο περέ- 
ξωμα νοοδηί, Ηοπιονιβ ζῶμα (. 
ΧΧΙΠ 088). Ῥεϊπάς περὶ τὰ 
αἰδοῖα [τυβίτα ᾿πηραρσπαι Οοθοὶ 
κα Ἡγρεονϊά, Ρ, θῦ, Ναηι αυᾶ οοΥ- 
ΡοΥΪδ Ρᾶγίθ 500] 80 }}15 οἰποίϊ 
ἕαθυῖπι ᾿ρ58 φυϊάοπι νοοο δεαξώ- 
ματα ποῖ ΘΧΡΥϊηλταν, ἘὸΠ ῬΑΥΙοΓ 
διάξωμα περὶ τὸ αἰδοῖον ἔχων 
οὶ, ΑἸοχ, 18. -- οὐ πολλὰ 
ἔτη ἐπειδὴ πέπαυνται. ἴπι- 
ῬΘΥΒΟΠΆΙ ΘΠ Ὑἱπὶ ἰγδά τᾶς βογιρία- 
τὰθ πέπαυται (τἰραῖν Κυαθρ. ὅτ, 
Ε ΘΙ, ὅ δάη. 06. ὕτταπηι, αὐ ΠῸ5 
Ἰυ 551 Π|ι8 ἰπ δὰ, πιαὶ., τὸ διαξώ- 
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ἐπειδὴ πέπαυνται. ἔτι δὲ καὶ ἐν τοῖς βαρβάροις 
ἔστιν οἷς νῦν, καὶ μάλιστα τοῖς ᾿“σιανοῖς. πυγμῆς 

καὶ πάλης ἄϑλα τίϑεται. καὶ διεζωμένοι τοῦτο 
6 δρῶσιν. πολλὰ δ᾽ ἂν καὶ ἄλλα τις ἀποδείξειε τὸ 
παλαιὸν ᾿Ελληνικὸν ὁμοιότροπα τῷ νῦν βαρβαρικῷ 
διαιτώμενον. 

1. Τῶν δὲ πόλεων ὅσαι 
σϑησαν καὶ ἤδη πλοϊμωτέρων 

Οάρ. 6. 8 ὅ. πέπαυται οοαά. 

ματα ἔχοντας ἀγωνίξεσθϑαι 5ἰ- 
τη] δυθϊεπάσπι 8η πέπαυνται 
Ιεβεπᾶυτη 51: ἀυθδίιαί ὉΠ] ΡΊοἢ. 
ΒΥΠῚθ. δὰ δχρίϊο. Τῇῦο. Ρ. 17. 
ΑἸτοσαη ρτοραὺ Οοθοὺ εὐ οοπῆν- 
τηδίαγ ἀἰοοπάϊ οοηβαθίαθαϊπε. ΟἿ. 
δάη. ὙΠ 56, 4. Οαοηϊδπηιὶ δυΐθ πη 
ῬΥΪπιὰ5 πυᾶυβ δὰ ἱπϑίδπι ουθαν- 
ΤΥἶβ86 “δυΐ Αοδηίηιβ Τδοράδοπιο- 
πἶα5 (νὰ, Πίοη. ΗΔ]. 1, ἀ.}) ὑνδά ταν, 
αυἱ ΟἸγτρ. ΧΥ διαύλῳ νἱοῖϊ (οἴ, 
Ῥαυβ. Υ 9, 8), δυί ΟΥβιρραβ Μερα- 
γΘηβὶ5 (υἰά. Ρϑιιβ. 1 44), ααἱ (8611 
νἱοίου (βἰβὶ βοῃο δβίεβ ἤομι. 1]. 
ΧΧΠῚ οὐ Ευβίδίῃῖαβ θά, δὰ ν, 
6088 περίζωμα Οὐβῖρρο 1,ἀοράδε- 
το ηΐο Ρούϊα5 οαα58 1 οἶδα β [558 
αἰδυτηδηῦ) 80 4115 ἴῃ δΘϑηα θη) 
ΟἸστηρ δά οπι (80 Επιβίαιμι. ἴῃ Χ ΤΥ), 
ΔῸ 4115. ἴῃ 0]. ΧΧΧΙΠ τοΐογίαγ, 
ΠΟΘ ΔΕΟΠ6ΠῚ 10}]6 πᾶ 8 πη δα οογίθ 
114 οὐ πολλὰ ἔτη ποῃ πἰπηῖβ υτ- 
σεπάα, οἰδὶ νϑὶ βϑθοῦϊα δἰϊαυοί 
οβϑϑηΐ, ΠΟΠΏΜΠ Ομ θοουα πη, Αἱ 
ὈΓΓΌΤΊΘ Ὸ6 ΓΕΡΌρΡ δ ΒΟΥ ρ ΟΓΙΒ σ0Π- 
5.110, ααἱ ἐοίο Ποο οαρὶία ἀβπιοη-ς 
βίγαγθ σαἱ ἀτδθοοβ αἴὰ ὈϑυθΔΥΟΓΌΓΙΩ 
ΒΙΤΆ1 65. ἴυ 1556, ΠΟΥ ΤΏ ΠΟΠΠΆΪ]Ὸ05 
οἰἰαπηιαπι 5.0] 16. 8 ο1}}}5 οἱ ποίο5 οον- 
(8556 βίβιϊ πὶ Β0Ὀ1οΙ, βιουί δ|18πὶ 
ὈΓΓΟΡΕΙΊ 46 51 Π}}ΠΠ ἀπο πὶ 8 8 οὐ 
πολὺς χρόνος ἐπειδή 5υθ]αίαπι 
αἰχὶε. οῬοια5. ἴπἀ6 δὺ ΟΥβῖρρο 
ΘΌΤΒΟΓΕΒ ἀδΘρΡΟΒΌΘΓαΠΐ 510]1 Δ Ὲ]ἃ, 
τουϊπαθγαηΐ οοίθσὶ δι] οίαθ, 4α]θ 8 
Ἰὰ τοϊπιβ᾽ ἱποοιηπηοαπὶ οταΐ, αὐ 
Ἰποίδίογαβ, ρα ρΊ 65; Ὠΐ ρΆ.]0 8πίθ 
ΤΟΥ ἀϊάθϑτη δοίδίθπι οὐ ᾿ρ51] 80- 
Ἰθοογαηί. “Κ ΒΟΘΟΚΉ. [ηβοτὶρί, 1 
Ῥ. δδὅ, ᾳυἱ ροιδυδβὶ ΜΌΒΘΙΙΟΓΟ 

μὲν νεώτατα ὠκί- 
“ὔ ΄ 
ὄντων. περιουσίας 

Οἵ, δά. 

Αγοθδθ0]. ὃ 886, 2, ἃ 40οῸ πϊ- 
Ππιι5 τροίθ ἀθ ἢἷβ νϑγθϊβ ἀἶβριυ- 
ἰᾶίατη ἐγαΐ Πογ. Πρ. 260 54. -- 
ἐν τοῖς βαρβάροις ἔστιν 
οἷς. Ἀρροδβιοηϊβ Ρδνι εῖν86 5: 51.118 
ΘΧΘΙΏ ἡ τΠ| 5 ὙΠ 44, 8 οἵ ὕστε- 
ρον ἥκοντες εἰσὶν οἵ. Μίηυβ 
οογία γνῈ8 ὙΠ 11, 2. θε ᾿ρϑ5ἰβνν. 
ἔστιν οἷς νὶά. δε. στ. 8 482. 
Κυαορ. ατ. 8 61, ὅ 84η. 8.- νῦν 
αὖ ἔτι δὲ καί ἴϊὰ νυ ϊδατι 6δβὶ 
αὖ {ππὶ ἴπ Τδοῖθ νοθὶβ δουὶ 
οὐϊαη ΡΟΡαΪὶ Βοτη δη}}}06Γ- 
ταῖο ἔατὰ πη. ΧΠῚ 50. - λα 
τίϑεται, καὶ. .. τοῦτο 
δρῶσι. Οτγδίϊο ἀἰβίγϑοία ῬγῸ ΠοῸ 
δππηιαίο: ἄϑλων τιϑεμένων.. 
τοῦτο δρῶσι. Ὧδε τὸ υἱά. ΒΕΟΚΟΓ, 
Ομαγῖοὶ, Πρ. 178. 

ϑιδιν πολλὰ" νἀ λιαϑοες 
ὁμοιότροπα. Ἀοοιδαίϊνιβ ἴη46 
ΘΧΡΠ οδη 4.5 αὐ οὐ ἀἰοΟΙΤαΓ δέαιταν 
διαιτᾶσθαι. ΟΥὈὙΠΤ71, 2 πολλὰ 
δεδιήτημαι. Τα]65 δοοιβδίϊνὶ οχ 
ἤραγα εἰγτποϊορῖοα οοηίγαοία ΟΥ̓ 
βυπί ἀρυὰά Τῆῖο, πολλὰ ἁμαρ- 
τόντες Ι 838, 6, υνἱ νἱά. δάπ,, τὰ 
ἄλλα ξυνεπολέμει {005,1 δ 
νά, δάη., ταῦτα πλεονεκτεῖν 
ΙΥ 61, ὅ, πλείω εὐτυχήσας ΥΙ 
5... 9; ̓ τὰ εἰκότα ϑαυμάξεσϑαι 
[88,1 , τὰ μέτρια διαφέρεσθαι 
Ιν 19, 4, αἱ ἰίοπη νἱά, δάη, Αἀά. 
δη, ΥΠ᾿ 84, 6. 

(ἀρ. 7. πλοϊμωτέρων ὄν- 
των. Οἵ. Νἱρ. ρ. 187. ΜΔ}. τ. 
8 448, 1 ο οἱ 8 ὅ68. Κτιδο. ΟΥ̓. 
8 49, ἀ δάπ, 18 εὐ ἀ6 Ρίαγα!ς οἰ πὰ 
δάη. δὰ 1, 3 ἀδύνατα ἦν. ΟἿ. 



π6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Α, ξ΄. η΄. 

μᾶλλον ἔχουσαι χρημάτων ἐπ᾽ αὐτοῖς τοῖς αἰγια-- 
λοῖς τείχεσιν ἐχτίζοντο καὶ τοὺς ἰσϑμοὺς ἀπε- 
λάμβανον ἐμπορίας τὲ ἕνεκα καὶ τῆς πρὸς τοὺς 
προσοίκους ἕκαστοι ἰσχύος" αἱ δὲ παλαιαὶ διὰ τὴν 
λῃστείαν ἐπὶ πολὲ ἀντισχοῦσαν ἀπὸ ϑαλάσσης 
μᾶλλον ὠκίσϑησαν, αἵ τε ἐν ταῖς νήσοις καὶ ἐν ταῖς 

Οἀρ. ὅ. 

ΘΙ ΤᾺ πλοϊμώτερα ἐγένετο, Ιν 
οὐ, 2 ἔτι δ᾽ ὄντων ἀκρίτων εἰ 
ἀάη, Π 8, 4. -- περιουσέας 

. ἐκτίξοντο. Ορροϑἰ(ἃ μᾶθὸ 
διμὶ γΘΥΌΪ5 2, ἃ περιουσίαν χρη- 
μάτων οὐκ ἔχοντες... . καὶ ἄτει- 
χίστων ἅμα ὄντων. Ἰιαηπο τ 86 
Ηρυν. τεύχεσιν ἃπιοτοὺς ἰσϑμοὺς 
Ἰγϑη ΒΡ Οϑῦ, 400 ἴδοιο ΠΪ81] 1Δ ΠῚ 
γε ἀτειχίστων ἅμα ὄντων 
Ὠϊσς τεϑροπάθί, Ῥγδοίεγθα 8, 8 θᾶ- 
ἀθπὶ γῈ8. ψϑυὶ8 καὶ τείχη πε- 
ιεβάλλοντο (ὡς πλουσιώτεροι 

ἑαυτῶν γιγνόμενοι 5ἱσηϊβοαίατ, 
Ναπι πιδηϊΐοβίαπι δδὲ Τῇ. » Ροϑιί- 
αὐδη ἀδ δηὐ αυδγ πὶ γ᾽ τ πὶ δἰ τα 
Ἰοοαίιβ δϑί, 8, 2 δὰ ὑϑοθη βίη 0 
ΘΙ ΡΟΥΘ ΟΟΠαϊ 88 γαάϊρθ, ἀ6 αυὶ- 
θ05 ἴῃ ἰπῖιϊο οἂρ, 7 ἀΐϊδθγθ ΘΟΘΡΙΙ. 
-- τοὺς ἐἰσϑμοὺς ἀπελάμ - 
βανον,. ργορυῖθ ἰβύμπηοβ ἴῃ - 
ἰογοϊρίοθαηί, πιαῦὶβθ 6χ- 
Βίγπαουϊβ Δ αἰτᾶᾳαθ οοπίϊ- 
ποηίθ Βοϊ πη ρα θδπηὶ (οἴ ΤΥ 45), 
ἀδπίαιθ οσσπρ ἀρ δπηί. 6 τὸ οἵ, 
ἈΝ  δομβηι. Απίᾳ. αν. ΠῚ ρῥ, 9 οἱ 
4101, ΕΧΘτ ρα Ῥγδοθίοθυ Οὐδ᾽ ΠΊΔ ΠῚ 
ΟοΥπεαπη βυπὶ ΕρΙἀδπηηυ8 (οἔ, 
20, 2), Ῥοιάδοα (80, ὅ), Μεοιμᾶπᾶ 
(Υ 45, 2). --- ἕκαστοι. Ἐεἰὰ- 
{πὶ ΜΙ Ἰπο0 88, αὐ Ῥᾶιαϊο ροδβὲ 
ἀνωκισμένοι. Ῥϑ᾽τα Ποὺ 40 τ ]- 
θὰ85 δὰ ἱποο0}85 ἰγαηβιιιβ ἢν Ι 88, 
8. 94, 1. ΥΠ| θ4, 4 (οἷ, εἰἰαπι δάη, 
1180, 1) δἰ 10] ἃ πᾶνὶθῃβ δὰ 
πϑυία8, Οἷ᾽ δάπ. 110, 4, --- ἐπὶ 
πολὺ ἀντισχοῦσαν, 486 
ἀϊὰ ρουπιδη 8... Ηδθὸ θηϊΐπὶ 
ποίϊο νοῦθο ἀντέχειν δἰ αουΐθη8 
ΒΌΒΙΘοία οϑί, Οἱ, Π| 64, ὅ. ΥὙἹἱΙ 
11, ὃ. Ῥγδθβίδι ἰδῆ θη ἀδ τὸ ἀϊυ- 
ταγσηδ ἰογίαββο ραυιϊοϊρί πὶ ργᾶθ- 
Βθηι15 ἀντέσχουσαν. (οπίτα ἰδ 6:68 

Ιῃ Ρ]ουίβαθ τη85, ἀντισχοῦσαι. Οὗ, δά, 

Βιδιησηδίϊοαβ Ο]455. ἤδθὸ 'σϑγβθᾶ, 
αὰδθ Δρροβί (1 οηἷβ νίσθ ἔπ Πρ Π ᾺΓ, 
ΡΓΟ διίύθαίο δοοϊρὶέ, ΟἿ, ΑπηΔ]. 
ΡΠ. 4, 1808 Ρ. 4106. Μαῖὶες ἴπ 
ΡΙογίβαιιθ τα88. ἰθοῖίαν ἀντισχοῦ - 
σαι. Θποὰ 5ἱ ΡΓΟΘΔΓΟΠΊα8, Τῆαυ- 
ΟΥ̓ 468 ἀἰϊοογοὶ υθίθυθβ αγ 068 ἔπ1556 
μαι Ῥγοοι! ἃ πιᾶρὶ, 584 δχογίἃ 
Ρἰναῖοα, απ αἴὰ οἱ γ65.}01}85 - 
Β6ηΐ, ἴῃ τηρα!ζθυγᾶπθα γᾶ 5] ἰδ 5 
6586. ἄοπεο ἰδηάθηι ρἰγϑιϊθ Ρ ΘΓ 
Μίπορθιὴ δ] οβαιθ 5. Ὁ]8018. Γυγϑ 8 
ἴῃ ᾿ρ5815 {που ὶθι}5 πη υῖ8 068 Θ0η- 
ἀδγθηύαν, Αὐ ἤδθο δχρ ϊοδίϊο ῃϊβίο - 
τίαθ οοηίγαγὶαᾷ δϑί, ΟΠ ΑΥ̓ΡῸΒ, 
Ιου ΟΠ, Μυοθπα8β, Οθογορίϑιη, 
Οδαπηθᾶπι ἃἰαβαιθ νϑίμβιββὶ ΠΊὰΒ 
αταθοῖδθ αγ 065 δἰ᾿ατιδ αι πὶ ἃ τηδῦὶ 
αἴαϊββθ οοηβίθι, Βθβροπαϊῃ «αυἱ- 
ἄεπι ΟὉ6|16ν βουϊρίυταπι ἄντι- 
σχοῦσαι Ὠἰδιονῖδα ΠΟῚ ΤΘΡΌΒΠΔΓΘ 
ἀοοουΐ νου} ]8 καὶ μέχρι τοῦδε 
ἔτι ἀνῳκισμένοι εἰσί. Αἱ 4υο- 
πιοάο ἰαπάοθπι ἱπᾶὸ απο ὉΓ065 
γοίθυθβ ΠΟΙ 50 τη ΔΙ ᾳαδηΐο ΡτῸ- 
ΟἋ] ἃ γηδὺϊ σοηαϊίαα. διιηΐ, 564 
οἰΐδη ΤΠπογαϊαΪθ δοίαϊθ τηρὰϊ- 
Του ηθ8 6 δυϑηΐ ΟΠ] ρα 5 688 ΡΥ] 9 
δ τῆᾶγο 8188. [8586 οὐ ἀθιη θη, 
οὐπηὶ αἴὰ ἰδ ρθουν πη βἰββθπί, ἴῃ 
Ἰη θυ οὐ ἃ ἰθῦγᾶθ ἰγϑηϑδίαθ οϑϑοῦ 
Ἐοαποά οἰὰβ τοὶ δχθιηρίατα ποίπηι 
εβδιῦ --- ὠκέσϑησαν. ἈΑονίδιι 
Ροβὶ ἱπιρονῖ, ἐκτέξοντο τϑπὶ οἱ 
ἴρβᾶπι ἰάθη θη ἰδοίατα ἰΐα ον θη - 
[8 ΠΟίΙΟπΘ ΘΟ Ρ ΘΠ Θηα 1 αὐ Θϑτὰ 
δῃΐθ ΓΡ65 ὙΘΟΘΠ 58 π|0. (ΘΙ ΡΟΥΘ 
οΟηαἰ85. εἰ θοίδηι ἔιι1886 ἜΧρυϊπιᾶ- 
τα. Βαθβθαυϊαν ἰηἴτα ρον. ἀνῳω- 
κισμένοι εἰσίν ρναδ5θῃΐοπι βίδα πη 
6Χ δϑάθιη τ οὐίαπὶ ἀθβου!θΘη8, 
Οἵ, δάη. 6, 1. --- καὶ ἐν ταῖς 
ἠπείροις. Αὐθ θυ] 8. Β  ΠΆΠ 116. 
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τε χαὶ τῶν ἄλλων ἠπείροις (ἔφερον γὰρ ἀλλήλους 
ὥκουν), καὶ μέχρι ὅσοι ὄντες οὐ ϑαλάσσιοι κάτω 

τοῦδε ἔτι ἀνῳκισμένοι εἰσίν. 
8, Καὶ οὐχ ἧσσον λῃσταὶ ἦσαν οἵ νησιῶται, 

Καρές τε ὄντες καὶ Φοίνικπερ᾽ οὗτοι γὰρ δὴ τὰς 

πλείστας τῶν νήσων ᾧκησαν. μαρτύριον δέ" “ήλου 
γὰρ καϑαιρομένης ὑπὸ ᾿4ϑηναίων ἐν τῷδε τῷ 
πολέμῳ καὶ τῶν ϑηκῶν ἀναιρεϑεισῶν, ὅσαι ἦσαν 
τῶν τεϑνεώτων ἐν τῇ νήσῳ, ὑπὲρ ἥμισυ Κᾶρες 

δρ. 8. 
Ψ 116, 4. 

ϑ.1; 

ΠΟῸῚ ἰξαγαίιιϑ εϑὶ 1 7,1 αἴ τὲ Κο- 
ρινϑίων νῆες καὶ ᾿Δμπρακιωτῶν 
καὶ “Δευκαδίων. -- ἔφερον" 
ἀντὶ τοῦ ἐλήστευον 56Π0|,,). υἱ 
588ρε ἄγειν καὶ φέρειν. Ηρνν, 
ἔφϑ'ειρον οοηϊ,, αιιοἀ 4|14{15 24,4. 
{Π 92, 8 ργοβθδί ῬΙΝΠρΡίαδ ἴῃ ΝΜ. 
Ἀμεη. ΧΧΧΥῚ ρ. 446. ϑεὰ οὔπὶ 
φέρειν, 4αδϑηφαϑδπη Οὐτ 8110 86 οα- 
Βδίϊνο ἰᾳ ποίαγη, θα μά θπὶ αἰτὶ ρ᾽ θη αὶ 
νὶπὶ παῦϑαί ἴῃ Επγ, Ηρο. 804, υδὶ 
ϑεῶν ἱερὰ τολμῶσιν φέρειν 
Ἰορίταν, εὐ ἀρὰ Ροϊγν. ΧΧΙΧ 
11, 10 αἰᾳιιθ ΟἿ] Θ046ηὶ δοοι- 
βαίϊνο ἱηνθηϊαίαν φέρειν τε καὶ 
αγειν ἴῃ ψουθῖὶβ Ηεγοᾶ, ὙΙ 42 
ἕνα... μὴ ἀλλήλους φέροιέν 
τε καὶ ἄγοιεν, ἘΠῚ οἵ, Βίοίη,, (γἃ- 
ἀϊίαπι Βου ρ Δ ΠῚ ΒοΥνΆΠάΘΠΙ, 6558 
Ῥαΐδηηβ. ΔΑὰ ἢος ΨΘΓΒῸΠῚ Δα 6 ΠῚ 
τϑρθίθπαιβ ΠΟΙ ηδίϊν 5 οἵ λῃσταί 
γε] οἵ λῃστεύοντες ΘΧ ΠΟΠΙΪΠ6 
λῃστείαν. -- οσοι ὄντες οὐ 
ϑαλάσσιοι κάτω ὥκουν, 
ααϊοσῦπαῦθ, απἰϑηινὶβ Γ6Ρ1Ὸ85 
τη υϊ τη ἶβ ΟΡ ΘΟΥΔΠῚ ΠῸη ἀᾶ- 
γοηΐ, ἐδηθη δᾷ πᾶγα Π80]1- 
τ θη, Ῥεμάθηξ ἤᾶθο 4ιοαπθ 
εχ ἔφερον. ΟΥ, Κταρρ, αν. 801,12 
αάη. ὅ., Θαλάσσιοι --- χρώμενοι 
ϑαλάσσῃ 8, ὅ. Οἱ, 142,1. Οοπίτγα 
παραϑαλάσσιοι 5, 1 βΒαπὶ κάτω 
οἰκοῦντες. ΠΕΤΤΣ αἱ 120, 2 οἱ 
8δερε.--ὠὠιἰνῳκισμένοι εἰσίν, 
ἱ. 6. ἄνω οἰκοῦσι, Ἰοοᾶ πιοάϊ- 
ὑΥΥΔ ἢ 68 Ἰποο απ. ἈΠ εἶδα, 
τᾶν]: ἄνω ὠκισμέναι. ϑῖπε 

ὥκισαν ναὶ. Αυρ, Αἰϊΐααθ ρϑαοὶ Π|58. Οὗ 5α. 

οᾶπ88. Εοτί, ῬΕΒΡΟΧΙν Πβυοῖι. δὰ 
.]. ἀνῳπισμένος --- ἄνω, οἰκῶν. 
ϑυϊάδδ: ἀνῳκισμένος" ἐν τοῖς 
ἀνωτάτω γενηῦ εὶς ἢ ἄνω ὧν, 
ὉΌῚ ἴοτι, ἰὸς. ἄνω οἰκῶν. ϑῖο 
ὠνοικίξεσθαι, ομαΐ στα τΘ ἴῃ 
γαρίο πο ἃ ΠΠΔΡΙ ΓΘΠΊ Οὐδ Ιη, 
ὅ8, 2. Οἱ. ἼΗΙ 81, 2. Οδιθγαπὶ 
ἀνῳκισμέναι γϑοθρὶν (1455. 568 
οἵ, δάη. δὰ ἕκαστοι εἰ Ρεγρεπὰθ 
τη 5ΟΌΠΠῸΠῚ οἰἶᾶπη ΡΥΟΡΙΘΡ Ἰηΐογ- 
Ροβίια ἔφερον ... ὦκουν ὁο0]10- 
ΟΑΥῚ ἴδοι! ρούαϊ586. 

αρ. 8. 8 1. Κᾶρες. Ὧδε 
Οδτῖθυβ ᾿πβα δηῖβ οὐ [δίϊββὶ πη 
ΟἸϊπι ργορᾶρδιϊβ νἱ ἃ, βαρτα ὁ. 4. 
ΡΙ455. Ηἰϊβί, ναθο, δηΐ, Ρ. 181 54. 
Τ|50Π}0]4. Ηἰδι, ΒΕΙ]. Ττοὶ. Ρ. 172.54. 
Νίθῦ. Ηἰβί. δηΐ, 1 ρ. 108 εὐ 284, 
Α Ῥπορϑπϊοῖθιβ Τηάβύτη (οἷ. Ηογοά. 
1 44. ΥΙ 47) εὐ 8]185 ᾿ἰη51}}85 
Οτδθοᾶβ δΔΙαθᾶπαο ΟὈβθβϑϑᾶ5 6556 
πονΐηλι5. ΟἿ, ΡΙ 455. ]. ἃ. Ρ. 99 544. 
ΝΙ6Ρ. 1. ἀ. Ρ. 264. ὅαγι. Ηἶδβυ, αν. ἢ 
Ρ. 82 544ᾳ. --- μαρτύριον δέ. 
Οἵ, «άη. 12, 6. Τυπὶ ἀ6 ἢ εἸο [ὰ- 
βέγαία νἱὰ, ΠῚ 104,1.2. ---ΔΘῆκαι 
Βης δοπάϊτοτῖα, ΒΘΡΌΪΟΓᾶ. 
Οἵ. ΠῚ ὅ2, 4. ΠῚ 104, 2.-- ὑπὲρ 
ἥμισυ. ϑῖα ᾿τογ απ βῖη6 δυο α]0 
ΥΠ|68, 4 εἰ Χοη. Απᾶν. ΝἹ 2, 10, 
αὶ νυϊθῸ ὑπερήμισυ, 564 ἴῃ γαί, 
βοραγαίασ, Οἵν 101 Κυθηπεῦ δάη. 
Υ [6, 8 οὐ Κτιερ. ατ. ὃ 80, 2 
δάη, 16, Ναπιδγος γΟΥθΟΥ ΠῚ ἱ 
ὑπὲρ... ἐφάνησαν νἱταροτγδῦ 
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ἐφάνησαν, γνωσϑέντες τῇ τὲ σκευῇ τῶν ὅπλων ξυν- 
τεϑαμμένῃ καὶ τῷ τρόπῳ ὧ νῦν ἔτι ϑάπτουσιν. 

΄ 

καταστάντος δὲ τοῦ Μίνω ναυτικοῦ πλοϊμώτερα 
ἐγένετο παρ᾽ ἀλλήλους (οἵ γὰρ ἐκ τῶν νήσων 
καχοὔργοι ἀνέστησαν ὑπ᾽ αὐτοῦ ὅτεπερ καὶ τὰς 
πολλὰς αὐτῶν κατῴκιξε). καὶ οἱ παρὰ ϑάλασσαν 
ἄνθρωποι μᾶλλον ἤδη τὴν κτῆσιν τῶν χρημάτων 
ποιούμενοι βεβαιότερον ᾧκουν, καί τινες καὶ τείχη 

ξυντεϑαμμένοι πΟΠΉΠῚ ἀδίθυϊου 8. 

Οα]η1}}. Τη 51, ΓΧ 4, 18. --γνῶ - 
σϑέντες. ξυντεϑαμ- 
μένῃ, ἀδαηϊεὶ παθῖτα ἄστρο - 
ΤΠ 85. ἃυιηδίιγα, αὐΐρρε 
αυδο ΟΠ 18 Β6ρ υἱΐᾶ 6556. 
(Ραυϊο δἰϊίογ ἰδίηθη Κυπορ, 5ίαα, 
μἰδί. ΠΡ. 201.) Ουδα Πΐο ΡΙε- 
πἰῃβ σκευὴ τῶν ὅπλων, ῬΙεγατα- 
488 (αὐ ΠῚ 94, 4) 5ἰπιρ! οἴου σκευή 
ἀϊοϊίαΓ, οἰϑὶ μᾶθο νΟΧ 4101 οα "πὰ τὰ 
5. γεϑβίϊίπηι (1 6, 8, 180, 1) 
βιβηἰβοαί, αὐᾶτα ὅπλων καὶ τῶν 
περὶ τὸ σῶμα σκευῶν οοπϊαπρὶϊ 
Ἔπυο: Ὑ1.81..9....9) 6 τὸ Παθο, εα- 
ποίδί 5600]: Κᾶρες πρῶτοι εὗρον 
τοὺς ὀμφαλοὺς (τὰ ὄχανα ἀε- 
Ῥοραί αἴοογο, οἱ, Ηδγοά, 1 1171 
οὐ ἴθ] Δ 6558}. 5.8}. Ρ. 661. Ηδγπ, 
δα 1]. ὙΠ 192) καὶ τοὺς λόφους. 
τοῖς οὖν ἀποθνήσκουσι συν- 
ἔϑαπτον ἀσπιδίσκιον μικρὸν 
καὶ λόφον, “σημεῖον τῆς εὑρέ- 
σεως, καὶ ἐκ τούτου ἐγνωρί- 
ξοντο οἵ Κᾶρες" οὗ δὲ Φοίνικες 
ἐκ τοῦ τρόπου τῆς ταφῆς" τῶν 
ἄλλων γὰρ ἐπ ἀνατολὰς. ποι- 
οὐὕντων ὁρᾶν τοὺς νεχροὺς οὗ 
Φοίνικες ἐξεπίτηδες ἐπὶ δύσιν. 
Ουἱϊἱ ᾳὐοά ἀδ Ρ]ιορῃϊοῖθυ5β δάάϊύ 
ἢ πῸπ ροΥηδί, οπὶ ἀθ 5015 
Οανῖθὰβ ἀραίαν, ἤθαπθ 1} 60 αποᾶ 
5080}, αἴΐοεγι ἴδοι νἱἀθηΐαν ἀϊ- 
Βηοβοὶ ροίυϊβ5586, οηὶ ΘΟΓ ΠῚ ΡΓΟ- 
ῬΓΪαΠῚ ΠΟῚ 6886: βρϑοίϑηΐθβ οοοὶ- 
ἀφηίθπὶ τηοῦΐ05 56 ροῖϊγο, .ἕ 868 
ἴάθιη Π|08 Βϑρυαγαθ οἰΐαπι ἀρια 
ΑἸΠομΐθη5685 δἰϊοβαιιθ οβϑοὶ, ΟἿ, 
Α6]. αγ. Ηἰβι. Ν 14. ΡΙ]αὶ, 80]. 
10. Μα6}}. θον. ΠΡ. 401, Οειο- 
Τὰ] οἰΐαη ἀθ Ολγῖθι5. ἃ 86}10]. 

βΒθουίο Ηογοαοίιπη δἰϊδία παρδί 
ἢὰ Ρεουίπεγ ὕδηρ. ΟὈ5. οὐἶξς, 
Ρ. 10 54ᾳ., βϑηϊθηίϊαιη Ρ αἴδη5 ἤᾶπὸ 
6556, ΟδγῈ8 δρῃϊίοβ 11 ᾿ρ58 στ 
ἴμ]5βθ αὐοα 8ιηᾶἃ ἴῃ 5ΘΡΌΪοΥΪΒ 
θοῦ γορουία βββθπὲ; Ἃὑᾶθοο58 
Θαΐτη ΠΟῚ [εἶθ 5011{085 τηουίαβ 
ΔΥμΊ8. δάϊοοΓθ. 

82, καταστάντος δέ. Βεαϊι 
ΒΟΥΓΙΡίΟΥ δὰ δᾶ 4188 680. 4 εἱ ἡ 
ΘΧΡΟΠΟΓΘ Θοθρογδί. -- οἵ ἐκ τῶν 
νήσων κακοῦργοι ἀνέστη - 
σαν ὑπ᾽ αὐτοῦ. Ὅδ ρτδθρρ. ἐκ 
νά. Μαία, ἅτ, ὃ ὅ96, ὅ. 4. Κταρρ. 
αν, 8 80, 8 δᾶη. 10. Οὐ 18. 
ϑ. Σς ΠΡρ; 7. 115. ΑΘ» ΠΕ 
29,4. 8559... 0 .. ἽΝ ΕΒ. ΠΥ ΒΙ; Ταδ να 
ἀναστῆναι ὑπό τινος Μαιῃ. 
αν. 8 495, 3. Κτυρρ. ατ, ὃ ὅ2, 8 
δάῃ, 1, Οἱ, 12, ὃ, ὝΥΙ 5, ὃ. 4,1 
εἰ ἐσπίπτειν 181, 2, κακοπα- 
δεῖν 122, 8, ακοῦργοι Βιηΐ 
Ρἰταίϑε. 

ὃ 8. μᾶλλον ἤ δη. Οἵ. ἄπ. 
8, 2. -- τὴν Ἐτῆσιν «ο ςἾσπεοι- 
ούμενοι. ϑῖο ἰΐογαπι 18, 1, Οὗ 
δᾶῃ, 68, 2. Ετίαπη ποο δηπηιαύαπι 
οὰπὶ καταστάντος δὲ τοῦ ῆίνω 
ναυτικοῦ σΟἤδοΓογα ἰπίθγραποίϊ- 
Ο6. ΡὈυίπηιβ ἰπάϊοανι ΟἸδββθῃ, 
Νἅμπη οτίο Μίποὶβ ἱπηρουῖο πηϑυὶ- 
{πιο οἱ πῆγα ἰαἰϊι5 ἴδοίαπι δβί 
οὐ ΟΥ̓́Θ Πη81}5. --- τεέχη περι- 
εβάλλοντο, Ῥγορν. πιοοηἰὰ 
5101 οἴ το απ ἀἃ θ)8 ἢ ὕ, -- ὡς. 
γιγνόμενοι. ΟΝ δάη. Υ θὅ, Ἃ 
δ ὧ6 πλουσιώτεροι ἑἕαυτῶν 
Μϑιῃ. αν. 8 462. Κτιορ, ἀν. 8 
49, 8. Νὸπ ορὰϑ 6858 αὐτοὶ 
ξἑαυτῶν, αυοὰ ἀεϑδίἀοται ργν. 

8 
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περιεβάλλοντο ὡς πλουσιώτεροι ἑαυτῶν γιγνόμενοι. 
ἐφιέμενοι γὰρ τῶν κερδῶν οἵ τε᾿ ἥσσους ὑπέμενον 
τὴν τῶν κρεισσόνων δουλείαν. οἵ τε δυνατώτεροι 
περιουσίας ἔχοντες προσεποιοῦντο ὑπηκόους τὰς 

4 ἐλάσσους πόλεις. καὶ ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ μᾶλλον 
ἤδη ὄντες ὕστερον χθόνῳ ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευσαν. 

ὃ. ᾿ἡγαμέμνων τέ μοι δοχεῖ τῶν τότε δυνάμει 
προύχων καὶ οὐ τοσοῦτον τοῖς Τυνδάρεω ὅρκοις 
κατειλημμένους τοὺς Ἑλένης μνηστῆρας ἄγων τὸν 

2 στόλον ἀγεῖραι. 

σΟηΐογθηβ ΠῚ 11, 1. ΥἹ 72, 4. 
ὙΠ 66, 8, οβίομαϊο Απερῃ. Υ 1. 
Οἵ, Ρτοιδίβοι. ἀθ ΘΟΠΙΡΑΡ. ὕϑι 
Τὰς, Ρ. 38 54. - ἐφιέμενοι 
γὰρ. «πόλεις. Ἐχρ!ἰοαίαν πιᾶ- 
χίπιδι. ΟῸΓ βεβαιότερον ὥκουν. 
-- προσεποιοῦντο, 58] δὰ- 
᾿ππροθαπί, Οὗ Π 80, 1 ἐς τὴν 
ξυμμαχέαν προσεποιήσαντο. 51- 
τα ΠἸτηὰτη οδὲ φίλους προσποι- 
εἶσϑαι Πετοά, 1 6. Χεη, Ηἶκιί, ατ. 
ΙΝ 8, 328. 

8, 4; καὶ ἐν τούτῳ τῷ 
τρόπῳ μᾶλλον ἤδη ὄντες, 
οὰὐπὶ ἴῃ Ποὺ ροίϊι5 5ίδία 
6558 πη (απᾶπι ἴῃ Ῥτῖβοο 1110), 1. 6. 
οατη ἴα ἰοοαρίοιϊοτεβ θϑϑαπί οἱ 
πᾶν σδίῖοηϊ, αὐᾶῖ ΤΥ οἷ Δ ἢ ΟΥ̓ ἃ ΠῚ 
Τοπροτο ἰπνδάθηἀδὺππὶ (6. - 
ΤΑΓΌΙΏ Οδιβ8π|), ἔμυΐ556. 5.4]- 
Ἰαβίϊπιβ τη πη ηἶῦ ἔναστῃ, Ρ. 1011, 
πηϑο 15. βίπάἀογθηί, Οἵ. 8, ὅ ἀλλὰ 
καὶ ταύτην τὴν στρατείαν ϑα- 
λάσσῃ ἤδη πλείω χρώμενοι 
ξυνεξῆλθον, Δ αὐδ8 νοῦθα Πἷο 
τραϊυγ,. -- ὕστερον χρόνῳ. 
ΑἸθῚ χρόνῳ ὕστερον, 11 64, 2. 
100, 3, θὲ χρόνῳ νἱά. Κτιθρ. 
αν. 8. 48, 2 δά, 10. ἡυδηάο πὰ 
θΕ απ Ττγοϊδητιπι ἔαϊββα ΤΠποΥ- 
ἀϊάεθβ βίδαίαδί, ἀθ 60 οἵ. 12, 8. 
10. Βτγαπάϊβ ἀθ ἰθηροτιπὶ αταθ- 
ΘΟΥΠΠῚ ΔΠΙ αἰββι που πὶ τϑίϊοηϊ- 
θὰ8 Ὁ. 24. Πίαπι δχρυρηδίατη 
ε8586 1188,82 δυὶ1184,.88 8, Οἴν. 
ΡῬοβίβα φοπβαΐ! Ετϑιοβίμθπαβ. 
., ὅλρ. 9. 81. δυνάμει. : 
ἄγων. ὕϑιιαιϊαβ πᾶθο 50 ἀϊοοτοι- 
ταῦ; οὐ τοσοῦτον ... ἄγων ὅσον 

λέγουσι δὲ καὶ οἱ τὰ σαφέστατα 

τῶν τότε δυνάμει 
παπθ Ῥτορτῖθ 118 ὅσον... πρού- 
χων ροβί οὐ τοσοῦτον ἄθπαο 
οοριαπάα Βαπί, ΒιπΉ Ποῦ καὶ οὐ 
τὸ “πλέον Ροϑβίροβίία βιῃὶ 1 74, 8. 
6 τὸ νἱὰ, ὕβομοιϊά. Ἡϊβι. 6}. 
Ττοῖ. Ρ. 1 54ᾳ4ᾳ. εἰ ἀδ ᾿υτγεϊιγαηάο 
4ὰ0 ἃ Τγπάδτοο ρτοοὶ Ἠβίθηδθ 
οὐϑιυϊοιϊ (κατειλημμένοι. Οἵ. ΤΥ 
86, 1) 6556 ἀϊοαπίαγ ρο!!οά, ΠΙ 
10, 9. ἩἜΡΆ ΠΕ ΠῚ ΘΟ 5.9... (ὅὕΤοί- 
Πῖϑι [ Ρ. 392 (γε15, ἄϑεῖη. Γρ. 281). 

8 2. οὗ τὰ σαφέστατα 
Πελοποννησίων.. «δεδεγ- 
μένοι, ααἱ Τ65 ΟΟΥ Ἶ551Π)8ἃ 8 
5. ΠΑ ΧΙ ΠΠ6 ροΙβρίουδβ (εχ 
γ6θ5) ΡεΙοροπ ΠΘ510Υατὴ 
τ θη οὐδ 6 ἰγϑαϊία5 ἃ τηδῖο- 
τὶ θ5 δοοθρθγαπί, Νεὸ ἀ6 ἰτὰ- 
ἰδοίϊομθ πθὸ ἀβ ἰγηβυηαίδίϊοπθ 
νου θογαπὶ οορ ἰαπάϊπι 6558 ὁ0- 
ΒΠοΟΒοΙα. 6ΧσΣ ἢΪβ πη αιϊοπῖθι5: 
Ῥίοι. (855. ἴγαρῃι. ὅ, φασὶ δὲ 
οἵ τὰ σαφέστατα Σαβίνων εἰ- 
δότες εἰ 18, 5. Ῥίοη. ΗΔ]. Απΐ. 
Βοπι. Υ 18 ὡς οὗ τὰ Ῥωμαίων 
σαφέστατα ἐξητακότες γρα- 
φοῦυσι. ΚοΕΙΪΕτΟ, αὶ ἴῃ Θοτηπιθη- 
ταίϊοπθ 4δπὶ 46 ΤῊ, δτομαροῖο- 
οἷα βογῖρβδιε (Ὁοπιηθηῖ, ἰπ Ποη. 
Μοχημηβ. Ρ- 816) Πελοποννησίων 
ΡτῸ σοηοδιϊγο ρᾶγιϊνο δοοῖρὶς 6Χ 
οὗ δεδεγμένοι αρίο (οἴ, δάῃ, 
126, 11) δἰᾳι8 Αγρῖνοβ βἰβηὶῆς- 
οατὶ Ρυΐαί, ἀαογατα [Ἀθυ 85 ΤΗ. 
εχ Πδ!δηϊοὶ Αὐτρο οῖβ οοσηον θυ, 
ΠΟῸΠη 50] 0Π| Ἰι88 Πη (Δ 10 Π 68 δὰ" 
γουβαηίαγ, θὰ οἰϊδπι ΥὙΘΡΡΟΓᾺΠῚ 
οοἸοοαιϊο. ΤΠἰᾳπ6 Ηδ]απίοαπι ἢ, 

προύχων, 
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Πελοποννησίων μνήμῃ παρὰ τῶν πρότερον. δε- 
ἐν Ἀρυμώ ]]έλοπά τὲ πρῶτον πλήϑει χρημάτων, 
ἃ ἦλϑεν ἐκ τῆς ᾿4σίας ἔχων ἐς ἀνϑρώπους ἀπό- 

ΘΌΌΝ . δύναμιν περιποιησάμενον τὴν ἐπωνυμίαν 
τῆς χώρας ἔπηλυν ὄντα ὅμως σχεῖν, καὶ ὕστε-. 

ρον τοῖς ἐκγόνοις ἔτι μείξω ξυνενεχϑῆναι, Εὐ- 
ρυσϑέως μὲν ἐν τῇ ᾿Δἀττικῇ ὑπὸ ἩΗρακλειδῶν ἀπο- 
ϑανόντος, ᾿ἀτρέως δὲ 

Οδρ. 9. 

1, ΤῊ. Ροὐἰββί πη Πὶ δ ποίου πὶ [αἾ5568 
60 ἱπιρ!] θοῦ αἀποὰ ἴῃ ΤΘθι8 
Αὐὐϊάδγη οὐπὶ ΤῊ, σοηβθηί, αὐ 
ΟΙ455. δηϊπιδάνογι, 1ΠΠ1π|8 ἔγαρτῃ, 
42. Οδίθγυμη νἱάθ8 ΤΠυογάϊ ἀθτὴ 
ΤΩ ΘΙΠΟΥΪᾶ ΤηΔΊΟΓΠῚ Ηἰ{ϊ «αϊἀ6 11, 
5εἃ 5ἰπ1ὰ}] ἀο᾽θοία μη ΤΟ] ΠΟΟ 
τη0ο0 ροβίεουϊβ ἐγϑα ΔΓ πὶ ΠΆΌΘΓΘ, 
-- Πέλοπα. Ὅς ἴος παηὸ οοη- 
58}: πη αἱ ροββαηί, ν᾽ αὐ ΤῊ]  4}} 
Ι. ἃ. Ρ. 78.344ᾳ. ΝΊοΡ. Ηϊβί, δῃΐ, 
ΤΡ. 250 εἱ δουρί, πιῖη. 1 ῥ. 870. 
Ῥαποκ. Ηἰβί. δηΐ. Ὗ Ὁ. θά 544. 
Οαγι, Ηἶβι. αν, 1 ρ. 8454. -- 
πλήϑει χρημάτων. ΑἈΑἄνει- 
βαίγ ΤΗπονγααϊ ἀποἀδπιηιοάο 
ΡΙΟίΑΓΟ 5. ἴῃ ΤΠ685, 8, βοὰ Τδη- 
181} σεγίθ, ααϊ 5016. ρϑίον ΡϑΙοΡ 5 
γΟΟΔΥΪ, ἀἰν]α 6 ἴῃ ΡΥΟΥΘΓΪ σ0η- 
βαθύ Πθ ΠῚ. ῬᾶΘηΠ6. γΘΠογΙηΐ, --- 
ἃ ἦλϑεν.. . ἔχων. ΒιγΠΠέον 
φΟ]]οοϑία νουθᾶ γδροϑυϊαπίαν 11, 2. 
Ἐν ΨΙ Θ . ὙΨΠ 8, ̓ " 
58, 1; σοῃίγαγὶαπὶ ΟΟἰ] Οοδί ΟΠ 6 ΠῚ 
ΠΔθ65 ΙΝ 70, 1. Οἵ, γευ. δά 
ΤΠ πιοβιἢ. ὁ. Αὐϊβίοου. 178. δ6 
ἐς ἀνθρώπους ἀπόρους, ἴπ τον- 
ΓΤ ΠΟΙ Ϊ ἢ ἢ Τὴ ΟΦ ΘΠ ΟΓΌΤΗ, 
οἵ, δἄη, ΤΟ 20» - τὴν ἐπω- 
νυμέαν τῆς χώρας... σχεῖν, 
ῬΓΟΡΓ, ἀθη ομ πδύΐϊο η 6 ΠῚ Γ6- 
σἰοπὶβ ΟΠ Βοοας ΠῚ 6886... 6. 
οδύϊη αἶ5856 πη ἢ Οἢ ΟΥ̓ ΠῚ 
αὐ γοοῖο ΘΟσ ἢ ΟΠΊΘἢ ἃ 8868 80- 
οἱ ρουθί. -- ξυνενεχϑῆναι, 
αυοά Ρ]θγαπιαι6 οϑὲ δοοϊά 556, 
Ὠΐσ ἰγαηβὶν ἴῃ νἱηλ γον ογὰ πη ΟὉ - 
ἐἰσῖ8586, οὔνοπΐβ5θ, ΟΥἉ, ὃχ- 
ΘΙ ΡΪὰ ἃ Κτιθς, 4] αἰὰ Ἡδογοά. ΤΥ 

μητρὸς ἀδελφοῦ ὄντος 

8 2. μείξω οτι. Αὐὑρ, (455, ΟἹ. δὲ ΔΠΠ} πΟΠ ΠῚ Πη55. 

161. Επτν, Ηργδοὶ, 919, Νοῖ οτο- 
ἀϊπηὰβ ΘηΪ τὴ πηθηί6 Τϑρείθη πα 
6588 ΤοΠΙΟί πὶ χρήματα, αποά ἴΐ 
γι ἀθηίιγ ἔθοϊββα 4πὸ5 ὁχ ΤΠυοΥ- 
ἀϊάθ αθογγο συμφέρειν χρήματα 
ΡΓῸ Θυπηα αγα ἢ ΘΟῸ πἾδ ΠῚ αἵ- 
ἤντηδί ϑΈ6ρ]}. ἴη Τη65. ν. συμ- 
φέρω.--- ἐν τῇ ̓ “ττικῇ. 1 αἰϊὰ8 
Αὐΐοδο ποῆθη (αποᾶ οἰΐδιῃ Αὐὶ- 
βιὰ. Ῥδηδίῃ, Τρ. 116 ἴῃ ᾿ς τὰ 
ΘΟΙΩΠΊ ΠΟΥ) νἱάθίυν δοοθρί558: 
58] 6 ἢ δὰ ϑοϊυοηϊ88 ΓᾺΡΘ5. ΓΘ] 
δνθηἶβ86 Τῆ85 0 ΘΟΏΒΘηΒ0 ΠΆΡΓδηΐ 
41} βουϊρίονθβ. Ὑιὰ, ΕἸπι5]. δᾶ 
Εαγ, Ηδνδο!]. 800. ΠΙᾺ δαίεπι ἀοίαία 
Μεραυὶβ 88Πη6. Ρᾶγ5. ἔυϊι Αἰῇοδε, 
-- ὑπὸ Ἡρακλειδῶν ἀπο- 
ϑανόντος. ἈΡ Ηγ}0, Ηδιου 5 
Π]ϊο, ΕυγγβιΠθ σα ΘΒ. ΠῚ 6886 
ἀϊοσπηί ὨΙοά, ΤΥ δ7, 6 οἐ Αρο!ὶ- 
Ἰοᾶ. 1ΠΠ 8, 1, ΟἹ νἱά, ἰηίογρυ, ΑὉ 
Τοῖδο ἰὰ [φείαπι 6556 ἰγαάαπῃὶ ΡδῈΒ, 
Ι44, 4 εὐ δίναῦ, Ρ. 377, Οδρίαμι 
Εν βίο] 6556 80 Τοΐδὸ Εανὶ- 
Ρ᾽ά65 ἴῃ Ἠρυδοὶ, οἱ Ἰἰβοου, ᾿Υ̓͂ 59, 
Ὠἶδὶ φυοᾶ εἶς Τοϊδιη) πο ΠΟηλΪ- 
πδί, Αἰδυπηδηΐ, οὐϊὰ8β ἀἰΒ5 6 ῃ 5118 
δ 58η) οχρ ϊοαὶ ΡΠυρκ. δὰ αν, 
Ἠδτδο]. ρ. 8. Οἱ, Μι6]}. ον. 1 
Ῥ. 84 54. -- τρέως δὲ κ. τ. λ. 
Οοποϊμηΐοῦ ογαῖϊο ε58θί, βὶ Τηυ- 
ογαϊαϊ Ρ]δοιϊβδοὶ βδῖο βουῖθοΓο: 
᾿Δτρέως δέ, ἅτε μητρὸς ἀδελ- 
φοῦ ὄντος αὐτῷ, ἐπιτραπέντος 
Μυκήνας τε καὶ τὴν ἀρχήν. 
ΕΡΥΒ μοὶ πηϑίοῦ, 80ΓῸ Αἰγοὶ, ἃ 
Β0Π0], Αϑιγἀδηηΐα, 40 Αρο!]οά, 1 
4, δ Νίεῖρρε ποιηϊπαίαν, δἰ ἀθπι- 
46 οὐϊδ πὶ αἰϊα ΠΟσα  ηἃ {ΥἸ ἢ Γ, 
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αὐτῷ καὶ ἐπιτρέψαντος Εὐρυσϑέως, ὅτ᾽ ἐστράτευε, 
Μυκήνας τὲ χαὶ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ οἰκεῖον ᾿Ατρεῖ 
(τυγχάνειν δὲ αὐτὸν φεύγοντα τὸν πατέρα διὰ τὸν 
Χρυσίππου ϑάνατον), καὶ ὡς οὐκέτι ἀνεχώρησεν 
Εὐρυσϑεύς, βουλομένων καὶ τῶν Μυκηναίων φό- 
βῷ τῶν Ἡρακλειδῶν χαὶ ἅμα δυνατὸν δοκοῦντα 
εἶναι καὶ τὸ πλῆϑος τεϑεραπευκότα τῶν υκη- 

ναίων τε καὶ ὅσων Εὐρυσϑεὺς ἦρχε τὴν βασιλείαν 
᾿ἀτρέα παραλαβεῖν καὶ τῶν ΠΕερσειδὼν τοὺς Πε- 
λοπίδας μείζους καταστῆναι. ἅ μοι δοκεῖ ᾿᾽4γα- 
μέμνων παραλαβὼν καὶ ναυτικῷ δὲ ἅμα ἐπὶ πλέον 
τῶν ἄλλων ἰσχύσας τὴν στρατείαν οὐ χάριτι τὸ 
πλεῖον ἢ φόβῳ ξυναγαγὼν ποιήσασϑαι. φαίνεται 
γὰρ ναυσί τὲ πλείσταις αὐτὸς ἀφικόμενος καὶ 
᾿ρχάσι προσπαρασχών, ὡς Ὅμηρος τοῦτο δεδή- 
λῶκεν., εἴ τῷ ἱκανὸς τεχμηριῶσαι. Ὶ »" 

καὶ ἐν τοῦ 

σχήπτρου ἅμα τῇ παραδόσει εἴρηκεν αὐτὸν 

8 8. καὶ ναυτικῷ τε οοἀᾷᾶ., ῃἶβὶ ααοὰ τε οη]. ἢθσ. Οἷ. 56. 
ΥΙ 44, 4. 1,, Ηεγ δι, ἴῃ ῬΗΙ]ΟΙ. ΧΧΙΝ Ῥ. 119. 

γιὰ. ἤδργη. δὰ Ἀρο]]οά. 1, 4. εἱ 
δὰ 1|, 0. ΥἹ ρ. 680. ---κατὰ τὸ 
οἰκεῖον ναΐθηι ΡΓορίθν π6- 
οο 5510 ἀϊπ 6πι, Οἵ, κατὰ τὸ ξυγ- 
γενές 6, 8. π-τυγχώνειν ΣΡ 
ϑάνατον. Ηδϑοο ἴῃ ῬΑΓΘ 651 Πὶ 
πη Τα θρΊΠ}18, 4110 οἰανυὶα5 ἃρ- 
Ῥϑυιδγοί Ἰπϊοτροβί ἃ ἴδο βϑρηίθηιία 
ἰαοία μη 6556. υὐ Θηπης δία ΠῸΠ 
ἴδ ΠΔ 6Χ ἰηβίϊζαίο 510 Ρτοοθάθνοι: 
᾿ἀτρέως δὲ «ἰἰορον ὡς οὐκέτι ἀν- 
ἐχώρησεν Ευρυσϑεύς, τὴν βα- 
σιλείαν παραλαβόντος. ϑϑίταϊε5 
ΒιΓ ποία ΓΔ 6 ΠΗ δ. 0165 ἢ 800 65.18,1. 
2ῦ, 4. ΙΥ̓͂ 40, 2. 73,4. ΥἹ 33. 2. 
ΟἸιεγϑίρρυμι Ὁ Αἴτθο δἰπβαὰ8 
ἴγδιγα ΤὨγΘβίθ, 41.105 τηϑίοι Ηϊρρυ- 
ἀδπηῖα ἴθ ρτὶν’βπαπιὶ ΡΕΙορὶ οανῖβ5- 
5] ΠῚ ἰποϊταν 58θί, ἰη θυ [δου 1 ΠῚ 
6586 ἀοοει ΗφΙδ πίοι δρυα 50}0]. 
Ηοπι. 11. Π10ὅ. ΑΙ ΡΆ]0 αἰΐα 
ἀθ ἤᾶο πθὸ86 πδιγδηί, ---οὐκέτι. 
Ηδονθαβ ἔογβἰίδη ἴῃ ἢδο »Ρατγιίοι!α, 
εὐ Κυυθρον ΟἸΪπὶ Ῥτο. οὐκέτι ἀν- 
ἐχώρησεν οοπΐθοῖς οὐκ ἐπανεχώ- 
ρησεν, νυϊσαίμτη ἰδιηθη ἀοίδηαὶ 

ΤΒαυοναϊαϊβ Ὑο]. 1, ἘΠΔ, 111. 

γΘΥΡΙ591, 8 5 σἰ οανι, Οἵ, 148, 4. 
-- βουλομένων -- καὶ... 
δοκοῦντα. Οἷ,. δάη. θ8, 1. -- 
Περσειδῶν. Εν ΒίΠθ5. ΘηΪ ΠῚ 
ΒΠ15 ΘΠ θι 6}, ῬΘΓΒΘῚ ΠΘΡΟῸΒ [θυ 
ἔμϊ556. Οἵ, Αρο!!οά. ΠΠ 4, ὅ οἱ ἀθ 
οπληΐ τ Μαρίου, θυ. 1 ρῥ. 57. 

8. 8, ἐσχύσας. Οἷ. δάη. 8, 3. 
-- οὐ χάριτι τὸ πλεῖον ῇ 
φόβῳ. ΘὈΙοαυϊίαν. Τῆὰο. Ἠΐ5 
Ἠοπιοι 05 4] ἀτδεοοβ χάριν 4τρεί- 
δῃσι φέροντας αἂ Ττοῖΐαπι πιοὺ- 
ἴδ ΟΟΟιθἶββ αἰοῖς Οα. Κὶ 807. 
Οἷς, Νιίζβοι, δὰ ἤομῃ. Θά. 1ΠΠ 104. 
-- τὸ πλεῖον -Ξ μάλλον, Οἱ, 
αὔπ;"13;.8: 

4. ναυσὶ "πλείσταις. 
Οεπίαμι. ὙἹΑ, 11. Π ὅ10. -- Ὧ69- 
κάσι προσπαρασχών. ὙΥἱὰα, 
11. Π612---614. ΕἸλϊ856 πᾶν 65 86χ-- 
ἀρβίηία, ἀἰσαηθαιν 1014. 610. -- εἴ 
τῳ ἱκανὸς τεπμηριῶσαι. 
Ηοιποεΐ δηΐϊπὶ μ465 οἱ διοίου 5 
ἃ Τῆς, ἴπ τοῦ Ὠἰβίουϊοἶβ ΠῸἢ 
πηᾶσπᾶ πα ϊοα θαίαγ, Οἱ, 10, 8. ἢ 
41, 4, ὟΙ 2, 1, δὲ ἱπιαίονι θὰ 

θ 
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πολλῇσι νήσοισι καὶ Ἄργεϊ παντὶ ἀνάσσειν" 
᾿] 

οὐκ 
οὐκ 

ἂν οὖν νήσων ἔξω τῶν περιοικίδων (αὗται δὲ 
ἂν πολλαὶ εἶεν) ἠπειρώτης ὧν ἐκράτει, εἰ μή 

τι καὶ ναυτικὸν εἶχεν. εἰκάξειν δὲ χρὴ καὶ ταύτῃ 

τῇ στρατείᾳ οἷα ἦν τὰ πρὸ αὐτῆς. 

10. Καὶ ὅτι μὲν Μυκῆναι μικρὸν ἦν, ἢ εἴ τι 
» ’ ᾽ “ - 3 τῶν τότε πόλισμα νῦν μὴ ἀξιόχρεων δοκεῖ εἶναι, 

ἔουτηϊαθ ᾿ρϑῖτιβ οἵ, Αεὶ. 
ιεἶϑι. Π 41. ὙΙΠ ὁ εὐ ΕἸ]. δὰ 
ΑὙνν 4. ὅ, -- ἐν τοῦ σκή- 
πτρου τῇ παραδόσει. 1. 
6, 60 Ιορο, 4ὸ ροορίᾶ ἢπροῖις 
ΑδιηθηΠοπὶ ΒΟΘΡ ΓαΤη τϑάϊταπι 
6858. οἵ ΟἸΠΪΠΟ ΒΒ ΘΟΘΒΒΙ ΟΠ 
Βοορ γὶ Ρ6Γ τηϑίογ 5 ΑΘ ΔΠΙΘΏΠΟΠΪ5 
δπηαγγαΐ, Π, Π|101---109, --- ποῖ - 
λῇσι νήσοισι. ,,ὐδε ἰη- 
5 αθ ἰβδίδα πουϊπί απδοβίϊο ρτο- 
ῬΡοπΐίαν, ΑΥρΟΪοᾶ6. ρα [486 
βίϑιϊ πὶ περιοικέίδες νοοδπηία"] οἱ 
αυδθ ἴῃ πΊΔγ6 Αθσαθαπιὶ ργοϊθοίαθ 
ἰδοθηΐ. ς. Μα6]}. Αορίη. Ρ. 34, 
αὶ νά ρίαν, Οἵ, Ευβίδιμ. 84 1|. 
Π 108. -- ἔξω τῶν περιοι- 
κίδων, Ῥτνδοίθυ ἔϊηϊ(ϊτη 85. 
οἵ, 10. 26, 2. 97, 1. 50}0]. 
ἐπέκεινα τῶν ἐν τῇ περιοχῇ 
τοῦ Ἄργους νήσων. 0865 Βαπί 
ΟδἸδανῖα, Ηγάγοα, ΤΊραγθπιβ, ὅε- 
ΟΥΡΠΪοα, [οτίαββο Αθρίηδ, απδ8η- 
Ὁ8π| ἀθ Πδο ἀπθ᾽ ταῦ ΜΆ 6 ]16υ Ι, ἃ, -- 
ἐκράτει... εἶχεν. Ὅς ἱπηροῦ- 
ἴδοίο ῬΥῸ δουῖβίο ἴπ τ απ ἀΐα- 
τυτηϊαίοπὶ ἢαθοαὶ ροβίίο νἱά. 
Μδιίῃ. τ, 8 5808 ". Κυαρρ, αν. 

84, 9 δἄη, 8. Ἐταδίγα ΝῚ οὐκ 
ἂν εἶεν Κραθρ. Ηδτγοᾶ. 1 2, 1 
οοπηρᾶτδί οὐ ργμη. ἀθ ἄν ρατί. 
Ρ- 109. Νὰπι δὰ Ῥγϑθβθηβ ἰθ ΠΡ 18 
Γοίθυαγ, 

8 ὅ. εἰκᾶξειν δὲ χρη] 
εἰ γὰρ τὰ οὕτως ὑμνούμενα 
εὐτελῆ (φργορτῖς εὐτελέστερα 
τῆς φήμης 5θουηάυπι 11, 8) ἣν, 
πόσῳ μᾶλλον τὰ πρὸ ᾿αὐτῶν. 
ΘΟΠ0]. ᾿ς ἀδιίϊνο νὰ, Μδίῃ, ἅτ. 
8 896, 2. 
ΘᾺ. 10. 81. ὅτι μὲν Μυ- 

κῆναι μικρὸν ἡν. [Μὲν 50]1- 
ἀυ]Π}] 6Χ πιυίαία 8 8. ϑγηίαχὶ 

ΔΓ Σ ἜΧΡ Ἰοαίασ. ΟΟμ γαυϊαπ βϑηΐθη- 
τἰᾶτὰ νϑῦθὶβ νομίξειν δὲ κ΄. τ. 1. 
ΘΟΠΕ ΠΟΥ τϑοίθ ἰπαϊοαί Οἷαθ5, θ6 
βἰπρ]ατὶ ἦν νἱὰ, Μδίιι. αν. 8. 805. 
Κυπορ. Οἵ. 8 68, 6, 46 πϑουΐνο με- 
κρόν Μδ1}. αν. δ 437, ὅ. Κταθρρ. 
αν. ὃ 48, 4 Δάη. 11. ΒΙΠΉΠππαπι 
εβδύ 188, ᾽δ οἱ αυορα Κταερ. δ εσι 
ΕΓ, Απᾶν. 209 ἡ Λάκαινα μὲν 
πόλις μέγ᾽ ἐστί. Τοίυπι ἐπαπ- 
ἰδίαπι (απο πο} εχ σημείῳ 
ΒΌΒΡΘΗΒΌΠ ΡΓῸ τοῦ μὴ μικρὸν 
γενέσϑαι αἰούαπι Ῥαΐαγο) ναϊοθὶ 
Ῥτορτῖθ ααὶϊὰ Μυοδηδ8 (ΤΠθοΥ- 
αἰ 15 δοίαίθ αἰνλαΐδθ, οἵ, ϑίγδθ. ᾿. 
8511. Ὁιοά. ΧΙ 65) ρᾶτνδδ δύ δ {. 
14 δυΐθη] 6558 απἰὰ ΜΝ γοΘη 88 
Ῥᾶννδβ ἔπϊβθ85ε οχ δάβρθοίᾳῃ 
ΤΓῸΪ5 νἀ θίατν Θοπβίδτο ᾿η48 
ἀρρᾶγοὶ αποᾶ βιδίύτη Τῆὰο. πορδί 
6Χ δάβρϑοίίθι5 4108 αἰγιιία 6 ἈΥ65 
Ῥυδθθθοδηΐ 46 δαυ απ ν 6] πΊ8  ἩΪ- 
ἀϊηα (1. 6. ροϊθηι) ν 8] οχϊ σ αἰναίβ 
τϑοία ἰαἀϊοατυὶ ρΡο5586. Ὀϊχὶῦ δυϊθπὶ 
ογδηΐί, ποη ἔπονγῖηΐ, αυοᾶ ᾿ἱρ5ὶ 
ἀθ τ Ῥϑυβαθβαπι οί. Οδίθυμπι 
δὶ 48 τη ηϊ ΠΟΘ τὴ ραν οὐϊπ8- 
γα Παϊὰ8Β πΓ18. 80 118 αὶ ΡΘΓ 
ατδθοῖδπιὶ ἰὐἴπονα ἔθοουαπί, αὖ 80 
66]. Μοῦ. ῥ. 1602 84ᾳ. οὐ 1μθδκ, 
Ρεϊορ. 1 ῥ. 8θ8ὅ 544. (οἴ. Ουτί, 
Ῥεῖορ. Π ῥ. 400 544.) οὐ πονῖβ- 
Β'Π10 ἰθῃΊΡ ΟΥΒ ἃ ΟΠ ΘΠ Πη0, 4αὶ 
ΤΡ ΏΔ ΠῚ ΘΑ ΡΑΓίΘΠῚ οχίπηϊο 
ΟΠ δυοοθδϑὰ οἴϊοαϊι, ἴθ ᾿0γῸ 
ἀαθὰ ἀθ Μγοθηΐβ βουῖρϑιῦ ἀ6- 
ΡἰοἰΑΥ ΤΏ, {ΠπΠοβϑυγιπηὶ Αὐτοὶ, πηλ06- 
πἷαὰ Ογοϊορία, 5ἰπη}}}ἃὰ Ορρομδί, 
415 οἱ Ῥαυδβαηΐδο (1 15, 16) 
ἰοβεϊπιοπΐο ϑίταῦο μηδ᾽ ἴχνος 
εὑρίσκεσθαι τῆς Μυκηναίων 
πόλεως Ρ. 3172 Δ γηδηΒ. εἰ δὰ- 
οἴοτοβ δρ᾽ βυδιητηαίαπι καὶ ἀμαυ- 
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9 9 »ἬἪ , ’ 9 ,, , οὐκ ἀκριβεῖ ἄν τις σημείῳ χρώμενος ἀπιστοίη μὴ 
γενέσϑαι τὸν στίλον τοσοῦτον ὅσον οἵ τὲ ποιη- 
ταὶ εἰρήκασι, καὶ ὃ λόγος κατέχει. “ακεδ αιμονίων 
γὰρ εἰ ἡ πόλις ἐρημωϑείη, λειφϑείη δὲ τά τὲ ἱερὰ 
καὶ τῆς χατασκευῆς τὰ ἐδάφη. πολλὴν ἂν οἶμαι 
ἀπιστίαν τῆς δυνάμεως προελϑόντος πολλου χρό- 

νου τοῖς ἔπειτα πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν εἶναι (καί- 
τοι Πελοποννήσου τῶν πέντε τὰς δύο μοίρας 

ὅαρ. 10, ξ. 2, ΡιΙὸ μοίρας π᾿ ΠΟΠΠῚΠ18 ΠὈγῖβ ἀερταγναιϊβ δὺ- 
νάμεις Ιοσίταν ογίαπι ργΓΟΘᾺ] ἀπθῖο, οατπὶ δύο 5 Ιερθγείαγ, εχ ἴρ50 
δυομοίρας. 

ροτέρη παντὸς ἰδεῖν σκοπέλου 
εἰ αἰπολίου παντὸς ἐρημοτέρην 
νοοδηίοθβ ἀπί. ΡΆ]. ΙΧ 28. 101] 
β' Πα πὰ 102---104. 5ου!θθηῖε5 
βαίϊ5 τϑίαϊθηαῦ, οὐσηαθαθ ΤΠυ- 
ογάϊαϊβ δρίαίθ ρ΄αγοθ οἰϊδπὶ οἱ 
ΒΡ Θπαϊάϊογεβ ρδυὶθιϊηδ5 οἱ τη 5 
ΒΌΡΘΥΓαΪ5586. ΠΘΟΕ5586 51ΐ, δὶ αυἷβ 
685 βρϑοίδῃ τ θ85 ΡΟίϊιι5 τη ΧΙ Τὴ 5 
Μγυοοπαβ ἰπαϊολημαα5 [αἷ855886. Θ0η- 
ἰθηαδί, 185 πΠραὰ8 Τ]ΔΡ ΠῚ 85ρᾶ- 
τ πὶ ἈΠΊΡ]Θοὐ! ἰδία. τοὶ ϊαυΐαβ (οἴ, 
συτι. 1. ἀ. ρ. 406) εὐ πιοοηΐβ Ογ- 
οἰορία οἰΐδτη ΤΊγ πίῃ 6 οἱ ἴπ 4118 
ὉΤΌΙθτι5 4185 ΠΟΙῚΟ Ροίθπίε5 ἔμ 1558 
οΥραϊς ᾿ηνοπία δίαδ ἃΥ018 οἱ δ551- 
ἀυϊίαιῖβ Δ ὈΓΟΤ ΠῚ εὐ τοσὰπὶ ἅ0- 
τα Δ ΟΠ ΒΘΨΘΡΆΓΙΤη ροΟίϊι5 
αὐδηι Ροίθηςϑα οἰν ἰίαπη ἀοοα- 
Τηβηία 6586, ἀθηΐᾳαθ διῃρ ᾿πα]- 
ΠΟΠῚ Μγοθηδτι ΠῚ οὐπὶ ΑἰΠΘηΪ8 
ΘΟΠΊΡΑΓΑΙΔΠ) ΠΟῚ Ροίτ|5886. ΠΟῊ 
επί βϑτα νἹ ἀονὶ οορίίοι, --- ἀπι- 
στοίη μὴ γενέσθαι. ΟΝ. 
Μδίιῃ. αν. 8 ὅ84 δάη. 4, Κταρρ,. 
ατ. ὃ 67, 12 δάη. 8. 1102, ῷ. 
ΙΝ 40, ἐ; σημεῖον ἰρβὰπι εβί 
τοῦ μὴ γενέσϑαι σοί. -- κατ- 
ἔχει ἱπίταηβινο (οἵ, ΠῚ 89, 2. 
τὸν 35. ΗΙ: 98} 2) ἀἰοίατη, 
πὶ ἀρυὰ [ἱν. ΧΧῚ 46, 10 οὐ 1105 
οὈὐϊπ αὶ, ἢ. 6. ΡουοΡ  θβοϊΐ, 
αυδηηδαπιοάπτη ἰΐθγατῃ 11, 8. ΟΝ, 
Κυαερ. αν. 8 δ2, 1 δάη. ΤᾺ 

82. Λακεδαιμονίων γὰρ 
εἰ ἡ πόλιες. ,,Οοτηπιοάα 60]10- 
οδίϊο ΠΟΠΊΪηἶ8 ργαθοὶραϊ ἀθ 4π0 
ΟΣ; ἰάθη οϑί ἃ 8ὶ ἀϊοαὺ: νοὶ 
ΤιἈορἀϑουη που ΏΠ. ὉΓΡ8. ΘΧΘΙΏΡΙΟ 

δἰῦ; ααϊθὰ5 ἀθίηπαθ Αἰπθπαβ. ορ- 
Ροηῖι.ἦ Βᾶα. Θ᾽ πηΠἸύϑν 4101 90 
οδιβᾶ5 ογϑίουϊαβ ΘΟΠΙ ΠΟΙΙΟΠ65 
Ροβιροπαῃίαν, α4ὰἃ ἀ6 τὸ οἵ, δά η, 
ΙΝ 4, 1, -- ἔρημωϑ' είη. 1ὰ 
ἘτοΙ αἸ658 αϊο τὶ σοπδίαί, (6 
ουΐὰ8 ρϑυϊθυϊ 5 οἵ, ατι. Ρεῖορ. 
Πρ. 222 534ᾳ4ᾳ. (41 νδιοϊπὶαπι 
ΤΙμΙοΥ αἰ α15 ονθηι ΘΟΠΙΡΓΟθ τὶ 
ἀοοοί Ρ. 234). -- τῆς κατα- 
σκευῆς τὰ ἐδάφη. Ὅδ ἰπί6- 
συιίαίθ νϑγθοῦιη ἀπ ΙΑΥΪ ΠΟΙ 
ΡΟβ56 ὃδχ Ρτγοοορ. ἀοίῃ. ρΡ. 819 
Ἔχίσ. ἄρδιῃ, Π 1ὅ. Τιίρθαῃ, (ἀ6 
αυογτὶά, ϑίορΙ. ΤῊ65.) Ορ ΠΟΒοϊΐαγ, 
Κατασκευὴ δαίεπι ΔυΔΠαΠΘΠ 
ῬΙθγαπιαι εἰ ἴῃ βἰ ρα ϊανὶ (1 89, 8. 
1 ὅ, 4. 14, 1) οὐ ἴῃ ρΙΌγαὶὶ (1Π| 58,1. 
θῦ, δ. 1Υ 81: 8) ΒΡ ΘΙΠ ΘΟ ΤΠ ΘΠ, 
γἃ58,) οἰσηϊόαι δίᾳπο 80 οἶκος, 
οἰκία; οἰκοδομή, Βα] Π0ὺ5 Το. 
1114, 1. θῦὅ, 2, Χεη. ὗγτ. Π ὅ, 72 
ἀἰδιϊη σαῖταν, [8 16 Εἰϊδ πὶ ἰ0 (8 ΠΏ 
ἀοτηὰβ ἰπϑίγπεπᾶάδθ τϑίϊο- 
ὨΘτὴ (δ λαϊπιδίϊομα Εἰηγιοἠέμηᾳ) 
οεἶρδἃᾶ δϑαιῖ[ οἷα δίᾳπϑ ορε- 
γᾷ ὑγθθῖ Δ ὈΪ 4 16 πὶ τ οἀ- 
ἀδηιςϊῖϊα δἰαιθ δχογηϑδηϊϊἃ 
(59:01. ὅλ55. χτέσματα) νϊἱάδιίυν 
ἀεβίσμπαγθ, 5 1Π}}15 δηΐτη νἱὶβ Παϊο 
νοοῖ ΝΙ 17, 8 ἱθαϊίαν δίααθ ἃ ποη- 
πᾺ}}}15 1 16, 1,εἱκατασχκευάξεσϑαι 
Β0ΠΟΙ 5068. Π 17, 8. ἱπιογργθίααν 
κατασκευὰς καὶ οἰκήματα ποιή- 
σασϑαι. Τὰ ἐδάφη δυίεπι 5ιηὲ 
[υπἀδιηθηΐδ, -- κλέος ποὶὶ 
Ῥοδιίσαπι οχἰβύπηιαυθ, ἴϊϑὶ βυῃὶ 
δοάοπι νοοάθ]0 Χοπορμοη, Ρἰδίο, 
Τιγϑίαβ ἃ]. -- Πελοποννήσου 

6 Ἔ 



94 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΕΡΑΦΗΣ Α, (. 

ψέμονται τῆς τε ξυμπάσης ἡγοῦνται καὶ τῶν ἔξω 
ξυμμάχων πολλῶν" ὅμως δέ, οὔτε ξυνοικισϑείσης 
«(τῆς» πόλεως οὔτε ἱεροῖς καὶ κατασκευαῖς πολυτε-- 

τῶν πέντετὰς δύο μοίρας. 
1)6 ἀγίϊο} 8 νἱά. Κσπερ', αν. ἃ 80, 
2 δάη. 8. Θαυΐπαθθ ΡοΙοροπηδβὶ 
Ῥαγίθθ 560Π0], Τυϑοοπίοδιη, Ατοᾶ- 
αἴδπι, Ατρο ὶθπι, Μοββθηΐδηι, ΕἸ1- 
ἄθπι ἀἰοὶυ 6556, Οαΐϊθαβ 4αοη τα 
ἈΑομδῖα ἰδ πη απ8 ΠῚ βοχία δα πιπΊ6- 
ΤΑΥΪ 5οϊοί, Τηπογάϊἀ θη. ΟπιηΐπῸ 
ΠΟῊ ἀφ οἷν!!! αἰν᾽βίοηθ οορὶία 858, 
56α πἰΠ}} αἰϊπὰ βιρηὶβῆσαγο ααδτη, 
81 ΡΘΙΟΡ ΟΠ 6515 ἴῃ ἀαΪ 6118 ρϑγίθ5 
Ρτοροηοάστη θα 8165 ἀἰβουρία 
οοσίίοίαν, Τδοραδοιη 05 ἀυδβ 
Ῥοββίάθνβ οοπίθοϊς Βνγθὰ, ΑἸΪθὺ 
αυϊάεπι Ραι8. Υ 1,1 ὅσοι δὲ Ἑλ- 
λήνων Πελοποννήσου πέντε 
εἶναι μοίρας καὶ οὐ πλείονάς 
φασιν, ἀνάγκη σφᾶς ὁμολογεῖν 
ὡς ν τῇ ᾿δρκάδων οἰκοῦσιν 
Ἢλεϊοι καὶ ᾿Αρκάδες, δευτέρα 
δὲ Ἀχαιῶν, τρεῖς δὲ ἐπὶ ταύ- 
ταις αἵ Δωριέων. ϑεᾷ Ραιϑᾶ- 
πἶδα ἰπᾶάϊοῖο πὸη βα4αθαθπδηϊι 
Πάθηη παθθπάδηι οὐ 118 ατὶ Ῥεῖο- 
ῬΟΠΠΘβαμη ἴῃ ααΐπαῖθ ραγίθβ αἀἱ- 
ψ βουῖηΐ Τιδοοη απ οαπὶ Μοββθηϊα 
ὈΠΆΤΩ Υἶβᾶη] 6556 οἴβοογο βθάδί 
Θδ! οσιοη 46 ΤΉ πο. οἱ Πουοά. ααδοϑέ. 
ἢἰβέ, Ρ. 4. Βυράον!! οχρ]!οδίϊο- 
Πθπὶ Ῥτδοίον ΟοὉ. δὰ Ηγρεογ. ρ. 68 
οὐ ἴῃ Μηρηῖοβ, πον. 860, ἼΠΠ Ρ. 68 
βϑαύΐσαιν οὐΐδτη Οανεα5. ΡοΙορ. Ὁ. 
985. Ετ ϑαϊοσηοθ ροῦοὶῦ ρ. 6: 
οἷ Δ ΠῚ ΨΘΓῸ.. . « ΒΌΡογοδί αὖ νΘγΆ Τὴ 
6556 ΤΗΘΟΥ ἀἸ ἀθαπὶ οοπιριίαιϊ ΟΠ ΘΠ. 
οδίθηδαίαν. Αο Μαηπουίαμη ααἷ- 
ἀοπὶ τοὐπ5. ρθη 5] 6 ῬΘΙΟΡΟΙ- 
ποβϑίοδθ πιδρηϊ πα π6 πὶ οχ ΟΟΟΙ, 
ἴεγε στα αν} 85. οΘΟΡΤΔΡΠΪοἷβ. οθη- 
βίατθ οχὶβυπηδηίθπὶ (ἀθοσν. 17 
ΡῬ. 3548) ρϑγυπὶ δοουγαία 8510- 
ἀὐχίθβθ ΘΆ]Ο] 085 οχ ᾿ρβίιβ νυ 5 
ἴδοι! οοσποβοὶ ροίθβί. θη ϊμῃη 
δῖ, αὰδε ἀδ βἰπραίανιπι ΡΟ] ροη- 
ΠοΒὶ ῬΔΡΕΠ] ΒΡ 18 ἀἰββθναῖί, 
ΘΟΓῚΠῚ ΘΌΠΠ] 8 ΠῚ ΘΟΠ δου Ϊβ., ἰδτη 
ΟΟΟΙΧ ΧΧΙΧ οἰγοῖίου πη ΠἸαγῖα ρθο- 
συδρῃΐϊοα οἰοϊθηίασ, Οὑτὴ ν6ΓῸ 
Τιαοοπίοα Ὧ0 Μοββοηΐα 8010 Ρ]118 
ΟἿ, πε ατῖα σθοργαρ ΐοα οὐτη- 

Ῥ] οί. (Μδππονί, 1. ὁ, Ρ. ὅ29 
οὐ 864.), 5] οὔ ῬϑΙΟρΟηΠ650 ἔθγα 
ΟΟΟΙΧΧΧΧ δαἀβίρπανεγὶβ, ἢδο 
ααοαιθ τ δοουγδιϊββι πη Τῆα- 
ΟΥ̓ ἀἸ 4158. αἰ] Πρ Θπεῖδπι ταγβ8. 85 η0- 
Β0Ὰ 5 ὁροτιεῖ. ς ὑπ τῆι τίξ ξυμ- 
πάσης ἡγοῦνται. Ἐχοϊρίεη- 
ἄσπι 6558 Αυρὸβ ἀοοοὺὶ {Π|ν,]. ἃ. 
Ρ. 134 5ᾳ., αυΐϊ 46 ἢοο ἰοοο οοη- 
ΒΌΪΘηΔ18 οϑί, ΝΟ πηϑρὶβ 800 - 
γαϊαπὶ οϑύ αυοθὰ 5ϑερὶι8 Ρεϊο- 
ῬΟΠΠοΒΙΪ ἀϊοπηίανῦ Το θη] οΪΐ 
ΘΟΓΘΤΊΘΙ6 5001}, Οδίργα πὶ οΧχ ἢΪ8 
ψουθ5 {ΠΠΡ| 1. 1. οἴἥοθγθ νο]αϊί 
᾿πηο ἰοΟσ ΠῚ ΠῸῚ ΡΟ5586 ἰοο Ὀ6110 
θη ΐθοίο βου! ρα πὶ 6556; ἀἰσθηά ατη 
δπΐπὶ ἰαϊδβο τῆς τὲ ᾿ξυμπάσης 
'Βλλάδος ἡγοῦνται. ϑ6α ἰδ η0Πὶ 
αθδϑὺ αἰ ΤῊ. 5ῖο αἀἴοοσα ἀθθαθῦὶώ 
αὖ, 51 γθη) δοσαῦαϑίθ ΘΧΡΡΘΒΒΈΓΙΙΒ 
ε5886ῖ, 26 Ροίαθυῖ αυἱάθηι. ΝᾺπι 
αυοὰ Πμδοοἀδεπιοῃὶ πάσης τῆς 
Ἑλλάδος προστάται νοοδηίιτ 
(Χεϑη. Ηῖϊβι, αν. ΠῚ 1, ὃ. Απῃδθ. 
ΜΠ.0,.12. Ὑ{1- 80), ἢοΟ ΠΟῚ 
Θἂ ΠῚ νἱπὶ Παθοὺ αἱ ατγδθοῖδθ (οὐϊα5 
ΒΠΙΠΠΠΊΔ ἱπηροῦὶϊ ἐὰπὶ Πδοοᾶδο- 
μη οἱ μα τ15586 αἰσαηίαν, Ὁ ΟΣ ΠῚ 
δηΐπ Παθαουϊηῦ ἀϊοίιπη οδὺ ἃ θη. 
Αηδ0. Ἴ 1, 38 118. νϑυθ]8: “α- 
κεδαιμονίοις͵ μὲν καὶ τῶν ἀρ- 
χαίων συμμάχων ὑπαρ όντων, 
Αϑηναίων δὲ καὶ οἷ ἐκείνοις 
τότε ἦσαν σύμμαχοι πάντων 
σιροσγεγενημένων; ἀογαηὶ δα 61, 
νοῦ Αϑίο!ὶ οὐ ΤΉ Θββϑὶὶ (οἴ, δάη. 
Π 22, 8), αἱ πραὰο 1 οράδοπιο- 
πΐοναπι θα ΑἸΠΘηἰθηβίπιὶ οΧ 
Βοοϊρίαίθ ἱπηροῦϊο ΡῬϑγογθπῖ, --- 
τῶν ἔξω ξυμμάχων. Οἱ 119. 
-- πολλῶν, ᾿ὶ. 6. πολλῶν ὄν- 
τῶν. ΟΥ̓ δἅμῃ, Υ 15, 4, Εντγαί 
ἰϑίταν Οοθοι. δὰ ΗΎροτ. Ῥ. θ2. 
- οὔτε ,ϑυνοικισἣ εἔση ς 
{τῆς πόλεως. ϑὶ πόλεως 
γ 6118. 6888 σ'ΘΠ ΘΟ  ν ΠῚ 500 16 οι, Πδ6- 
ΥΘΠ}115. ἴῃ ΟΠΊΪ580. ἃυιΐϊθα]ο., Οὐ 5 
ἀρυὰ πόλις ρνυδοιθγηϊβδὶ τοὶ ααᾶ 
ΘΧΘμΉΡ]ὰ ΤΊνιογ ἀἸ 46 (ν εἴα} 11 72,8. 
ΥΙ 62, 2. ὙΠ 67, 2) 58ι18 οχ- 
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λέδι χρησαμένης, κατὰ κώμας δὲ τῷ παλαιῷ τῆς ̓ Ελ-- 
λάδος τρόπῳ οἰχισϑείσης, φαίνοιτ᾽ ὧν ὑποδεεστέρα), 
᾿Αϑηναίων δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο παϑόντων διπλασίαν 

ουβϑηίιν 1158 απ886 ἜΧροπὶΐ ναθρ. 
αν. 8 ὅ0, 2 8άη. 18 εἰ 8 δάη. 8. 
Ὑιάοίαν. ἰρίταν ΟἸΆ556Π0 πόλεως 
6588. φ'ϑηρίϊνιιβ ργδϑάϊοαι οὐ 6Χ 
ΒῈΡ ΘΡΙΟΥΒ 5 τηθΠῖθ γθρθίθη ἃ 6558 
“Μακεδαιμονίων τῆς πόλεως. 
Βεὰ πϑαιθ Ρεγβρίουϊιίθμη ᾿ᾶθὸ 
ταῖῖο Πᾶρθὺ οὐ β811}5 πη πὶ δϑὲ ἡ 
πόλις πόλις ξυνοικίξεται. ΟὈ- 
ΘΟΌΣΙΟΥ Εἰϊαπη οἱ ἀυν ββίπηὰ δϑί 
ϑθιά!ογὶ ἀραιὰ Κυπθρ. Θχρ !οδίλο, 
481 φεποιΐντπι. πόλεως Δ Ὁ ἡ δυ- 
ναμις 8 φαένοιτ᾽ ἂν ὑποδε- 
εἑστέρα 5υραπάϊοηο ροπἀθηΐθιῃ 
ἴδοῖι, Ιπιογργεῖ πόλεως δαοίογα 
Ηδυτήδηπηο ἐγ θυῖ Ηογνν. 584 ροβί- 
4 8πὶ ΡΓΟρ τ8 ργϑεοθββὶὶ τῆς δὺυ- 
νάμεως εἱ Πελοποννήσου αποα- 
αὰε δὰ Πελ. τϑΐθσιαν τῆς ξυμ- 
πάσης, δ6ΡῪ6 οὖ ΠΟ β'πθ πη ΡΝ 
οὐδοιτίδιο, ΕΣ τοπιοίϊουθ δὐ 
πόλις ἐρημωϑ'είη ΒΙΡΡΙοαΓ ἢ 
πόλις, ΡΡΔΘβοΡ πὶ οἰπὶ 88 φαΐς 
γνοιτ΄ ἂν ὑποδεεστέρα οετίε. ἡ 
δύναμις 5. τἀ! 6 ἀ απ 510. Οστὴ 
Δαΐοη τῆς ρΡοβί σῆς ἴδο!! 6 ανᾶπο- 
500γ Ῥοίΐπον!ῦ, 4! αἱ οατῃ ΘΊΘΡΠ, 
τῆς πόλεως τοβουὶθατηβῦὴ [(ἃ 
ΟΥ̓ ΠΪ5 5. ] τα δϑί αἰ Πουϊα5. Θυ86- 
ΥἰαΓ δαΐο 5ἰΐπθ ῃἷο ξυνοικί- 
ξεσθαι, αὐ Ῥ]εγυσηααθ (οἵ, δάη. 
1 1ὅ, 2), 'ἴπ ἀπᾶπη οἰν ἰδίου ο0}- 
Ἰ|6 1, Ουἱ ἐχρ]ϊοαίϊ οὶ νἀ δία ὁὉ- 
βίαγθ αποᾶ δρυὰ ΤιΔοραδοιηοηΐο8, 
πὶ ἴα πὶ Δ ΔΗ 1 551Π118. ἰΘΙηΡΟ- 
τὶ θ5 (α πᾶν ἀρτα ΒΞ γα ΟΠ 6 ΠῚ δ Τὴ 
Ῥγοοῖθβ ϑϑραγίδπη αἰοϊταν συνοι- 
κίσαιν Ὁ. 481), ἰἴὰ 58 ]ίθιη δοίδαίθ 
Ὀ6}Π1 ΡεΙορ. ργοΐθοιίο ἅἂπὰ οἰν ἰὰβ5 
οὐ ὑΓ05 ῥυδθοῖραδ ἰαϊύ, ὙΕΓΏΙΩ 
εβϑύ αὐϊάθπη ἤᾶπο ἴῃ αυδίίιοτ νὶ- 
005 αἰδογεδίδτηῃ [π͵858 (οἴ, Δ ΔοΏβιη, 
Απθαα, αν. 1 Ρ. 878 οἱ ργπῃ). 
Ἀπίϊαι. ατ, 1 8 24); 568 Πδθο αἱ- 
νἰβὶο, Βοϊυτη ἱορορταρῃΐοᾶ οἱ οἷ- 
γ}}5 ατο τηΐϊπιβ ὉΓ05 αἰναία 
Ἰλᾶθηδ δ Ῥοίθπ8 νἱἀθρεῖαΡ. πὴ 
οὐαϊῦ ῬτγΟὨΪθ6γθ. Ρ]θυῖααθ' Ἰρὶ ταν 
πο θῆραι. ᾿ΐο τηϑ] αηΐ 6556 
οοδοάϊϊ οαῖατη 6556, δαάϊ- 

ἔϊοϊα σοητϊη πᾶ Πα θ 6 τ. ὈΙΧοῦὶΐ 
αὐϊάθηη αἰ ΒΡ 18 ΠῚ ὈΓΌ ΘΙ ΘΟ ἰΠ18ἃ5 
ἀοΙηο05 ΠΟῚ ΠΔΌΘΠΙΘΠΙ, 51 θυ θυβἃ 
ἔπθυϊῦ, [86 }}}1| 8 τηδίουθη αΠᾺ ΠῚ 
ΤῊΪΠΟΡῈ ΠῚ ν᾽ ουὶ ΡΌ586, 81 ἰοίιπὶ 
βραίίαπι οἷὰβ ἀουλῖθιβ γαΐουατη 
[υ͵556. αἰ βυϊτηθίαν, 64 οἱ νἱοῖβ-- 
51ΠῈ γΘΓΘΠ ΠῚ δϑί 8 πᾶσ πὰ ΡΔΓΒ 
115. ΒΡΔῸΪ ρὲ αποὰ ἀογη5 αϊ- 
ΒΡΘΙΒΆΘ [Ἐϑυ]πῦ ὉΡΌΪ5 ΠΟῸῚ ἔμ 558 
Ραϊθίαν οὐ πιᾶρηᾶ ΘΧἰ βύϊτη δ] 1815 
ὉΓῸ5 ἰᾶθο πϑαιϑδί απἰαᾷ ΡΘΠΟΙΟΥΘΒ5 
ἴποο 5 παρθαύ; ργϑοίθγθα ἰού 
Ποὺ βιγαοίαγαθ ΘΠ 5, ΡΥ ΘΒΘΥ Τὴ 
απ ἀΟΠΊῖ15 Π]ΟΘΠΪθτι5. ΠΟ 60Π1- 
ῬΥΘΠ Πυθίαν, ἀαΐθιβ Θραγίδηι 
δηΐθ ΑἸΟχϑπαν Μ, ἰοπηροτὰ οἷπ- 
οἴδτη ΠΟῚ 6586 ΘΟηϑίδί, ρϑ! ροΥ δ 15 
οὐ ψἹ αι ]8. ἀοοππιθηΐαπι νἱἀ θυ 
Ροιοταί. --- κατὰ κώμας ... 
οἰκισϑείσης. Οἵ, ὅ 1 εὖ 10] 
δάη. -- ὑποδεεστέρα, 5601]. 
ἡ δύναμις. Νᾷπι Πᾶεο ρῥτίη- 
ΟἾΡ4 115 (οἰϊὰβ ΘΟΙΠΡΓΘΙΠΘΏΒΙ0Π 18 
οϑὺ ποίϊο, αποῃΐδη 46 ὉΓΡΙ ΠῚ 
Ῥοίοϑίαίθ οΧχ ΑΓ ΠῚ τηϑρ ἰ αα 1 Π6 
τηθίϊθπ δ 560 6δϑί. [ηϊυγία ἀὰ- 
Ὀϊαι ΟἸα585. πὰπὶ 46 ροϊθβίδίο ἂς 
αυᾶὰ οορτίδηάο πα ϊοί αὶ αὶ φ α ἐ- 
νοιτ᾽ ἂν ὑποδεεστέρα ἀἰοὶ 
Ῥοββὶί, Νᾷια ρᾶυίίον φαέψεσθαι 
ΘΌΤΩ 5010 δὐἀϊεοίϊνο δ οοηβίαο- 
ΤΑΙ τη ΘΧ᾿ βυἸπιδί! ποτ ροΡιΪη θὲ 
9ὅ, 2. [Π 11], 2, 44, 2. Αἰᾳὰς 
ΘΧΊΘυ Πα ΠῚ ἀν 15. ἀδβευίδθ 5ρθοίθτη 
ΘΟΠΒΙ ἀ ΘΓ ἢ 0.5 (8115. τον ον ἃ ὉΠῸ5 
ΔρΡΡρᾶνθαίῖ, Ι͂άδ αποὰ ἷοὸ φαί- 
νεσϑαν Ἰυΐτα εϑί εἰκάξεσϑαι ἀπὸ 
τῆς φανερᾶς ὄψεως Ρϑυῖίον 
δὰ δύναμιν τοϊαίυμα. Αἀ ὁοπη- 
Ῥᾶγαύϊνη) 6χ ἰΐβ 416 56- 
ἀαπηίαν. ΓΘΡΘΙΘ ἢ ἔστιν. Ταυάϊ- 
οἴατη ΤὨπογα 5 Ομ Πντηδυϊ δἀὰ- 
Βρϑθοῦι τ ]5. ῬυδΟβθη τ αἰβοὰθ οΧ 
ΕἸΘαΙοσὶ Τὰ, ἄταᾶθο, 1 Ρ. 521 54. 
οὐ Ουτί, 1, ἀ. Ρ. 224. Απύαᾳυδηι 
Βρδυίδη φροϑί Ρϑᾶιβ. ἀεδρίηχὶΐ 
1,6αΚκ, Ῥοῖορ. 1 Ρ. 160544ᾳ. ΒαΓβ. 
αφορν. ΠΡ. 11954ᾳ4ᾳ. Οἰγοῦϊία 
οἷα τηδρηϊτααϊη θὴ Δ ΘΒ ΠῚ ἢ 48 ΠῚ 
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ἂν τὴν δύναμιν εἰκάξεσϑαι ἀπὲ τῆς φανερᾶς ὄψεως 
τῆς πόλεως ἢ ἔστιν. οὔκουν ἀπιστεῖν εἰχὸς οὐδὲ 8 
τὰς ὄψεις τῶν πόλεων μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὰς δυ- 
νάμεις, νομίζειν δὲ τὴν στρατείαν ἐκείνην μεγίστην 
μὲν γενέσϑαι τῶν πρὸ αὐτῆς, λειπομένην δὲ τῶν 
νῦν, τῇ Ὁμήρου αὐ ποιήσει εἴ τι χρὴ κἀνταῦϑα 
πιστεύειν, ἣν εἰχὸς ἐπὶ τὸ μεῖζον μὲν ποιητὴν ὄντα 
κοσμῆσαι, ὅμως δὲ φαίνεται καὶ οὕτως ἐνδεεστέρα. 
πεποίηκε γὰρ χιλίων καὶ διακοσίων νεῶν τὰς μὲν 4 

8 8. στρατείαν (855. ὕ6η. Δ]., 
Τὰπη βεκκ. αὑτῆς, αιοα ΘοΟπιτηθηἀϑίιιν 5) ρΙδοθῖ; νυ]οοὸ στρατιάν. 

Βοῦρίαγἃ ῬΙΕΥἸΠιοΥτπι ΠΡΥΟΓ ΠῚ 1158. 
θίομ. Αηΐ, ΙΧ 18, Ὀίοη. 8558. 1, 0, 2 οἱ δάῃ, 

6586 πορϑί ΡοΪγὺ. ΙΧ 21. -- 
εἰκάξεσθαι. Ἐκ βαρθνίουϊθα5 
τηθπίθ ἰτογπᾶ αὶ οἶμαι. ΤρΡΒ.ΠῚ 
εἶκ. ναϊεὶ νομέξεσϑαι, δοκεῖν, 
υὐ ὙΙΒ81, 4. --- ἀπό ππᾶε ἰπυαὶ- 
οἴαπι Βαὶ Πίο εἱ 21,2. ἢ 48, 8. 
1Π 38, 4 ἱπάϊοαι, --- ἢ ἔστιν 
ἘΓΟῚ; αἰχίι ΤΙ., ποὴ αὖ 5ΌρΓΆ 
πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν, αυοά 
κλέος [Ἀπηᾶὴ 5, ρηἸοαῦ γ65. ἴῃ 
πδῖτι5. ἀπ ρθη 6 ΠῚ, ΠῸΠ ἀοπηϊ Π]6η- 
τόπι. Ὑαγίανί δαίθπι ἰϊα Βϑιιηο- 
ΠΘΠῚ αὖ ΓΘΠῚ ΘΟΙΠΡΑΡδίΆ ΠῚ ῬΥΪΟΓΘ 
ἸΙοθο εχ ορὶπῖοπθ τῶν ἀπιστούν- 
τῶν Ὄχρυϊπηθυού (Π1 δηΐπη νΡἃ ΠῚ 
Το οπηοπἰοτιιπὶ Ρ οἰδβίδίθηι ἴὰ- 
τῆδ6 {0 ππ1), ΑἸΊΘΡῸ ἰρϑδπὶ 5 σηϊ- 
ἤοαγοῖ, Ηοο αἰβουίμηθη πορσίοχὶς 
Βίθαρ. Ὡπδοβί. Ὑπο. ρ. ὅ, αυἱ 
ἴη46 ᾳιοὰ, ΤῊ. νογᾶπὶ Αἰπθηϊθη- 
β'αμη. ΘΟΠαΙ ΟΊ ΟΠ ΘΠ ΠῸΠ αἰβοθυπδὶ 
Ὁ δογὰπι ἴδηηα ἔιδοίαβ. Ορ65 51- 
Ῥειϑηῖθ οΟἸ συ παηο Ἰοουπὶ ΠΟ 
Ῥοββὲ ἢηϊο Ὁ 6110 Πφοοίοῖοο 50τῖ- 
Ρίαπι 6586. ϑοὰ ἢ ἔστιν 181 
πἶβὶ νᾶ Αὐπρϑηϊθηβίιηι Ροίθ- 
βίαι ΠῚ 5᾽ σ }Ποδὶ Θ0416 αἰ ονὶ ἃ 
γουθῖβ ἢ πρὸς τὸ κλέος αὐτῶν, 
αυδ6 δδηάοιη 408}18. αἰ Πἀ Θηθῖθ 5 
6586 ν᾽ ἀδδίαν ἀδβι παηί, Αο ρτο- 
ἔδοίο ἴῃ ἔγαοίαβ. Ορ88 διϊδπὶ ΠηδρῚ5 
4υδτη ἴῃ ἰηίοοναβ να] θα ἀἴβογο- 
Ρδηῦία 4υδηὴ ᾿πίεν ἃρουίδτη Α1Π6- 
Ὠἰ ΘΠ Β1πι πὶ ὉΓΡῚΒ ΒΡ ΘΟΙΘ ΠῚ ΘΟΓΌΠῚ- 

αιοᾶ ὁ} βυρονΐοντα (8, ὅ. 9, 8. 

ΟἿ ταπχθη ἱπηϊίδίονοϑ 
ΡΩΝ 

80, 2. 

αι6 Ροίοβίδίθῃ ἰηΐθγοθββϑίββϑα ΤῊ, 
αἰοίι. 
8. ὃ. μεγίστην τῶν πρὸ 

αὐτῆς. Οἱ. δάη. 1, 1. -- 
λειπομένην. ΟΥ Κιπορ, ἄν. 
8 47, 19 εὐ 1144, ὅ. Ν Ὅ9, Ἐ- 
ΜΕΤ, ἃ. ὙΠ 10, Ἂ - ἥν. Ῥιο. 
ΠΟΙΊΘἢ ΤΟΙ δι γ απι, αἱ 12, 2 οἱ 40, 
4 δὰ γυϑηλοίϊ8 ΠΟΠΊ6η στρατ, τὸ- 
ἔΘυΥὶ Δ᾽ πὶ ΠΊΘ ΓΙ, Ὠἶδὶ ἴῃ 
60 ἐνδεέστερα 56οαΐι5 Οδιηρίτιπι 
1 ᾿. 18 54. ἰΙθρεγο τηᾶν]β, γϑράπῃ- 
ἀδηία γΘΙΘΟΓΙΙΠῚ αυδο οΟὐἶίαν γ6- 
Ιανο δὰ ποιήσει ἰτδοίο δίᾳαθ 
ἰρβαπι ἀϊοθηᾶϊ ϑϑπὰβ ἐπὶ τὸ 
μεῖζον κοσμῆσαι, ἴῃ πιᾶῖπ5 
ΘΙ ΡΥ. 6, ἀδοοῦ. Βοἰαύῖν πὶ οἰβὶ 
γΆΪΠ 15 58606 αἸι8Π|ὶ ἃραα 1 αι] 05 
ἴῃ. ἀδθηιοηϑίναυϊ νηὶ οὐ Ῥδυ οα Δ 
Δα γοϑοὶνὶ ροίθϑῦ, ἰβϑπΊθπ 
ἰηνουλάτιπὶ δαίθηιβ ἰὼ ἢ ααδίθηιϑ 
δα γοπηού 8 ΠΟΠΊΘη ϑρθοίαι, ΟΝ, 
144, δ. ΙΝ 26, 4. Βογπιυϊα ἐπὶ 

εν κοσμ,. τοάϊι Ὡ1, 1. 51Π}}165 
Ἰδραμταν ὙΠ] 14, 8, ὙΙ 84, {, αὶ 
ον δᾶη., οὐ βυριὰ 6, 8. -- ὅμως 

.ἐνδεεστέρα. 6 οὔλἶ550 
εἰὐνοδ τοι Ρτοη, γε υῖνὶ οἵ, Κυαθρ,. 
ὅτ. 8 600, 6 δἀη. 1 

8 4. χιλέων καὶ διακο- 
σέων) ὁ μὲν Εὐριπίδης καὶ 
«“Μυκόφρων χιλίας ναῦς λέγουσι 
τὸν ᾿ἀγαμέμνονα ἀγαγεῖν, ὁ δὲ 
Ὅμηρος χιλίας ἑκατὸν ἑξήκοντα 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. (1 10). δῖ 

Βοιωτῶν εἴκοσι χαὶ ἕχατὸν ἀνδρῶν, τὰς δὲ Φι- 
λοχτήτου πεντήκοντα, δηλῶν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τὰς 
μεγίστας καὶ ἐλαχίστας᾽ ἄλλων γοῦν μεγέϑους πέρι 
ἐν νεῶν καταλόγῳ οὐκ ἐμνήσϑη. αὐτερέται δὲ ὅτι 
ἦσαν καὶ μάχιμοι πάντες, ἐν ταῖς Φιλοχτήτου ναυσὶ 

δεδηλωκεν᾽ τοξότας γὰρ πάντας πεποίηκε τοὺς 
προσκώπους. περίνεως δὲ οὐκ εἰκὸς πολλοὺς ξυμ-- 

πλεῖν ἔξω τῶν βασιλέων καὶ τῶν μάλιστα ἐν τέλει, 
ἄλλως τε καὶ μέλλοντας πέλαγος περαιώσεσϑαι μετὰ 

(Βυβίαιι, δά ῃ. 
κονταὶὴ ἕξ. ὅ.ῃο]. 15 56 ρύ6 1) 
γΘΠΘΡ6 τηἷππ5 4π8ηι Τη1}16 
ἀποθη (ἃ 6 οἰΐδιῃ Εἰριίοηι, Π. Πομη. 
291. Εχ ποὺ ἀΐββθηβιι ὅ'ϑηϑοθ. 
1.1.1 ». 142 Ὑπαογαϊάθη δυΐ 
ΠΟΠΠᾺΪ)Ὸ8Β ΠΕΠΊΘΓΟΒ ἃρτα ροδίδηα 
ἰοῦ. Ἰἰορῖββο δὰῦ ἴῃ δάάεπάο 
ἔα 1556 [ἀρ ΒΌτη ΟΠ Πρ ὶί. ̓ τητη 0 58Π|- 
τηδύϊ ΠῚ ΠΌΘΟΥ ΠῚ νἀ θέαν ΟΟτΉΡ]6- 
ΧᾺΒ 6556, αὐ 4111, Οἱ, δίῃ]. δὰ 
ΑΘ56Π, Αρᾶπι, 46. ΟἸονῖρ.. δὰ ν. 
Μεοι. ΧΙ 7. --- τὰς μὲν Βοιω- 

11 868 ὀγδοή- 

τῶν... τὰς δὲ Φιλοκτή- 
του. 6 1}18 νἱά, 11. 1 510, 48 
μἷ5 Π119.-- δηλῶν... ἐμνή- 
σϑη. Ὅδς 60 ποῇ νἱαθὶ οορὶ- 
ἰᾶ5856. ροθίϑιη γοβροπάθί ΒΌΒΟΠῈΡ 
ἀ6 νὶι. Τίμαο, Ρ. 184. Θυϊὰ αποὰ 
ἴῃ ΠΙΠΔΟΘπβίθυθ πᾶνὶθιι5 νἱρ πὶ 
ἰδπίιπι νἀ θηίαν [5586 ὙΙα. Θά, 
1280. Ν᾽ 6069. Οὗ εἰἴδηι 1], 1 809. 
ΤΩΡ ΠΟ 5155 ΠΊΔΤη (8 6 ἢ ΒΟΥ ρίΟΥ 8 
ΘοΠΙδοίαΓΆΠι ΠΆΠΟ 6556, ἐν νεῶν 
καταλόγῳ δαυίομῃ αὐάϊια γα ουΐ, 
υἷα οὐἶδη}] ΠΕΠΊΘΙΤΙ5 ΠΟΙΊΪΠ ΠῚ 
πὶ ἴῃ 5106 }}15. ΑΘΠ1Π18. πᾶν ]θιι5 
[πουϊηΐ ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΓΘίαΓ, ἜΧρΠἰοδί 
ΒδΙοπιθη τ ἘΠ ΕΣ τ ν αὐτε- 
ρέται. ΡΟΙΙυχ [9 αὐτερέτας 
Θουκυδίέδης ὠνόμασε τοὺς καὶ 
ἐρέττοντας καὶ μαχομένους. 
Τίδα 6. ομἱτ ροτοναῦ καὶ μάχι- 
ψἱοι; 564. πδυΐαβ. 51π}1}} ΡΌρΡΠδ556 
αυδηαυδπι ΕΧ ἶρ80 αὐτερέται 
ΘΟΡΠΟΒΟΙ αν, ἰδηλθη οἰΐατη ἀϊβιϊη- 
οἰἶπβ δἀάτιο καὶ μάχιμοι ΒΟΡΡΙΟΣ 
βρη οανὶ τ, ΡΥΔΘΒΘΥ ΠῚ ΟΠῚ 510 
δριϊὰ5. 858 Δρρ!ϊοατοὶ δα ἴρβὰ Ηο- 
ΤᾺΘΥΪ νοῦ το πὰ ἀπ 0018 ΠΙΘΠΊΌΓΙ5 
βῖο ἱπαϊοδηιὶβ ἰπ 1]. 11 719 5ᾳ.: 

ἐρέται δ᾽ ἐν ἑκάστῃ πεντήκοντα 
ἐμβέβασαν, τόξων εὺ εἰδότες 
ἶφι μάχεσϑαι. Τεπιοτο καὶ μά- 
χιμοι, ἰπίογργοιὶ ἰὐἶθαϊ Ηθνν. 
ΡῬΓΟρίον. ΡΟ]], 1, 1. οὖ Ῥγοῦορ. 
Β. γεαπά, 1 2. Β. οὔ. ΙΝ 20, 
ΕΧχ αυΐθυβ Ἰοοΐβ 4ἀθ Ποο 060 60 
τα ΠῸ18 ̓ υάἀϊοδνὶ τῶν απο αὐτε- 
ρέται οἰϊατη ΠῚ 18, ΨΙ ΟΣ 4. 
αίααο ἰία ἸορΊ τα αἱ 80 Ἠλεῖος 
δι, ΡΟΙΠαοΙ8. ἱπίθγργείαιῖο οὐ Ῥτο- 
ΘΟΡῚΪ ἱπη {8 {10 1}688 ΓΘΒΡΊ ΘΟ ΡΟββ1ηῖ, 
Πεῖπάθ ἐν εβὶ ΠΟΒΙΤΕΠῚ δεῖ, απ, 
υἐ ἐπιδείκνυσϑαι ἔν τινι ἀἰοὶ" 
ὑὰγ, Οἷν Μδίῃ. αν, 8 ὅ77 ρ. 1841. 
-- “περένεως. θυκΚα5 οχ Ιϊοδῦ 
τοὺς μὴ, ἐν ταῖς ναυσὶν ἐρέτ- 
τοντας ἢ ἄλλο τι πράττοντας, 
ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἐπιβάτας (νἐοῖο- 
"6 5) ὄντας. -- τῶν μάλιστα 
ἐν τέλει) οἷον Μηριόνου καὶ 
Πατρόκλου καὶ τῶν τοιούτων. 
5680]. ΒΙ Β Ποδηίαγ ἀτιο658 ργδθίου 
ΓΘΡ65. οὗ γὶρ. Ρ. 144. ΔΝ δοῖιβῃι. 
Αμίϊαα. ατ, 1 ρῥ. 81. δάη. 110, 
8. ἘδΠὰν ατᾶβον ἀθ νεί, τ ηᾶἃ- 
ΝΑ] Ρ. 81. -- μέλλοντας ... 
ἔχοντας. Ρτορυῖς μελλόντων 
οἱ ἐχόντων ἀἸοθη πὶ ογαῦ; Πθατ6 
δηΐπὶ 46. 50118 νϑούουθιβ πιο ]οοὶ 
Ῥοββαπίὶ νϑῦῖρθᾶ, 56ᾷ δά ΟἸΠΠΘΙΩ 
Αγδθοουτῃ δχδιοϊ τα πὶ βρθοίδηϊ; 
δὺ αυοηϊδηι 11 ἤοΟ ΘΟΠ πη αΓ, 
δοουβαίϊνοϑβ, αὐ 140, 1, Τῇυο, ο0]- 
Ιοοανὶΐ, 84 ἀ105 πὶ δ 115. ΔΙ ΓΘΓᾺ ΠΩ 
ΠΟΘ η ΔΡρΡΟοπογοίαν, Ὑἱὰ. ΓΝ 118, 
14, ὙΠΠ 608, 8 δἰᾳιθ ἰδ δάη. [ῖπ 
νου ὶβ μετὰ σκευῶν ποῖ. οἄνοη- 
ἀυσπὶ π αἰβ ἀ6 ἰογπηθη 85. ὁ0- 
σἰτοῖ, φαϊθβ ατᾶθοοῦβ θ6}10 Ττο- 
ἴᾷπο ΠΟΠΑΙΠῚ τ1505 6556 Θοηϑίδί, 
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σκευῶν πολεμικῶν οὐδ᾽ αὖ τὰ πλοῖα κατάφρακτα 
ἔχοντας, ἀλλὰ τῷ παλαιῷ τρόπῳ λῃστικώτερον 
παρεσκευασμένα. πρὸς τὰς μεγίστας δ᾽ οὖν καὶ 
ἐλαχίστας ναῦς τὸ μέσον σχοποῦντι οὐ πολλοὶ 
φαίνονται ἐλϑόντες, ὡς ἀπὸ πάσης τῆς λλάδος 
κοινῇ πεμπόμενοι. 

11. Αἴτιον δ᾽ ἦν οὐχ ἡ ὀλιγανθϑρωπία τοσοῦ-- 
τον ὅσον ἣ ἀχρηματία. τῆς γὰρ τροφῆς ἀπορίᾳ 
τόν τὲ στρατὸν ἐλάσσω ἤγαγον καὶ ὅσον ἤλπιξον 
αὐτόϑεν πολεμοῦντα βιοτεύσειν, ἐπειδὴ δὲ ἀφι- 
κόμενοι μάχῃ ἐκράτησαν (δῆλον δέ" τὸ γὰρ ἔρυμα 

8 . δ᾽ οπι. Μ. (Ἰ. οὐ Ψϑη,, το χαὶ γοῦν, αυρά τῆ }]6 ἴθ πὶ [6- 
σαν 08, 1, υδὶ νἱά. 
ὅν. Πρ, 19. 

-- τὰ πλοῖα κατάφρακτα 
ἔχοντας. 6 δγιίοα!ὶ οΟ]]οοᾶ- 
ἰἰοπο νἱ, δαῃ. Ιν 18, 2. ΠῚ 
60, 38. Πλοῖα κατάφρακτα 5αη0 
νῆες καταστρώματα ἔχουσαι 
(οἴ, 14, 2), αι86 ἃ Αττὶ. δῦ. 
ὙΠ 16, 1 πεφραγμέναι, ἃ 1.ἃ- 
(ἰηἰβδ ἐοοίαα νοοσδηΐίῃγσ, δ Τρ, 
οαἱ ἔχρια πᾶνίυπι ἃΡ ἨοτθΓΟ 
σομΠ  Θηογαία ἔουβ πη ν᾽ ἀθϑη ταν 
ΓΘΡΌΡΠΔΓΟ, νἱά, ᾿πίοῦρυ, σα, Θά. 
Ὗ 1608 (465. δὰ Π|Ι 888) οἱ ἢ, 
ΧΥ 616. Οὗ, ν»δοῆβηι. Απίϊαπ. 
αν. ΠΡ. 289. 
8 ὅ. τὸ μέσον τ βεθφορηι, 

μέσον τῶν ἑκατὸν εἴκοσι κα 
τῶν πεντήκοντά ἐστι πε΄. συνά- 
γεται οὺν ὁ τῶν χιλίων διακο- 
σίων νεῶν τῶν ἀνδρῶν ἀριϑμὸς 
μυριάδων δέκα καὶ δισχιλίων. 
5680]. Οὗ ὅ6Π0]. 11. Π.488. Ηογη. 
δα 1]. ΕΥ̓ ἡ. 210 εὐ 287. Ὧδε ρϑν- 
(οἱρὶϊ ἀαιίίνο νἱὰ, Μαιῃ, τ, 8 
8880 οὐ δάη, [Π 49, ὅ. 1 24, 1. 
Τὰ Τὰο. ἀουτη. 6 ἴῃ ἃ ΠΡ ΘΥ 58 ΠῚ 
δ 650 π]ᾶ πιῖϊ Ρ᾽π5 ἀρ τα ῥα] - 
τ16πὶ ΤΟΡΟΥ 8. Οἵ, Ταο, Ηΐϊβι, Π 
50. Κ᾽ 11. --- ὡὑς ... πεμπό- 
μενοι. ο, ἃς πἴο νίτη Ὠαθοὶ τὸ- 
Βίγηροπᾶϊ, Ῥαποῖ, ᾿παυϊὶ, ογδηὶ 
αὖ 6Χ οἵηπὶ ἀταθοὶϊᾶ τηϊβϑὶ, 
'. 6. βὶ οορὶψοπιι8β 605 ΔὃὈΡ 
απίνοτβα ἀτγδθοῖὶδ πλΪ5508 
6556,“ Βα, ΟΥὈ Μδι, αν. 8 628, 

δα. Επηθηᾷ, ΒΚ. Μα]Ὲ οὖν ρυδοίουι {ΠΠ]Ὸ. 

16. Κνυοσ, αν, 8 69, 65 Δάη. θ. 
οΥδπ 6558 ΤἼπου αἰ αἾ5. ΔΥΘ ΠΊ6Ὴ - 
ἰαύϊομθ πὴ ΟΧ 8 τη χίμη8 ἀρραγοί 
ααδὸ ἀθ δχϑγοϊία δὰ Ρ]αἰδθαβ δα-- 
γοΥϑ5 Ῥρῦβαβ σου! ]θοίο ΠδΥΓΑΠΙΙΓ, 

ΟΡ. 11. 81. τῆς τροφῆς 
ἀπορίᾳ. Ηδοο {υϊδαΐοιν αναθοὶβ, 
αποὰ ρΡϑοιηΐα ἀδεῦαΐ ατιἃ ἔλα Πη6ῃ - 
τὰπι οοδπθγθηὶ, Οἱ, ΘΔ ΠΏ. υδοϑι. 
Ῥ. 15. Τηΐθ!]6ρ6 τῆς ,«ἀναγκαΐου 
τροφῆς (2, 9), αἰ ἀπορίᾳ τῶν 
πιτηδείων αἰοὶ βοϊοῖ, Αἀά, 1Π 

52, -- τόν τε στρατὸν 
ἐν ἐπειδὴ (δὲς ἐΠ)εδετὲ 
- δέ ἰηίοῦ 586. γθβροη θη! 085 
ὌΝ ον 9. ΠΠΙσ ον. θυ θ. ΕΙΣ 
10, 8. Τοϑῆθγο ἰοίταν σοηίτα [ϊ- 
ὈΓΟΥΠΠΙ ἀιοίου  ἐπίοπι ΒεκΚ. ἐπειδή 
τὲ ϑουϊρϑὶ(; --- μάχῃ ἐκράτη- 
σαν] τῇ τῆς ἀποβασξεως εἰς τὴν 
ηρὰν τῶν νεῶν, ἐν ἣ Πρωτεσί- 

λαος πίπτει. ϑοιο], ΟἿ. 11,11 1701 54. 
Ῥγοο. ΟΠγθβίομ, Γ(Ερίο. ὅτ, ἔγαρτη. 
οα. Κίπκο! Τρ. 19). Ῥαγαπὶ 60ῃ- 
βία ογαῖθ ΤἬΙΘυβοαβ ἐκρατήϑη- 
σαν Ἰοσθη ἀπ ΠΔ 6586 οοηϊθοὶί, απὸ- 
ὨΐΤη, ψίσίοταθ δὶ ἀσταθοὶ θχϑυῖῖδ- 
Βθηΐ, ΠΟῚ Ορτ5. ΠΑΟΙιανῚ [ποτίηὶ 
οαβίγα τηπηΐγο; οοηΐτα δὶ νἱοίὶ 
οβϑοηῦ, Ορβ [α1586. [ΠΟ ΨΘΡῸ 
βὶ νίοιὶ οβϑϑϑηΐ, ποβίθβ 605 ΟΠ ἶπΠῸ 
ἴπ ἸΡΒΟΓῸΙΠῚ (θυτα ΘΟὨ Βἰβίθυθ ΠΟ 
Ραβϑὶ βδβϑηΐ, πραυπη Θαβίγα τηὰ- 
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τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἂν ἐτειχίσαντολ, φαίνονται δ᾽ 
οὐδ᾽ ἐνταῦϑα πάσῃ τῇ δυνάμει χρησάμενοι, ἀλλὰ 
πρὸς γεωργίαν τῆς “Χερσονήσου τραπόμενοι χαὶ 

πἶγθ Ροίϊαἰββοπί, Νϑαιθ ΠΠΡῚ15 
ψαϊοὶ ααοὰ Οοθείιβ, 40] ΠΌΡΟΥ 
111|8δῈ οοηϊθοίατϑθ ρδίγοοϊ πα τὴ 
50 5ΟΘΘΡΙῚ (Δίποπιοβ. 1.1. Ὁ. 69 54.) 
ταοπαϊι, ἐκράτησαν ΠΟ ΘΟΠγ6- 
ἶσα δὰ φαίνονται νιν χρησά- 
μενοι, αποᾶ νἱοῦϊβ, ποὸπ νἱοίου!- 
Βθὰ5 Ορτβ [υἰδβού οορῖδβ ππάϊαιιθ 
σΟΠίγϑμουα οὐ τουϊβ σι γῖθα5 ἴῃ Βο- 
βίθιῃη υἱἱΐ, Νᾷπι δὶ αγϑθοὶ νἱοιϊ 
βββϑηΐ, ἰηΐθουὶβ νἰτῖθιι5 δὰ ὈΘΙΠατα 
Θογθηατη αὐ ποι ΡΟἰΐ5βθπηί (Γ6- 
ἤροτα 58 16ΠῚ 685 ΟΡτ15 δΥα), ΟἿΠῚ 
δυΐοπι νἱοϊββοπί, π1Π}} οὐδίαθαί 
ἀποπηΐητι5 ϑίδιϊηιν ἐο.}8. νἱγῖθ 5 δὰ 
ΘΙ συμ απι ἱπουτη Υθηΐ, 
ηἶδϑὶ Θουητηθϑίι8. ἱπορίδ τη ρ αὶ 
εβϑβεπί, -- τὸ γὰρ ἔρυμα ... 
οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο. Ἐδθὸ 
βἴπιαὶ ἀυα 5. νεγθὶβ εἰ μὴ μάχῃ 
ἐκράτησαν (οἴ. Κτιιοο. αν. 8 δ4, 
12. 8Ὰη. 9) 510 1π|6]} 6 ρἼ ΠΑ τι5 : ἢ ἃ Τὴ 
(αἸϑὶ νἱοϊββοηι) να] }]} τὴ δὰ 
οαϑίτα ἐπίαπα ποη δχϑίτγι- 
χίββθηΐ, αυοηϊαπὶ ἢοβίεβ 605 
᾿τηρθαϊνίββοηι. Αἱ Μϑη!ποῦπ ἴπ 
Αππα]. ΡΒ11|0]. ἃ. 1829 ρ. 408 
536. οἵ ἀἂθ Ἀρροβί(. Ρ. 6, αυἱᾶ 
οὐκ ἂν ἐτειχίσαντο ΤῊΝ ββπὶ- 
Ποαγοπῦ τη πῖτα ΠῸ Ρούαϊ8- 
Βθηῦ, 568 πο πη ν᾽ 556ηΐ 
οὐ ἰοία Πᾶθο δγριειπιθηίϑίϊο τηϊγᾶ 
δβϑϑί, βαγθῃιποβὶπη ΠῚ 510 ἰ060 
ΟΟἸ]ΟΟδίΆΠη, ΨΘΓᾺΠῚ ῬτΟρυΐθ Ροβί 
φαίνονται δέ φομποπάδιη᾽ 586}- 
τοηιἰατηα τα ἤᾶπηῸ 6886 ἀ066ΓῈ 5π- 
ἀυϊε: π ππὸ αὐἰάσθπι (ΠΤ 
ΦΙΛΟ πη πἰ 1 0 6 ΠΟ 6Χ- 
Βίγα χίββ πη) οχογοῖϊία πηὶ- 
ΥΕΥΒ0 πὶ 58. Βαθδαάιν 
ἰρίιαν εὖ ἐχρήσαντο πάσῃ τῇ 
δυνάμει. 564. Βυῖΐο Θχρ πιο] 
ΠΟ ϑ8οίτπη αἰοοπαϊ οὈδίαύ. 60}- 
βιιρίιαο, 8568 εἰἴἰαπη αποὰ ΤΉ. 11105 
τοῖῖβ ΘΟΡῚΪΒ ΠΟ 805 6850. ΡΤῸ 
6 σοιηροῦία δἤδτυ (Πῃ 00 δπὶπὶ νδ] δὲ 
φαίνονται ουπὶ ρδτγιϊοϊρίο, απἃ 
ἀἂθ τὰ οἵ, δάῃ. 2, 1) φυδπῃ ἃτριι- 
Τηθηῖο ΘΟΠΠΤηΔΥΘ. ΠΟῺ ΟΡῸ5 5[0; 
Ὠδηὶ δὶ στϑὶ δοηροῦίαθ οϑαβϑίῃ 

αἀᾶογα νοϊαΐϊββει, δῆλον δέ υἱἱ- 
αὰθ 8065856 ἀθθεραί, φαϊρρο αποὰ 
ΒΪΠ1] ἰϊιὰ βισπὶῆοδὶ 4 αᾶτ ἱρβατη 
φαένονται. ἰ γ4}10 πᾶρὸ δά- 
ποίαῦ, Β6Π0].: ἔρυμα λέγει νῦν 
οὐχ ὅπερ ἐν τῇ, ἸἫΣ (Π. ΝῊ 8381 
εὐ 486) λέγει Ὅμηρος γενέ- 
σϑαι, ἀλλὰ πρότερον μικρό- 
τερον (οαϊυβ πι}}ὰ δριά Ποπιο- 
ΤαΤη τηθηιϊο 65|). Βδίοσηοη 1. ἀ. 
Ρ- 1 864. αποηἶαη) ΠΟΠΊΘγῸ Ηἰ 1] 
ἀδ ταϊπουθ δοαῖθ δης. ποτα γ}10Ὸ 
ἱππούιϊθβθ δχ Ρ]υυὶτηἶβ ΠΙδα 5 
Ιοοἱβ οοπϑίθί οἱ ἰάθπι ἃ ϑίγδθοπα 
(ρ. 588) οοπβνπιοίαν, ἔρυμα 1. ]. 
ΠῸΠ ἰδπιὶ τη τι ἢ 1 ΤῈ Θἢ {π|ιπὶ 48 ΠῚ 
Ῥτδοϑιϊ ατὴ 6856 δὲ ἰῃ ἀπῖνθῦ- 
51π| Ἰάθπι δ᾽ σπιἤοανο αποᾶ νεώλ- 
κιον, οδϑίταᾶ πᾶνϑδὶϊα, τῷ 
στρατοπέδῳ δαυΐεπι δχδιοί τα 
Ἰπιεγργθία πη ππη 6558 ΒΒ Ρ᾽οΔίΌΓ. 
Αὐ οὐ ἐτειχίσαντο ἀδ τηπηϊτομο 
Ἰοᾳαὶ ΤΒυοΥ ἀϊάοπὶ ἀοοοί οἱ οα5ιΓ8 
πϑυῖϊοα ναύὐύσταϑμον 80 ᾿στρα- 
τόπεδον Ἀρρε|]αι, ποῃ ἔρυμα. 
Βεοια5. ἰσὶθαγ ὙΝ δἰοκον (Ογο!. ερ. 
Πρ. 104) δυοίογεη ΟΥ̓ΡΥΪΟΥ ΠῚ 
ψϑ]] τ ἃ (ταθοὶβ, βίδιϊπι ροϑβί- 
ααϑηι ἴῃ ἰΟΥΓΔΠῚ Θργοδϑὶ ββϑϑθηΐ, 
δα βίο ΠῚ 6556. ΠΔΡΓΆ5586 σΟΠΪΟΪί, 
Ατααθ ἴῃ ἰρ88ἃ ΠΠ᾿||46 πᾶθο τη ηἶ010 
βίαθη 0 ἴπιτ10 πιθπίὶ ροδίαθ 00- 
νεγβαίαν, Οἵ, Βοῦρκ, Ηϊβί, Γι, 
ατ. 1 ρΡ. ὅ86 οἱ τοι, Ηϊδβί, ΠΡ. 
Ρ. 262 (νοῖβ. αδθγπι. 1 Ρ. 586). 
Ῥγοίαβὶβ οοπαϊοϊοη δ! ΟἸηΪβϑᾶθ 
ΘΧθιηρ Ια 51 Π}}Π1ἃ νἱά, 68, 4. 102, 
2, -- φαίνονται δέ, Ῥὲ δὲ 
ἴῃ δἃροάοβὶ ροϑίίο, «ᾳυοά ἰπίον- 
Ῥοβίμοπὶ Πἷο αἱ 18, 1 ἀεθεονὶ Ρᾶ- 
ἕαπι 680 ψατὶ 51Π|}|6 (18, 1. δῃῖμη 
ΡτΟΙαβἰ8 βθπίθη 8 νΘΡΡΙΒ μετὰ 
τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν 
ἐκ τῆς Ἑλλάδος Θοτηρτείιεπβἃ 
τοροιϊιαν), νἱα. Μαί. αν. 8 610, 
δ ηιδυν 4. ὁ ἸΟΙ, 1.6, δ.» ΠΠ 98.5.8. 
Ῥοϑβί γο᾽ αίϊνατη δ δο δῃπηὐ ύ! 0 6 ΠῚ 
Ἰερίίαν 11 40, 1. --- πρὸς γε- 
ὠργίαν ... καὶ λῃστείαν. 
οϑῖο ν. ο,, Ὀιοπιθᾶθβ ρυῖ πη 18 Δ ηΪΒ 
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λῃστείαν [τῆς τροφῆς ἀπορίᾳ]. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ια΄. 

ἡ καὶ μᾶλλον οἵ 
Τρῶες αὐτῶν διεσπαρμένων τὰ δέκα ἔτη ἀντεῖχον 
βίᾳ, τοῖς αἰεὶ ὑπολειπομένοις ἀντίπαλοι ὄντες. 
περιουσίαν δὲ εἰ ἦλϑον ἔχοντες τροφῆς καὶ ὄντες 
ἁϑρόοι ἄνευ λῃστείας καὶ γεωργίας ξυνεχῶς, τὸν 
πόλεμον διέφερον, “ϑαᾳδίως ἂν μάχῃ χρατοῦντες 
[εἷλον], οἵ γε καὶ οὐχ ἄϑρόοι, ἀλλὰ μέρει τῷ αἰεὶ 

611 Τροῖ, τὴν Θράκην ἐγεώργει 
ἰοϑίθ Ευδβίαιῃ. δὰ Π. 4. [(ἢ, 
5860]. ΠΥ 3.7] “ῃστείαν δυϊεηι 
ἀἰεῖς ἀτγδθοουι πὶ ΘΧΟΌΥΒΙΟη65. ἴῃ 
ψγΪΔ5 ταρηΐ ΤΊοὶ. ρϑΡίθβ, ὈΓΌΙ ΤΩ 
Τνοΐδη, ἘΧΡΌρΠδίίοποΒ δ6. ἀἶτθ- 
Ῥιοη685, ἀΔΡῸΠῚ ΧΡ αἰ! οπὰπὶ ἄχ 
ἴδεγθ ΑΘ Ώ}}165. γαῖ, ὙἹα, Π], ΓΧ 828. 
Θἀ. ΠΙ10δ.“ 5160 6115 δὰ Ηβ!]εη. 
Ῥ. 8518, Ηδγιμη αιοα 8. ΤΘΡΙΠῚ 
ἴῃ ΟΥ̓ΡΥΪΟΥ ΠῚ ΘΑΥΤηΪΠ6 τη ΘΠ 10} ἘΠῚ 
δοίδτη 6886 ρυΐδπηιβ (οἵ, ΚΟΘΏΪΟΥ 
1.1. ρ. 874 54.) ἐοάειηαὰθ τεΐο- 
ΘΠ 6558 50}10]. δὰ πρὸς γε- 
ὠργέαν δάβουϊρίμηι: ὧν ἡγεῖτο 
ἀκάμας καὶ ᾿Δἀντίλοχος, υδὶ 
ΡᾶΓαΠῚ οι εβὶ Βασρρὶϊ οοη- 
ἰδοίυγα κατ᾽ ἀντίμαχον (Ρ.11ο]. 

ΧΙΧ γ. 147). -- ἰτῆς τροφῆς 
ἀπορίᾳ] ουπὶ ἴπ ἰμῖιϊο. οἰπὶ 
δτᾶνὶ ροπάθγε ἰΐὰ ϑο!]οοαιαπι 5]: 
αὐ δα τοίᾶπὶ Βεπιθηίίδηι τὲ --- δέ 
ἰἸᾳποίαγα ὈΙρΡΟΓ πιὰ ρογιϊ ποδί, ἰπ 
ἢπο τηϑὶϊαβ αθοβί, θ 6], ἤδγν. -- 
ἡ καὶ μᾶλλον, 400 ετἰδπὶ 
Ἰη8 515. (αι 40 οὐἰδιῃ τη Π18 
Οἷο: (ΡΗΠ, ΟΥΤ 6. .16),. αφὐὕδγὸ 
οὐ 8} πγη8 αΪ 8. ὁ, 25, 4. ΠῚ 18, 
2. 1 1, 8. Βεϊπάς αὐτῶν διε: 
σπαρμένων Βαηῦ φοηρίϊνὶ 050- 
1ατἱ αὶ ἀρρόχωνν 0)6. δυιῖς. τά 
νὰ, Μαι}.. αν, 8 267. Κυυερ. 
αν, 8 50, 2 τ 1, --- βίᾳ ἴχηθ8 
οὰπὶ ὠντεῖχον, πὸὴ οὐπὶ ἀντί- 
παῖλοι. Νᾷπι Οδιηρίαπι Ρ, 6, 
ἀυδτην 8 Τ αἰεὶ γθοῖθ ἀϊοδηΐ ἃν Ὁ 6 πὶ 
νἹ εχρυρβηᾶγθ, ὕταθοθ Υἱχ 
βίᾳ τὴν πόλιν ἐκπολιορκεῖν οἱ 
β' τη} ἶὰ αἰοὶ ἴαϊβο οθηϊθηάθῦ 
ΔρΡρᾶγοὶ εχ ἰρβϑίυβ ΤΠυογα α 8 
νοῦ 102, 2. Τοίδηη ΤΗμυογαϊ- 
αἰ ἃγρατηθηίαίϊ οηο πὶ ηραρπϑδηΐ 
ὕ5οῃο ά, ἀθ Β6}}. Ττοὶ. Ρ. 8.844. 
εὐ ΝΊ6Π,, 

ὃ 2. διέφερον) ὑπέμενον, 
ἐξήνυον, διήνυον. ὅ6Π01,. ΟΕ, 
δάη, ΥἹ 84, ὅ. Βε ἱπιρογῖ, νά. δάπ, 
9, 4. -- εἶλον Κυθθροῦ δχρυηρὶ 
ἰυϑδὶι οὐ ἃ. ργηδημιβ δάθο 
εἷλον... ἀντεῖχον εἷοὶ νο]υΐί, 
αυοὰ ΤῊ. ἔεγα αυδπὶ ροββϑί ὑγ6- 
γἰββϑίτηθ βουϊθουοῦ ἤἢθ ᾿ἰδπὶ αϊοίᾷ 
Βοϊθγοῦ γϑρϑίεσθ, ϑὅ'8α ῃἷο δϑῦίθ 
ΠἸΠΉΪ Τὴ ἃ 1515 οϑῦ. ΝΠ βι σἢἸ ποδία 
αυϊάοιῃ δτη δηΐθ δϑί δ ἀ6πὶ Γ65 
ψΘΡΌῚ5 οἵ Τρῶες. . ἀντίπαλοι 
ὄντες, 568 ἰπ Ἰοπρο 8110 ΓΟΙῸ ΠῚ 
οοηίοχίαῃ. ἤθαὰδ αὐ Πΐο ΑἸϊὰ5. νοὶ 
(ῥαδίως ἂν μάχῃ κρατοῦντες) 
οδιιβᾶπι οοπεϊπεί. ἡ ποα γΘ]Ὸ ἄντ- 
ἔχειν πο Ἰοοο ἀϊΐοὶ ποθὴ ρο558 
Ῥαίΐδιαν ἀθ ἀρουθαϊθη τ θι5 αγᾶθοῖβ, 
ΟΌΠῚ δηΐθα ἀθ Τγοϊδηβ 856. ἀδΐθη- 
ἀθηιθὰβ ἀἰοίαπι 510, δἰ 81} γα]ϑὶ, 
ΤΡοΐδ 1 ΘηΪΠῚ ΟἿ ἰθαυο, Μδτγῖθ 
Ρυρβπᾶγομὶ (ἀντίπαλοι ὄντες), 
ἀυδηαυϑηι ἴῃ (ΘΟ ΟΓ ΠῚ 6506 η- 
Β'ομθ νἱου βαπί, ἰδ ηΊθη ΠΟῚ ΟΠὨΙΠΐ 
(ΘΙ ΡΟΡΘ τοορδηΐ Ποβίϊμ ἱπηρ6- 
τὰ, βοὰ νἱοββὶ πὶ θ6]] τὰ ἰηἴογθ- 
βδηΐ οὐ ἀοίδβηθεθαηί. ΑἸ 16 Γ 6 ἢ ΪΠὶ 
ἀγϑθοὶβ ΡΆΓΕΒ ΠΟῚ {ιϊββοηί, Αἱ- 
4ὰ6 ἂθ υτϑαθθ ἄθάπο Μαγίθ Ρυ- 
Βηδηιαπι Ρᾶγίο ἀἰοὶ ἀντέχειν νεὶ 
ἀλλήλοις ἀντέχειν Ἰοουΐο (Υ̓ 
10, τῷ ὙΠ 22, 2) οβίθμπαϊι. ΑὉ 
Δἰῖοτα 86) ΡῬᾶῦῖίθ ΠΟῸΟΠ ΠΏΪΠ18 
πἰλϊατη οοηίοπάθγο ἰἰ νἀ θηίαν αὐἱ 
ὑγδα ϊτατη Βου Ριαγα πὶ ἱπουὶ σοηδῃ- 
τὰν, Ναπι ααοα ΚΔ] πιο, αὐ ΟἸΪ τὴ 
Ἠδῖϊπι., ἴα ἀϊβύπραϊ! ρΡυΐαὶ αἱ 
ΤῊ. ἀπᾶθὰβ γαϊϊοηθὰβ ἀϊοαὶ γ685 
Τνοϊδη85 ἱπδίϊθαϊ ροίαἶββθ, δαΐ 
Ὀ6}]Ὸ ὑπὺ ἰθποῦα ρουᾶρθηᾶο δὰΐ 
ἰαία οὈδιαΐοπα ὈΓΘΤΩ ΡΡθηπηθπάο, 
᾿ιυΐο ἀἰϊδβυϊποιΐοπὶ ἢ θἢ δέ ραγιὶ- 
οὐΐα 5οὰ ἤ ἃρία οδϑὲ, υοὰ νϑῦὸ 
Ι,. Ηευθβίῖαβ (ΡΏΪο]. ΧΥΤ ρ. 2382) 

2 
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παρόντι ἀντεῖχον, πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν προσκαϑεζό- 

μένοι ἐν ἐλάσσονί τὲ χρόνῳ καὶ ἀπονώτερον τὴν 
8 Τροίαν εἷλον. ἀλλὰ δι᾿ ἀχρηματίαν τά τε πρὸ τού- 

εἷλον ἀϊοίαπι 6558 ΨὉ] ΡΓῸ εἷλον 
τοὺς πολεμίους Ἰάσαε, ἘΕΧΡΠΙΟΔΕΙ 
ψ ΓΒ πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν προσ- 
καϑεξόμενοι ες εἶλον, η6 δΒυΐϊο 
αυ!ά ἐπὶ γαίϊομὶ δέ ΟΠ ΠΟΙΪΟ ο0π- 
γϑηῖε; Ῥγδείθυθα αἱρεῖν ψογθὶ δὺ- 
οἱ αἱὸ βῖο Ῥοβίθ πα] μὴ οχϑίδὺ 
ἐχοπηρίαμ, Νβαθθ τηδϑῖβ Ρἰδοοί 
ΟἸαβββϑηὶ Δμιογρτθίϑιῖο. Ἥϊς εμϊπὶ 
πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν... εἷλον ποῃ 
ῬγῸ δἰίθγα ἃροδοβὶ δοοῖρι:, βεὰ 
δὰ οἵ γε τεΐενί; ατάδοοβ, βὶ 
ΒΘ πὰ δοηεϊπυδδβδηΐ, νἱοίογὶ 
ἴῃ δοῖθ τϑρογίαία Ὁγθαπὶ ἴδοὶ!α 
οδρίαγοβ. ἔμπϊβ86, αποηἶδ ΠῚ Εἰ τα 
Ρϑιίθ δχϑγοϊϊαβ αὐυᾶθ ἀυοαὰθ 
τεηροτο δα αϊδβει Βοβίεβ β511}- 
πυϊδβθηΐ, ἰιιβία δαΐθπιὶ ΟΡ Β᾽ἀἸ0Π6 
(ἴπ οἴπετ' [ὐνπιϊϊολοπ Βοιαρφοτγιηᾳ) 
οἰἴδτη δχϑγοϊία ποῖ οοπἰαποίο ὑτ- 
θ6πὶ ῬΥΘμ Θηΐο5. ὈΡΘΥΙΟΥΘ ἰΘΠΊΡΟΥΘ 
ἀυδπὶ ἀθοθπὶ ἃ Πηἶ5 οἵ δ ι ] ογα π6- 
Βοιῖο ἘΧΡαΡΉδίατΙ ἕαογίηῦ, δε 
Ρεϊπιαπη ἀ6. νἱοίονῦῖα 56116] ΓΘΡΟΥ- 
δῖα κρατήσαντες ΤῊ, ἀϊχιββεί; 
ἀοῖὶπάθ πΠΟὴ 51η86 τηᾶρηᾶ ἀι βου!" 
ἰᾶϊα τὴν πόλιν δὰ ρυῖΐυ5 εἶλον 
Βυθδυαίτη8, 486 δηΐίεᾶ ΠΟ Πο0- 
μηϊηδία δϑί; ὑπτὰ οἰἰαπηβὶ ἰδηρῖ- 
ἄδπι ἰΠ|8πὶ δίᾳαθ ὑπ θπὶ εἶλον 
γοοἷ5 γαρϑιλϊοποπιὶ ΤῊ. ΟὈίΓαάθΓα 
᾿οονεί, ἰδηθη τὴν Τροίαν Ῥυϊουὶ 
δααϊίατη οχβρθοίδγεβ, οαΐιβ Οὔ- 
ἰθοίαπιὶ ἀδθβιαθυαίαῦ, ἤθη ροϑίθ- 
υἱονὶ, δ αποά [40}}}}πΔ6 5 θα ϊτὶ 
ΡῬοββοῖ; ροῦγὸ πολιορκέᾳ προσ- 
καϑεζόμενοι ἰυαβίδτη Οὐδ αϊο- 
ὨΘΠῚ 5 σμἰῆοαγα ρΌ5586 ποη ογθάθ- 
Τη5,) ἀοποο ἰάᾷοποὶβ Θχθιηρ 5 
οοπβντηδίαπη δεῖς ; ροβίγομιο ᾿ΠΠπὰ 
»γ»δἰϊδ) δχϑγοῖϊτα πῸη οΟπἰαποίο 
ΠΟη 80] αηὶ ΟΪδ55. πὰ}}0 ἰρϑβὶιβ 
ΒΟ ρίονβ ἱπάϊοῖο ργουβ5 4ἀθ 580 
δἀάϊάϊ!, 564 οἰΐδῃ ἰοία αα886 ἴἰᾶ 
εἰδποῖιαν βοηίθηίία ἃ του Π6- 
οοββιτπαΐπα 8]|16 πᾶ δϑί, σα τη ̓ ρ58ΠῚ 
ΟΡ γα αἰνιβί πο ἴῃ οδπδἃ 
ἔαϊδβα ΟΣ ἰυϑία Οὐδ᾽ αΪ0 ΠΟῊ 
ἤδγεῦ ἴῃ ἀροιίο 5ϊ[, [τἀ 416 ΠῸ5 
Κτιυδροῦὶ τϑίϊοηθπὶ ἰἰ8 ῬΓΟΌΔΠΊι5 

αἱ ἃ γ6ΓὈ}5 πολιορκίᾳ δ᾽ ἂν ἀρο- 
ἀοβίηι ἱποῖρίαπιαβ. Νᾶπι ῥαδίως 
ἂν μάχῃ κρατοῦντες αἸοία Τὴ 
6558. ΡαϊαΠηι18. ΡΤῸ ἐν ᾧ ῥαδίως 
ἂν μάχῃ ἐκράτουν (ἰπιρονῇ, αὐ 
βαριὰ διέφερον), απὰ 46 τὸ οἵ, 
δάη, 78, 4. Υ͂ 600, ὅ. Μεγίπιιβ 
ἰσίταῦ: δὶ οδοπίϊπαθ θ6}} πὰ 
ΡΘεβθθατῖ οβϑϑθηΐ, ἴῃ 40 
ἴδοι !α δοῖθ βυρθγίονεβ ἔὰ- 
ἰβθδηΐύ, αὔΐϊρρθ 4αἱ εἰϊδτῃ 
που οοπίαποί;, 868 ρᾶγίθ 
ἀποαὰθ ἰθΠρΡΟΥΘ ργϑθβϑθηίϊ 
ῬΡᾶτθβ βδβϑϑϑῃί, οὐβίαϊοιῃϊ 
οσοηίτα δάἀβίαπε ἱποαπθ 6 η- 
[65 ὈγονίογΘ ἐΘΙΏΡΟΓΒ οἵ ἴα - 
οἸἸοτο πορούϊο Ττοΐδτῃ ο6- 
Ρ᾽558ηΐ. γ ιῦδ δαΐθτι ῥᾳδίως 
ἂν μάχῃ κρατοῦντες Οδιβδπι 
ἰηᾶϊσαπὶ σαν θ6ΙΠαπὶ οοπίΐηαε ρε- 
Γϑηΐα5 οὈβίαϊοπὶ δάβι άπ ἱποὰπὶ- 
Ὀογθ Ροϊαπρυϊηῦ; πᾶπὶ πἰδὶ 8οῖθ 
(πὶ οἠξεποπ Ῥεϊα6) ΒΌΡΘΥΪΟΓΟΒ 
[υϊδβοπί, ΠοῸ δἰπθ ἀυθῖο ἴδοεγθ 
ΠΟῚ Ροίαϊ5δθηί, 4 ἐ δυΐεπι, υἱ 
Βαρτα 8 1, ἴῃ δροάοβὶ ρΡοβί "πὶ 
θ8 1 ορροιὶ ΒΌΡΘΓΙΟΥΪ 8θηίθη 186 
οἵ Τρῶες... τὰ δέκα ἔτη ἀντ- 
εἴχον ἱπάϊοδί, θεὲ προσκαϑε- 
ξόμενονι οἴ. επι.. 1 18 προσ- 
χαϑεδεῖται τοῖς πράγμασι εἰ 
ααοά ργογβαβ ΘΟ 6Πὴ Πη060 ἀἰοίατα 
εβύ Πῖοα. ΧΙ 12, 9 προσκαϑή- 
μενοι τῇ πολιορκίᾳ. 51΄᾽ οὐϑδὶ- 
ἄδτο βισηϊβῆοαι ,προσκαϑέξεσϑαι 
γ ΥθῸ πολιορκίᾳ ποη δάάίυαν (εἴ. 
926: 5:0 1..3. Ὑ 61..4.}} 8 οταπὶ 
[80 ἜΧρ οϑιίοπὸ οἷ, ΑπηΔ]. ΡΠ], 
ἃ. 1808 ρ. 408. ἃ. 1808 Ρ. 17ὅ. 
Ῥγοθανὶε οᾶπὶ Ηδυν., ηἶδὶ αυοά 
Δροαοβίπι ἃ ἘΠ ῥᾳαδέως 
ἱποίρογθ σψα]ῖ, οαὶ γϑυϊοπὶ δέ οοη- 
ἱὰ ΠΟΙΪΟΠΪ5 ΘΟἸ]οοαιῖο ἀρετίθ χ18- 
Ῥυρπαί. --- μέρει εδ5ὶ ἀδιῖνα5 
Ἰπϑίσασηθπι. Ριὸ παρόντι 
Κυαθρ. τϑεϊπαϊν ΟἸΪπὶ νυ!ραίαπι 
παρατυχόντι οοηίτᾶ [ἰθΥΟΓῸΠῚ 
δυοίογ ἰαίθηλ, Αὐ ποὺ δἀνθῃΐϊβθη- 
ἴδπῦ, ΠῸὴ ρΥδθβθηΐθη Ἔχογοϊί 5 
Ρᾶτγίεπι 516: ηἸΠοδγοί, 
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τῶν ἀσϑενῆ ἦν καὶ αὐτά γε δὴ ταῦτα ὀνομαστό- 
τατα τῶν πρὶν γενόμενα δηλοῦται τοῖς ἔργοις ὑπο-- 
δεέστερα ὄντα τῆς φήμης καὶ τοῖ νῦν περὶ αὐτῶν 
διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηκότος. 

12, ᾿Επεὶ καὶ μετὰ τὰ Τρωικὰ ἡ Ἑλλὰς ἔτι 1 
μετανίστατό τὲ καὶ κατῳκίζετο, ὥστε μὴ ἡσυχάσασαν 
αὐξηϑῆναι. 

Ἥ τε γὰρ ἀναχώρησις τῶν Ἑλλήνων ἐξ Ἰλίου 5 
χρονία γενομένη πολλὰ ἐνεόχμωδσε, καὶ στάσεις ἐν 
ταῖς πόλεσιν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐγίγνοντο, ἀφ᾽ ὧν 
ἐκπίπτοντες τὰς πόλεις ἔχτιζον. Βοιωτοί τε γὰρ 38 

ὅδρ. 12. 81. ἡσυχάσασα ϑεουπάππι 50] ] ὑπ πὶ ἀϊοοπαϊ ἀϑαπὶ ΤΠ, αν. 
οὐ ἀεοίθυίοτοβ δἰἰᾳαού ᾿ἰυτὶ, Αἱ οἵ, ΤΥ 84, 2. ΥἹ 4, 2. ΝΙΙ 84, 6. 100. 
δα Ῥῆγγη. ρ. 150. 

8 3, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ 6458. (]. γεπ, Ψὶπά, Α. Ο., τεϊϊααὶ τὸ 
ΟΠ.,) αποὰ οὐπὶ ΤῊ. ἀϊοθηαὶ οοπβαθίπαϊηθ νἱἀθίαν ρασηδγο, θυϑη- 
αὐδη Θηΐπὶ ΤῊ, βδοριββδίπηο ἐπὶ πολύ αἰχὶι, πυβαιδπιὶ ἰαπηθη ὡς ἐπὶ 
πολύ, 5εἃ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ (11 18, 8. ὶ 107. ὙΙ 46, 4). Ξ΄πη]Π1τ6ν 
5Βδθρε ἐπὶ πλέον, πυπαυδπι ὡς ἐπὶ πλέον, 5.8 ὡς ἐπὶ τὸ πλέον 
(1 87, 8). Οοηίτα υθίαυθ ὡς ἐπὶ πλεῖστον (1 82, 4. 1Π| 84, 8. 8, 
8. 1᾿Κ 14, 8. 62, 4. Κ 46,1. ΥΠ]Ι 69, 8. 716), πυβαᾳυδηι ἐπὶ τὸ 
πλεῖστον. 

8 8, ὀνομαστότατα. ΟἹ. 
δάπ, 1, 1 εὖ ρϑυ]ο ροβὶ ἀε κατ- 
εσχηπότος δάῃ, 10, 1, ἄἀδαὰε 
οἰὰβ ὑγϑϊ θοιίΐοηθ δάμη. 90,1. ϑάρεν 
ΤὨπογ αἰ 418. ἀθ 6110 ΤΥοΐᾷπο ἰυαϊ- 
οἷο οἵ, ΝΊ6 0. Ηἶδβι. δηΐ, 1 Ρ. 306 54. 
Αἀά, ἄτοιί, Ηϊδβι, ὅτ. ΤΡ. 844 5αᾳ. 
(νοῦβ. ἅδε, 1 ρ. 822 8344.) Οὐτι. 
Ηϊβι. αὐ ᾿ Ρ. 118 544. ΕἸπῖία Πὶο 
οβῦ δοίδβ πϑγοΐοᾶ γοῦὰπη ἀτγᾶθοδ- 
ΥΠ οἱ 564. 0} δοίαβ 
(ΟΠ Τη. 

τηϊρτὰ- 

(αν. 19. 891. Ἐπεὶ καὶ κιτ.1. 
Ασραπιδπίδιϊο ᾿ᾶθο δϑί, ΠΟῚ πηϊ- 
ΓᾺΠῚ ΡΟΌ58686 νἱάθυὶ τὸ8 ΤΥΟϊΔ ἃ 85 
ΟῚ ἰδηί88 6586 αυδηίΐδα ργαθαϊὶ- 
οοηαῦ ; ΠᾶΤ γ6] ροϑβὺ Ὀ6ΙΠ!ὰπὶ Ττο- 
ἰδηιπὶ γαθοίδτη ὁ ΡΟΡΌΪΟΓ πὶ 
τηϊσυδῖῖοηεβ οχῖσιια ἱπογθπηθηίΐα 
οΟρἶ886. -- κατῳκέξετο ναϊοεί 
ἴπ60}}8 (ἀν ϑπὶθητ 5) ἔτε- 
αὐυρηϊαθαΐατ, οἰν τα 165 ἴῃ 6ἃ 
οοπάοθαπίατ, Ὅς δου, ἡσυ- ῃ 
χασασὰ οἵ, δάη. 8, 2, ἀθ πε- 
ϑαϊίϊοπο δὰ υἱγυπηαιθ ΨΘΓθΙ ΠῚ 

ὯὭω »ψὰν 

τοΐδγυθπαα Κτυθο, ἀτγ. 8 67, 8 
δάη, 4, 

8.3. Ἥ τε γάρ... ἐνεόχ- 
μῶώσε. Μηκέτι γὰρ ἐλπέζον- 
τες αὐτοὺς ἐπανελϑεῖν ἐπανί- 
σταντο, ἐλϑοῦσι δ᾽ ἐπολέμουν, 
χαὶ οἵ ἡττώμενοι ἐξέπιπτον. 
ΘΌΠΟΙ, Βοπὴ ἃ τϑοθηίουῖθβ ἴῃ 
τηδὶι5 δυιρσογὶ ἀοοοί ΤῊ τ}. Ηϊβυ, 
αν. 1 Ρ. ῶ0θ8554ᾳ. Νεοχμοῦν γνεῦ- 
θὰ πὶ δὶ Πθγοαοιθαπ( 19,1Χ 201) 
ἃ Ὀίοηγβ. δ]. οὐ Ῥίοπθ 885, 
ΟΠ Βρτοίυμη, --- ἀφ᾽ ὧν. Ρτο- 
ΠΟπ πὶ χτοΐοι δα στάσεων (οἴ, αη. 
10, 8), ἀπό δυΐεπι, αὐ ἐξ 2, 4, ε5ὲ 
ΕΧ τῷ ἕπ δοῖσε υοη. Ἰίοηρα αἰϊυᾶ 
εββοὶ ὑφ᾽ ὧν. Οἵ, 28, 6. 34, 4. 
Ὠεῖπὰς πὸ οὗ ἐκπίπτοντες ἰεβεη- 
ἀυπι 5810, δχ βιιρουΐουθ πόλεσιν 
απὶ στάσεις τοροιϊ ροίοβϑί ΒΟπΊθῃ 
οἵ πολῖται νεὶ οἵ στασιάξοντες, 
Πἰβὶ πη ν 5. οὐϊα πῇ 516 ϑυ ΘΟ. ] 0 ῬΤῸ 
Βυθδβίαηινο ἐκπίπτοντες δοοίρογο. 
Οὗ. Κυαθρ. αν, 8 48, 2 δάη. 8. 

πόλεις ἔκτιξον, 
ποίϑ8 1185 οἰνιαε 8 (4885 
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οἱ νῦν ἑξηκοστῷ ἔτει μετὰ ᾿Ιλίου ἅλωσιν ἐξ Γάρνης 
ἀναστάντες ὑπὸ Θεσσαλῶν τὴν νῦν μὲν “Βοιωτίαν, 
πρότερον δὲ Καδμηίδα γῆν καλουμένην ᾧκησαν (ἦν 
δὲ αὐτῶν καὶ. ἀποδασμὸς πρότερον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ, 
ἀφ᾽ ὧν καὶ ἐς Ἴλιον ἐστράτευσαν), Δωριῆς τε 

8.8. μὲν οπι. Αὐρ. 6858. Ἀ. Ὁ. Οἵ, αἄη. 56, 2. 
ὥκπισαν Ρδι8 οοαὰ, 

βοᾶοιαί, ΟΧ ἰΐϊβδ 4186 ἴῃ 54. 

Βεὰ ὑτς Ῥδν5 Βοδοϊογυπι ἴδτὴ ἴθὶ οοη- 
116, 4 ἀδ ἀἰβουϊπηῖπο ΔΟΓ βίου πὰ 

οἰκίσαι εἱ οἰκῆσαι ταοπαϊμηι8 ὑμῶδι ᾧπησαν Ιερθπάμπι 6586, Οἵ. 
ας Ὁ. ς 

τππὸ ΘΟηαἰτὰ5. 6558 οοηβίδι) 06 - 
ἀοῦδηι. ϑομο αβίθβ ἢ85. ναί 
6586 οἰν᾽ἰαῖ68. ροϑύ γνοαϊίυτη ατδθ- 
ΘΟΥᾺΠῚ 6 Ττοδάβ ἃ Τϑῦοτο, ῬὨΔο- 
οἰοία, Πίοπιθάθ, Μαπηοθβίμθο, 8115 
τ 15 οοπαἰία5, Οἵ. Ν 6}}, Ραῦ, Γ1, 
Αὐ ΤΗπογ 465. ἃ 586 ἰπιθ! !} οοἱ οἷ- 
νἰίαῖθ5 αἰϊαθδηίο ροϑβί ἃ Βοθοίϊβ5 
οἱ Πουϊθηβὶθ5. οὐ 8|185 580 θά θη 
(δπηροτα οοηδϑιταἰα58 ραγίουϊᾶ γάρ 
αυδθ 564 {Ὁ} ἀθηηοηϑίγαι, οὐ ἴῃ 
ΒΡ ΘνϊουΊθιι5. ρανεῖ ο0}}8 φδι «ἰπκαΐ 
᾿ἱπίευ 56 γοβροπαθηί 5 γ68 ΠΟνἃ5 
6. 8600 ἀτδθοογαηι τοάϊί οτἰᾶβ ἃ 
βϑαϊοηῖθβ 4αἰθὰ8 αἱ οἰν αῖθ5 
οοπάρθγθηναν οἴροίιπὶ δἰῦ αἰβίϊη- 
ΒΗΝ Βῖπο ἠθοοβϑιίαίθ Μδάν. ἀν. 
Ι φΡ. 807 νέας πόλεις οοηΐ. 

83. Βοιωτοΐίτε κ.τ. 1. ΠΕ μ8ο 
τηϊργαϊίίοηθ Βοθοίουαμπη οἵ, ϑίγδθ, 
Ῥ. 401. ὅ82. Ὀὶοά, ΧΙΧ ὅ8, 4 544. 
Μα6}}. Οτγομοπι. Ρ. 591 5344ᾳ. ΤὨΙΪν]- 
γγ4}}, 1, ἃ. Ρ. 266 54ᾳ. ὅτοί. |, ἃ. 
ΠΡ. 21 8344. (νεῦβ. ἀδθιπ. 1. 
400 54.) Νῖον, Ηἰδί. δηΐ, 1 ρ. 
489 54. -- ἑξηκοστῷ ἔτει. 
6. δυίϊουϊο δηϊθ ογαϊηα]α ἢἷο οἱ 
Ῥϑυϊο ροβι οἱ 18, 2. 101, 8. 108, 
1. 116,2 ποη δαάϊίο νἱά. δάῃ, 
ἮΝ 90;3.: Οὐ; Καιορ, αν, 8,80, 2 
δάῃ, 10. - μετὰ Ἰλίου ἄλω- 
συν. Θ᾿ΠΜΠΙυον ϑ'πο ἀγιϊοα 8 ἰὰ πὶ 
1, 2 διὰ χρόνου πλῆϑος, τὰπὶ 
58, 4 εἍ1Π| 2, 1 μετὰ Εὐβοίας 
ἄλωσιν, ΠῚ ἀθαυδ]ῖα, Εὖ ἰἀτηθῃ 
ΔΙῸ ΠῚ ὅ1, 1 μετὰ τὴν Πέσβου 
ἅλωσιν, ἵν 109, 1 μετὰ τὴν 
᾿ἀμφιπόλεως ἅλωσιν εἰ 8610 0- 
θ5. δυίΐοι 8 δα α 18 μετὰ τὴν 
τῆς Τροίας ἄλωσιν αἰἴᾳιε μετὰ 

τὴν τῆς. Ἰλίου πόρϑησιν ὍὈϊο 
(855. -- Ἄρνης. Ρἰογαμπηαια δὰ 
βίηππι Ραρσαβαθατη οΟἸ]οσδηΐ, δι ἃ 
ϑύοριι. ΒΥ2. θα πάθπι δία Οἴδυίαπι 
οχ βυσηδιϊ, ποῸ δαίθηι ἱπύθν  η]- 
Ρθυμη οὐ Αρίάαπαπι 5ἰύαπι [1556 
ἀοοοθί ΜῈ6]], δὰ 4}). ἄγαθο. ββριθηῦ, 
Ῥ. 18 5ᾳ4ᾳ. ΟἉ, 1,6, ατᾶθο. βερί. 
ΙΝ Ῥ. ὅ00. Βυνδίαη, ἀφορτ. 1 Ρ. 
48. 18. -- ὑπὸ Θεσσαλῶν. 
Οαϊ ἰὰπὸ 6χ ρίγο ἴῃ Ηδοηη ΟΠ ἈΠὶ 
ἱπητηϊσυάσαμ, Οὗ, Πογοάοῖ, 1176, 
θτοι. 1.1. ἢ Ρ. 372 (νεῦβ. ἀθγῃ). 1 
Ρ. 611). Ῥαποῖ, 1.1, Υ 0.160. --- ἦν 
δὲ ΟΣ πρότερον. ἤδπο ΤΙὰ- 
ον ἀἸἀ 8 ορ᾿πἰοποπὶ ὁΧ πἰπηϊα ἢο- 
τηοτὶ τϑνθγθηϊα οὐίατη ογθάαηΐ 
Μ6}1. Οτομοιι. |. ἃ. οὐ ΝΊθθ. 1. ἃ, 
564 68Π| ΓΟ ΘΓΘΠ 8 ΠῚ ΠΟῚ ΤΠ] ΡΠ ΠΩ 
ἔαϊβ86. νἱάϊπιαβ ὃ, 8. Οὗ. οἰἰδηὶ 
ΚΙαθιζ. 46 ἰοεάονο Βοθοί, Ρ. 12. 
Ηδυ]65. 46 ρυὶμϊβ Βοθοίϊδθ ᾿ηθο- 
115. Ρ. 18 844. ὕϑομο!α. ἀθ Ὀ6}], 
Τιοὶ. ρ. 22 βᾳ. Μαθηβοῆθν 48 
ΒΘ θιιΒ ΡΙδίδθθῃ5. Ρ. 17 544. θα Π0Κ, 
Ι. 4. -- ἀποδασμός 65 Ρ8Υ5 
ἃ τη! υἰξα ἀπὸ ἂν α]58. (ϑι- 
τῊ}6. ΠΟΙΊΘΙ. ΓΘΘΘΙ ΔΙ ΟΓΙΙΠῚ δϑί ἀπό- 
μοιρα.) --- ἀφ᾽ ὧν... ἐστρά- 
τευσαν. Νιά, ἤοιι. 1]. Ἢ 4948ηα., 
αὉἱ ροῦδιᾷ βαουιπη, υὐ ν]άοιαν, 
ΘΕ ἀδ αυΐθιιβ οἵ, Θαμοκ, 
1. 1. Ρ. 820, ταιϊϊοηθπὶ Πρ 6 Π5. ΠΪ5 
πε τοΝ ααἷ, πἰδὶ ουίθ ἰῃύθὺ 0505 
Οδάπιθο8 οοηβοάθγαηΐ, οχὶθ πὶ 
1118. τοσὶοηΐβ ὑγϑοί Πὴ νἱάδαιαν 
οὐύυρ8556, ἰοπρο πηᾶχίτηδιι (δά- 
χη θἰ 18 ἰουγᾶθ ρᾶγίθιῃ. δἰ! υἱί, 
Μίηγὶθ Οτομποιπθηπμη οἱ ΑΒρΙθ- 
ἀοηθηὶ βϑίσπδηβ, ἀθ 4115. ρορὰ- 
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ὀγδοηκοστῷ ἔτει ξὺν Ἡρακλείδαις Πελοπόννησον 
ἔσχον. μόλις τὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ ἡσυχάσασα ἡ 
᾿Ελλὰς βεβαίως καὶ οὐκέτι ἀνισταμένη ἀποικίας 
ἐξέπεμπε, χαὶ Ἴωνας μὲν ᾿Αϑηναῖοι καὶ νησιωτῶν 
τοὺς πολλοὺς ὥκισαν, ᾿Ιταλίας δὲ καὶ Σικελίας τὸ 

πλέον Πελοποννήσιοι τῆς τε ἄλλης Ἑλλάδος ἔστιν 
ἃ χωρία. 

ἐκτίσθη. 
πάντα δὲ ταῦτα ὕστερον τῶν Τρωικῶν 

18. “Ἰυνατωτέρας δὲ γιγνομένης τῆς Ἑλλάδος 
καὶ τῶν χρημάτων τὴν κτῆσιν ἔτι μᾶλλον ἢ πρό- 

8 4. ἐξέπεμπε Αὐρ. Ο855, ΟἹ, ϑη. αἰϊϊψθιθ ποῆ ρϑυοὶ οοδᾷ, 
ΤΉ58., ὙΌ]ΡῸ ἐξέπεμψε. Βοὰ ἸταΡ ογἔθοίαπη 46 ΘΟ] 0118 Ἰοπρίοτε ἰθπι- 
ῬΟΥῚ5 Βρδίϊο ἃ ΨΥ} 8 ΡΟΡυ] 5 ἴῃ ψΑΓ185 ΤΕΡΊΟΠ6Β ΤῊ 5515 Δ Ρ.Ι551ΠΊ6 

αἸοίατη ΓΕΙᾺ 

τὸ πλέον Αὐρ. (488. 6]. Ψεη, 
ψουὶ Βαρουϊθοίί πο, 

115 ἰδθθπβ. Ῥγοῃ. ὧν γεΐδι δἂ ἀπο- 
δασμός. Νὶά, Μαι. αν. 8 484, 2. 
Κυαερ,, ἅτ. 8 ὅ8, 4 δάη. 1, --- Ζω- 
ρειῆς τελ.τ. 1. Ῥ6 Πδο ἢ ου θηβίατη 
Θχρϑάϊιοπθ, αὐ 1105 ΟΠ ἈΥη 15, 
νἱά. Μϑηβ. ϑϑραγί. 1 Ρ,, 48 544. 
ΜΈΕΙ]]. θοῦ. 1 ρ. 46 54ᾳᾳ. (αὶ Π 
Ῥ. 484 δδπὶ τϑΐδεγί ἴπ δηπυπὶ 528 
δηίθ ΟἸΥπρ. 1; οἵ, ἑᾶτηθη ΤΠ, 8 ΟΠ ΠῚ. 
ἄθ τβρ. [δοϑὰ. ρ. 8321), Τῇηῖ]}- 
γα}, 1, ἃ. Ρ. 269 5α4ᾳ. Νῖο". Ηϊϑβέ. 
δῦ. ΓΡ. 274 544. Ουτί, Ηἰβί. αν 1 
Ρ. 97544ᾳ. Ῥαποῖ, 1.1. Ρ. 151 544. 
Νοὴ ἰοίδπη ῬοΙΟΡΟΠηΘβιπι, 56 
ΥΠΆΙ ΟΥ̓ΘΠῚ οἷ 8 Ῥγΐθιη Δ 118. οσοι- 
Ῥϑίαπι 6588 οοηϑβίδί. 

8 4. μόλις τε. Ὅδε τέ Ρᾶτε- 
ουἷΐα οὗ, δάη. Υ 7, 4, --- ἄνιε- 
σταμένη Ξε μετανισταμένη 
(8 1), ἀπανισταμένη (3, 2). Τυχὴ 
Ὧθ σο᾽οπΙϊθ ργδοίογ δου Βο- 

ομθί! οὐ Ηρ ον βομ! Π10γῸ8 βἰη- 
συϊαγοβ νἱὰ, ἤφθυτη. Ἀπίίᾳφυ, αν. 1 
8 183-87. ΝΊ6Ρ. 1, ἀ. ρΡ. 804 844. 
-- νησιωτῶν. Ῥτιδοίοῦ ἘΡΟΘδ πη 
Ογοϊαάατη ᾿πο 088 ᾿πέ6 }]} 6 οῖς, νϑ]αὶ 
Απᾶτῖοβ, Τοπΐοβϑ, ὕθοβ, Ναχίοϑβ. 
ΠΝ, Ηετγοὰ. ὙΠΙ 40. Ὧδε 
Τοηΐθιβ οἵ. βιιρτα 2, 6. -- Ἰτα- 
λέας ... τὸ απ. ον! Νδἕ ἴῃ ἢἰ8 
[188 ΒδΓΓα τί Ρυΐϊθ8, οορὶία ῥτὶ- 

8]., να ϊσο τὸ πλεῖστον, ποῃ 5βἴπθ 

ταῦτ []186 ΠοΙηΐπθ ἃ Τῆς, 80- 
ΙδπΔὶ Ῥδυίθπι ἰηΐδυίογαπι ἃ [,80 
ἤανῖο δία ἀσρα Μείαροπίο τ8- 
406 δὰ ἔγθίαπι Θ᾽ οἱ] θη 586 Βρθοίδη- 
ἰθῖὴ βισηϊποδτῦὶ (οἵ, φάη. ΝΠ 88, 4), 
ἀοῖπάθ εοἰΐϊδιθ ἴῃ ᾶπο ΡῬΆΓίθτα 
τηἶβ888 ἃ Οτδθοὶβ οοϊοηἶα8. ΠῸΠ 
ΟΠΊΠ65. 6Χ ῬϑΙΟΡΟΠη680 ρῥτοΐβοίαβ 
6856. Οὗ ἀθὸ Μᾶσπᾶρ ἀγδβοῖδα 
αυδθ νοσαίαῦ ἀτρὶρθὰβ 1. ἃ, 6 
ΘΟΙΟΠἾ 5. ἴῃ ΒΙΟΠΠὰ πα ἀράποιῖβ νἱὰ. 
Ι 8--. - τῆς ἄλλης Ἑλλ1ά- 
δος ἔστιν ἃ (ἢ. 84η. ὁ, ὅ 
εχίτ.) χωρία. “έγει δὲ ᾿μπρα- 
κιώτας, ᾿ἀνακτορίους. 8ὅ6}0]. 
Αἀάς Οοτογγϑηι, ᾿μουοδάθμι, 80]- 
᾿απι, ΟοΥἰ π  ϊ οΓ τὴ φΟΙοπία5 (νϊα. 
ο. 34. 80. δ5. Π 80. 80), Ζδογη- 
τπὰπὶ ΑΟΒδεοσαπὶ (11 66). 

ὅδρ. 18, 8 1. μἀλλὸν ἢ 
πρότερον: Βοβριοἰναν δᾶ 8, 8, 
Νϑᾷις ἰρίταν. ἔτι Κυαθρθγο βὺ- 
ΒΡ ΟΙ ΟΠ ΘΠ τον οῦο ἀθθοθαῦ ποα 6 
ἢ πρότερον ἰᾶπὶ 5 ρου δοδπθατη 
νἀ θῦὶ αὐ ἀοΙοηάἀ ατὴ δβϑοί, Οἱ. Ιν 
66, 3. ---τῶν... γιγνομένων 
[γαυβίτα ἴῃ ϑυβρίοίομοπι γοοδί 
Κυαθρ. Μιπῖπιθ θηΐπὶ ΟἰΟΒι ΠῚ δϑὲ 
Ροβὶ τῶν χρημάτων ... ποιου- 
μένης. οὑπὶ Ποο δα ΡὈΥΪνΔίοΓαΠη 
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τερον ποιουμένης τὰ πολλὰ τυραννίδες ἐν ταῖς 
πόλεσι καϑίσταντο, τῶν προσόδων μειξόνων γιγνο-- 
μένων (πρότερον δὲ ἦσαν ἐπὶ ῥητοῖς γέρασι πατρι-- 
χαὶ βασιλεῖαι), ναυτικά τὲ ἐξηρτύετο ἡ ̓ Ελλὰς καὶ 

5 τῆς ϑαλάσσης μᾶλλον ἀντείχοντο. πρῶτοι δὲ Κο- 
ρίνϑιοι λέγονται ἐγγύτατα τοῦ νῦν τρόπου μετα- 
χειρίσαι τὰ περὶ τὰς ναῦς καὶ τριήρεις πρῶτον ἐν 

8 Κορίνϑῳ τῆς Ἑλλάδος ναυπηγηϑῆναι. φαίνεται δὲ 

ὅᾶρ. 18. 8 2. ἐνναυπηγηϑῆναι Ατρ. 855. ὅτ, εἰ 8111] οοπι- 
ῬΙΌΓΟ58. Τη58.,) νοὶ ἰάθο τϑρυθϊδπάυπὶ απο ΠΟ ἴῃ 'ρϑᾶἃ 0086 ΠᾶΨΡΘ5 
δοαι οαθδηίαγ, 

ΟΡ65, ᾿ἰρϑυτη δὰ ρῃὈ] 1605 στρα ϊίι8 
Ταΐεγαίῃγ. --- τυραννέδες. θεὲ 
ἢ15 νἱἀθ ρίυτα ο. 17. 18, ΤἈῖν]- 
νγ8}}, Ηἰϑι. ατ. 1 ρ. 422 5ᾳᾷᾳ. ατοῖ. 
ΠΟ ἼΠ δ 5 γνδ 5, τ οτη. 11 Ὁ: 
1. 544ᾳ.). ΝΙε". Ηϊβί. δηΐ, 1 Ρ. 
826 5344. δοῃβιη. ἀπίϊψυ, ὅτ. 1 
Ῥ. 498 534ᾳ. Ηρτγπὶ, ἀπίϊᾳα. ἋΥ, 
1 8 68. θ4. -- ἐπὶ ῥητοῖς γέ- 
ρᾶσι πατρικαὶ βασιλεῖαι. 
Ῥητοῖς στατηπηδιϊοὶ νοὶ ὦμο- 
λογημένοις, συγκειμένοις, τε- 
ταγμένοις ἰμῃιεΓρΓοίαπίαγ, οἵ 
586Ρ6 5ἷο Ἰερίυῦ ἀρυᾶὰ ὙΤΠὰο.. αἱ 
Π 1, 2. 10, 8. Γέρα δαϊ 5υηΐ 
Βοποτγᾶγίᾶ ργϑθηιῖα, 4086 
ΘΥΑΠί ΘΟ  πτηθηΐδ βῖνα γοάϊία5 στὸ- 
δύτη (εἴ, Ηοπι, 1]. ΙΧ 145 εἰ ἰδὲ 
Ηεγπ. Ηεγοάᾶ, ΥἹ ὅ06. Δ δοῆϑβηι. 
1, ἀ. Ρ. 841. Ηρτγτη. 1. ἃ. 8 ὅ8, 8, 
οἱ ἀδ γϑάϊθιβ γοσπΊὶ Μα6}1, ΠΟΥ, 
ΠΡ. 108 54. οἱ βομῃοβιηδηπ. ἀπ- 
ἰαα. ἴπτ,, ΡᾺ}]. αταθο. Ρ. 66) δαί 
ῬΓδοίου ἤϑθο ἃ]ῖα 4ποατπ6 ΓΘΡῈΠῚ 
ἴαγαᾷ ρῥγδβοῖριῃδ, προτερή- 
ματα, προνόμια. Οἵ, 8ὅ, 4, Πα- 
τρικαὶ βασιλεῖαι ᾿ᾶδο τεσπᾶ 
γοοσδηΐαν, απο πΒυοοοβϑίομθ οἱ 
Πεγοαϊαία ἃ ρδίγθ5 δὰ ἢ]108 
Ῥογν θη θθαηΐ, 48 Πα 8 ΠῚ ΠΟΠ ἰθΓΕ 
Πογθαϊίατῖο, οὰπ ρΟραΪο ρϑγαπη 
Ῥτγοθαι Ῥϑίευπο Βοόποτῦα ϑχοϊαδε- 
ΤΘΠΐαΣ, 56 88 οἱ οοπϑβαθίμαϊηρ, 
Ουάᾶτο ἂδὖ Ατίβίοίοὶ Δα Οὐ} 6 5 
Β᾽ ΠΡ κατὰ γένος βασιλεῖαι 
ἀϊουσπίαγ, 6 παίπτα Πυΐὰ5 γοσπὶ 
δηϊαυϊ πηΐνοῦβα νἱα, Υ̓ΔΟΠ5Π. 

1. 4. 1 ρ. 887 544ᾳ. οἱ ΒοῃΟΘΠ,. 
1. ἃ. Ρ. θ4534ᾳ. Ῥυμποκ. 1.1. Υ ρ. 
870 544., ἀ6. ᾿ἱπίογιἰα τεϑῖδθ ρΡο- 
τεϑίδ ἐἰ8 ΔΘ μ51η.]}. 1. Ρ. 810. ΤΗῖΡ- 
ν.Ὰ}}. Ηἴβι, τ, Τρ. 418 54. θε- 
πῖαπθ φποᾶ ΤΠυογ 465 πρότερον 
βασιλείας ἔαϊϑ5ε ἀἰοῖί, Ποο ΠΟΠ 
ἴϊα δοοῖρὶ ἀεθεὶ 80 81 εχ τεβὶᾶ 
Ροιεϑίαίθ σοῃτῖπι!0 ἰὐγϑη 18 ΟΥδ 
5, Νὰ ροϑὲ στϑρπᾶ ὁοηϑίϊ- 
ταΐα 5απὶ ΡΔΌΓΟΡΌΠΙ ἱπηρεγῖ8, ΕΣ 
4αῖθὰβ ἴῃ ρ]ογίβᾳαβ οἰν ταύ 5 
ἰγγαππὶ ρτοάϊεγαηι. Οἵ,  ΔοΠβηι. 
1. ἃ. ρ. 498 544ᾳ. Τίτιπι, ΒΘΒΡΟΒ], 
τ. Ρ. ὅ8054ᾳ. --- ἀντείχοντο. 
ΟἿ, 98, 4, Μδίῃ. ατ. 8 380. 

8 2. Ιῃ ᾿ἰ8 φυ88 ἰπάθ 80 Πι80 8 
ἀϑαὰ6 δα 14, 8 Τῇ. ἀθ τὰὶ πᾶ- 
να} 15 δρᾷ ἀτγαθοοὺβ ἱπογθ ΠῚ ΘΠ. }5 
Ἔχροηϊν δὰπὶ τὸ8 ἂἃῦ Πεγοάοίο 
ἰγδά Ἰτὰ5 5ρθοίαββα οβίθπαϊ Κοο ΕΓ 
1,1, Ρ. 818. --- μεταχειρίσαι 

τὰ περὶ τὰς ναῦς, ἱτᾶ- 
οἴα556 Γ68 πδυίῖϊοδβ (Δ τὶ- 
οἀπάδταπι πᾶανίατιῃ 8γίθ 1). 
Οὗ, ϑίθρῃ, Τῇοβ, εταχειρ. νεΥ- 
Ῥαπι, 4ποᾶ ἀρυὰ ρίογοϑαῖα ἀε- 
ΡΟΏΘη5 πιρὰϊππι οϑί (εἴ, Ἐυβιδι. 
δα Οάγβ858. ρ. 1429), Τπυογα 68 
ΒΕΙΏρον δοιϊνα ἤεχῖι. Οἵ, 1. 18, 
αν Ὁ ΤΟ 6. ἘΠ ΘΙ͂Ν: 
ΙΔ6πὶ ἴθοϊξς ἰπ πλῴξειν ὃ ὅ, ἷἴῃ 
μεταπέμπειν 112, 8. ΥἹ 88, 9 
οἱ βϑορίῃ8. --- πρῶτον ἐν Κο- 
ρένϑῳω τῆς Ἑλλάδος. Δαάϊ- 
ἴὰπὶ Ἑλλάδος τεπιετ πεϑι σις 
Ῥίοά. ΧΙΡ 45, 8; Τμυογάϊαε8 
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καὶ Σαμίοις ᾿ἀμεινοκλῆς Κορίνϑιος ναυπηγὸς ναῦς 
ποιήσας τέσσαρας" ἔτη δ᾽ ἐστὶ μάλιστα τριακόσια ἐς 
τὴν τελευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου, ὅτε ᾿ἀμεινοκλῆς 
Σαμίοις ἦλϑεν. ναυμαχία τὲ παλαιτάτῃη ὧν ἴσμεν 
γίγνεται Κορινθίων πρὸς Κερκυραίους" ἔτη δὲ 
μάλιστα καὶ ταύτῃ ἕξήκοντα καὶ διακόσιά ἐστι 
μέχρι τοῖ αὐτοῦ χρόνου. οἰχοῦντες γὰρ τὴν πόλιν 
οἵ Κορίνϑιοι ἐπὶ τοῦ ἰσϑμοῦ 
ριον εἶχον, τῶν Ελλήνων τὸ 
πλείω ἢ κατὰ ϑάλασσαν, τῶν 

8 4. καὶ ταύτῃ οῃι. 1". 
Οὗ, δάη. 

δηΐμπῇ ἃρυα 41|105 ΡΟΡτΪῸ5 αἰ 6Π), 
αἰ ἀρ Ῥῃηοθηΐοθβ, {ὙἸΡΘΠ165. ἰ8 ΠῚ 
Ῥγϊὰβ ἰπ α88 ἴμ͵8556, 568 6 ἀγᾶθοῖβ 
Οὐοτὶμίϊο5 Ῥυΐπιο5 [558 αἱ οἰπ5- 
τηοαὶ ἢᾶνο5 δϑαϊβοδνθπὶ ναὶ ἀϊ- 
66γ6. ὃ τὸ οἵ. θαπῸΚ, 1,1, Ρ. 899, 

8 8. ἡμεινοκλῆς. σμο οὉ 
Παθὸ νϑῦῖθα Τῆπον αἰα δ. ἃ Ρ]ίη. Η, 
Ν, 1 86 ᾿μνθηίογθηη, ὑυΓΘΠλΪ πὶ 
πᾶ ]6 ψοοδτὶ ἀοόο ΠΕ. -- ναῦς 
ΠΟ 6556 Πίος τριήρεις δἀποίδηϊ 
Κναδρ, οἱ ΟἸα 88. -- Ρϑι]ο ροϑβὶ ἀθ 
ὅτε ὉΝ, δάῃ, 6,8. -- Σαμέοις 
Ἶ λ᾽ ε. Ἐτθααθη5 68. ἀδίΐνιιβ αρυ 
᾿,ϑεῖν δἰϊδαιθ νοῦθα νϑηϊθπάϊ!. 
αἴθ, 1.» ΟΠ, Δ" ἷνΝ 
86, 8. στε ροδίαγαπι πο00 ρῥτο- 
ῬυϊαΠι 6588 τη] ἀϑϑδνθγαί Δ αηα. 
δὰ ὅορ!. Θεά. Ὁ. 70. --- μάζλε- 
στα τριακόσια. αλιστα δὰ 
παμηθγα ἰα δἀϊθοίιπη, 04. 586 06 
(σεῖαι ἶο ρᾶυϊο ροβί, 18,1. δ1, 
2. 98,..6.,100., “...118, .Ὡ...1Υ.8, 
θ. 124, 1) ἀρὰ Τηαο. ἰορίὶθαγ, 
αυἱὰ 5ἰσηί οανοὶ νομθπηθηίον (185 - 
ὁθρίδιπηι 6δί, {τ 1105. ΟΠλὶυἰἈΠ}115 
αυὶ ἀδ Πδὸ τὸ ἀϊχϑιπηῖ (οἵ, Μίδιι. 
αν. 8 6006), ὁχ νουθὶβ καὶ ὀλίγῳ 
σιλείους 18, 1 αἀϊθοί!8, ααϊθὰ8 
β᾽ πὰ βαηῦ ὙΠ 80, 4, μαλιστὰ 
ΠΟ ῬΟΒΒ86 6886. 811 Π}} ΠΊ ἃρ- 
Ρᾶιού. ιάθίυν νϑίοσο ἔδυ, 
ΡΙὰ8Β τηΐπ 5 (οὗ, δάη, 1Π 118, 
8), αὐυδηαθδᾶη. ατι0 πιο ᾿ἰιϑῃο 
γἱπὶ δοοοροῦῖν ρᾶγυχα ᾿ἰαποι, ἴἶδα 
ογδίοσίο ἰᾷά εοἰεοίια πη 6886. ρυϊδί 

γαί. Ραὶ. 

αἰεὶ δή ποτε ἐμπό-: 
πάλαι κατὰ γῆν τὰ 
τὲ ἐντὸς Πελοπον- 

Ν. Ον᾽ Ἐς ΟὐΉΡ μ τ τῆν 

ψοριηθὶ, (ὕεθενὺ ἀθα ἀθθιδυοῇ 
νου μάλιστα Ὀεὶ Ζ4}16η. Εγαμποοῖ. 
1852). Οδίθγιιπη οοη ἴον ἃ Χὶ ΠῚ 6 
1᾿ν. Χ 88, -- τοῦδε τοῦ πο- 
λέμου οοπίὰ ΠῚ. ϑὅγπιυ, δὰ 
ἜΧΡΙ. ΤῊ, ρ. 108 ἢἴο ρϑυῖζθυ δίᾳιθ 
18, 1 δὰ ἰοΐμηι Ὀο τη ΡΘΙΟΡΟΣ- 
πθβιδοατη ρου πα Ρυΐδ Πλ118, 

8 4. ναυμαχέα παλαι- 
τάτη. Νιὶά. ΝνΥ»εβ5. δὰ Ἠβνοᾷ, 
1Π ὅ8. -- καὶ ταύτῃ, παΐα 
4ποαι6, ΠΟ δὲ ρᾶγ6 ΠῚ 8ΠΠ0- 
ΤΠ] ΠῸΠΊΘΡα ΠῚ (16 ΘηΪπΠῚ ἱπιρ 
651), 5604 δὰ τρηηρουὶβ ἐπτθυψ !]} πγπ 
ΔΟαΌΔΙ ΘΓ. τη ἢ ΠῚ γΘἴθυαΓ, 

8.5, αἰεὶ δή ποτε ἐμπό- 
ριον εἶχον. ΟἿ ϑΒιγαῦ, ρ. 878. 
1)6. ραγιίου!β αἰεί ποτε. Οἱ, 47, 
8; θ0),..2. 102. ΠΠη9 5, .ὩΝ 
δ7,,,4. 18.73.05. 4 82 ἃς 
89, 4. ΥΠ|. 18, ὅ. .8ὅ, 8. οὐ ᾿ΙΒγοῖύ, 
δὰ Χρη, Ηδ]]. ΠῚ ὅ, 11. Οοηγῃᾶ 
Ροϑὺ ἔξω ἀοϊογὶ ἰαβϑὶὶ Οδηιρ. 
Οαδοβί, Ρ. 7, αὐ ἀπαθ ἃ δυγθηύαν 
οδυβᾶθ. Ργορίο αιὰ5 ΟΟτηα]5 
δαοία οβϑοὺ; ΠΔὴ] ἀγᾶθοο8 ΟΠ ΠἶΠῸ 
Ροὺ ον υβ] οὐ ἐθυγϑι ΘΟ] Π16}"- 
οἴαηι ἰμθΡ 8586. Πα θἶββθ νἱχ ἀἰοὶ 
Ρο886. βοᾷ τϑοίθ ΟἸαβ8. πιοπθὺ 
ἀρροβίιο τῶν τε ἐντὸς ... ἔξω 
δοουναί5 ἀοῆηϊτὶ ἀθ ΓΤ 
Αὐᾶθοὶβ ΒΘ ΠΊ0 δῖ, Νϑιῃ ρ6ν Οουῖη- 
«πϊᾶτπλ οΟπιπιογοΐατη. Πα θθηῦ οχίγα 
ῬφΙορ Ομ θϑπὶ Πα θ᾽ α π|65 οἰηι ΡΘ- 
ἸΟΡΟΠ65.18, -- τὰ πλείω, αὐ 
9, 8 οὐ βᾶερε τὸ πλέον, ρτὸ 



ΠΡΟΟΙΝΤΟΝ. (1 18.) οΤ 

νήσου καὶ τῶν ἔξω, διὰ τῆς ἐκείνων παρ᾽ ἀλλή- 
λους ἐπιμισγόντων. χρήμασί τὲ δυνατοὴ ἦσαν, ὡς 
καὶ τοῖς παλαιοῖς ποιηταῖς δεδήλωται" ἀφνειὸν γὰρ 
ἐπωνόμασαν τὸ χωρίον. ἐπειδή τὲ οἱ Ἕλληνες 
μᾶλλον ἔπλῳξον, τὰς ναῦς κτησάμενοι τὸ λῃστικὸν 
καϑήρουν, καὶ ἐμπόριον παρέχοντες ἀμφότερα δυ- 
νατὴν ἔσχον χρημάτων προσόδῳ τὴν πόλιν. καὶ 
Ἴωσιν ὕστερον πολὺ γίγνεται ναυτικὸν ἐπὶ Κύρου, 
Περσῶν πρώτου βασιλεύοντος, καὶ Καμβύσου τοῦ 
υἱέος αὐτοῦ, τῆς τε καϑ΄ ἑαυτοὺς ϑαλάσσης Κύρῳ 
πολεμοῦντες ἐκράτησαν τινα χρόνον. χαὶ Πολυ- 
χράτης, Σάμου τυραννῶν ἐπὶ Καμβύσου, ναυτικῷ 
ἰσχύων ἄλλας τὲ τῶν νήσων ὑπηκόους ἐποιήσατο 
καὶ Ρήνειαν ἑλὼν ἀνέϑηκε τῷ ᾿“πόλλωνι τῷ Ζηλίῳ. 
Φωκαῆς τὲ ασσαλίαν οἰκίζοντες Καρχηδονίους 
ἐνίκων ναυμαχοῦντες. 

μᾶλλον. -- παρ᾽ ἀλλήλους 
ἐπιμισγόντων. Ὅδ ἐπιμ. νἱᾶ. 
δάη. 2, 2, ἴη ἰοἰο δυίοῃ) ρο- 
ΠΕΘΓΘ Ἰοᾳποπᾶϊ ΘΠ} Π8 518 Ἰηδϑί, 
4αδ6. ΟΡ(Ϊηγ6 ΘΟΘΠΟΒΟΙΓΕΓ ΘΧ 146 
ἐπεμείγνυντο δὲ καὶ παρ᾽ ἀλλή- 
λους ἐφοίτων, 4αΐθυ8 11 5οΪἷα 
ἐπεμείγνυντο... παρ᾽ ἀλλήλους 
ΤΡ οπαθηΐ, ΟΡ Καυδῆπ. ταπι. 
τηᾶχ, 8 4478, ---τοῖς παλαι- 
οἷς ποιηταῖς. Ὅς ἨοπΊοτο, 
αἱ ὅ, 2, τηαχίπιο οορίίαί. ΥἹὰ, ἢ]. 
1 ὅτο. Οείθυπμη οἵ, διϊδιη Ρὶπά. 
οι. χητα-- ἐπειδή τε. Ὅς 
τέ Ῥαυίίοιϊα οἵ, δάη ΚΟ 7, 4. -- 
ἔπλῳξζον. ΑΟΕν ΠῚ Βυΐι5 νου] 
Ῥοδιϊουτη δὲ (στ. 1]. ΧΧΤΥ 12. 
Ἠεβιοα. Ορρ. 604), πιεαΐτπι ροβίε- 
ΤΙΟΥ 15 ΤΠ ΧΙ ΠΊ6 ΒΟΥ Ρ(ΟΥΙθ 5. α81- 
ἰδίμγη. --- τὰς ναῦς, ἷἰ. 6. τὰς 
τριήρεις 8 3. Τη καϑρουν ογαῖϊο 
γράϊῃ δὰ Οουϊηίῃϊοβ. 6 τὸ οἵ, 
ο. 4. -- ἀμφότερα. Μα]ε ποῃ- 
ἨᾺΠΠ} ἸπιοΡργθίαπίαν ἰὼ Αορσᾶθο 
ΡῬανίτου τηᾶτὶ δίαπο ἴῃ Οο- 
γϊητηϊο βῖππα, (αὶ δῃΐπὶ 488 
ΤΗθοΥ ἀἰ465 πο ἀθ δι υΐογο 
Αὐδθοου τη ΘΟΙΩΠΊΘΓοῖο, 404 ἰοΥγα 
ΒΙδΡῚΒ. αἰιδ πὶ ΠΥ Ρ6Γ ΟΟΥ μιΠ10- 
ΤᾺῸΠῚ ΡΤ ἰπίογ 886 ΠΑΡυΪββθηΐ, 

ΤΒπογαϊαϊ 0]. 1. ἘΔ, ΤΙ], 

ΠΑΡΡΑν ῬΘυΡηἀορὶς, {Ππ ἀμ- 
φότερα Δ|116ν δοοὶρὶ ΠΟη ῬΟΒ58 
᾿πίθ! ]ΠΠσοὶ αιὰ πὶ ἐογγὰ τηᾶγία τ, 
βἰοαί ἰορίθαν 100, 1. 112, 4, ἢε 
δανθυ 8 }} οἷ θὰ πηΐνογβο νἱά, 
Μαί. αν. 8 428, ὅ. Κνιθρ. τ. 
8 40, 8 8η. 8. 
8 6. Ἴωσιν. Ῥτδθοῖραθ ῬΠο- 

σα Θθηβίθ5, ΜΠ1165115, τη ]15, ΟΠ 1ἶ5. 
06. ὈΘΙΙΟ ἰπίον ΙΟπ65 οἱ ΟΥ̓ΓᾺΠῚ 
Βαβίο νἱά, Ηδγοά. 1 161 544. --- 
Πολυκράτης. Ὧε τϑρὰβ Ρο- 
Ἰγογϑιὶϊβ οἵ. ΠΙ 104. Ηεδτγοά. 11 
89544ᾳ. 120544. Ραῃοίκ. Η 65. ὅδ. 
Ρ. 39 544. -- Ῥήνειαν. δ Π8ο 
ἰηβαϊα Ρυοχίπιθ θοπὶ βἰία νἱὰ, 
ΡΙυγᾶ ΠῚ 104, 2. θ6 εἶιβ οχ- 
Ρυρηδίϊοπθ ΜῈΝ δῖα, ἴῃ ταῦτά 
σοι. -- Φωκαῆς Μασσαλίαν 
οἰκίξοντες. 6 ῬΗοΟοδΘΘηΒΙ ΠῚ 
τηθγοϑίανα, Ορὶθα5, ΘΟΙΟΙΪ 5. νἱά. 
Μαρηίουὶ ν εἸϊα Ρ. 4 544., 46 Μδ8- 
5118 4Ὁ 115 σοηάϊία ργϑθίοῦ [ἂν- 
ἤν, δὰ Ἠογοά. 1 166 πρὶ τη 5 
Πϑάρϑγϊοῃ, ἰπ Μα5. Ἀθη, ΙΝ ρ. 
99 3844ᾳ. Οὐπαϊίϑτη δ πὶ 6556 120 
ΔΠΠἾ5. δηΐθ Ρπρ ΠῚ Αἰ ἉΤἰ 8 ΠῚ 
ἰθβίαίαν ϑΘΟνΠι8Β ν, 210--914, 
ΟΙ. ΧΙ ἃ. 8 (698) Επβθὺ. Οἤγοη. 
Ρ. 124, Οὗ, Ηρεμ. ἀπίϊαυ. 1 ὃ 78, 

γι 
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14. Ζυνατώτατα γὰρ ταῦτα τῶν ναυτικῶν ἦν. 1 
φαίνεται δὲ καὶ ταῦτα. πολλαῖς γενεαῖς ὕστερα 
γενόμενα τῶν Τρωικῶν, τριήρεσι μὲν ὀλίγαις χρώ- 
μενα. πεντηκοντόροις δ᾽ ἔτι καὶ πλοίοις μακροῖς 

28. ΑἜ αυϊθβ θβιϊπηοηἶβ ΤΠπιου- 
ἀϊάοπι, αἱ ΙΒοοτ. ΨΙ 84. Ραυβ. Χ 
8, 6, ἀἰδβθηῦγα ογθἀθυ 6 Πη115 ΟρΟτ- 
ἰεγεῖ, δὶ ἀθ 118 4φυδε τηυ]ο ρΡο- 
ΒΊΘΓΙΟΓΘ ἰθῆρογα ροβί ῬἢοοδΘδΠΊ 
ἃ0ὺ Ηδγραρο οδρίαπιὶ δνθηϊββθηΐ 
ῖο Ἰοᾳφυογοίαγσ, ϑ'6εὰ οὰπὶ ΒΟΥ. 
εὐ Ῥαιβδηΐαβ τᾶ] ἰθπηροτᾶ ο0Π- 
ΤΠ οπίοβ Μαβ51}1186 οτὶ ρ᾽ Πθτη ΘΟ ΠῚ 
Ῥῃοοδοδθ δχρυρηϑίίοπα οοπίαῃ- 
Βαηΐ, ΤῊ. (ἀἰθῖὰ ἰθπροΥτη" σοἢ- 
ἔυβίοπθτη ἐσ θαυ πο ἰἰοοί. ΟἿ, 
Ηδτῖρ, 5. ν. ασσαλία. --- Καρ- 
χηδονίους ἐνίκων νασυμα- 
χοῦντες. ὍὮδ Πᾶς ρᾳρπᾶ (Π8}) 
᾿πηΡ ογἔδοίατη οὐΐδτη ἀθ ὑπ ρυρσηᾶ 
106] 6 οὶ Ρο856 οχ 108, 1. 110, 
1 οἱ δάη. 4, 2 ἈΡΡϑτοι) νοὶ ἀδ 
ἢΐϊ8 Ῥυρῃΐθ, αὐ τηᾶνα! ΟἸ455., 
ΠΪΏ11 οοηδβίδι; δᾶπ δηΐπὶ ἀ6 4υ8ἃ 
Ἰοαυϊταγ Ηετγοά. 1106 ἃ. ὅ86 δυϊ 
884 δυὐ 842 ριρηδίαπι ἢ ΠΟΙ 
Ῥογπογθ, ρυδϑίθγα δπ αἰιοὰ ἰδπι- 
ῬΟΥα Πη8]6 ΘΟΠπρταπΐ, σΟμἰΟΙὑᾺΓ 
ΕΧ ἴϊ8 αὰᾶ86 ροβύ δᾶηὶ Ῥῃοοδθθη- 
5105 ΔοοΙ 1558 Ἰά τὴ βουϊρίου ἀοοαὶ 
ΜΔ ββ: 186. πηθηίϊοπ θη ΠΟ [δοϊθηβ. 
σύας Μαββι ατη οοπάθηίοβ ΡΠο- 
οΆθΘη585 ἤδη γἱοίογ τη τϑροτίδᾶ- 
γα πί, ΝΠ β'η8 ἰάοπδα οδιιβα Κο6- 
565 ἴῃ ἀπη, ΡΠ], ἃ. 1877 ρ. 
251 54ᾳ. ασσαλίαν οἰκίζοντες 
ΒΡΌΓΙ ΠῚ 6586 σοη τ θηϊί, ααοὰ ΡΒο- 
οδϑθηβίθτη οΟ]οηὶ θεπῖσπο οχοθριὶ 
δἰ πῦ Π64 06 60 ΘΙ ΡΟΓΘ Ρυ ΘΠ ᾿ΠίρΓ 
Μαββι!θηβαβ εὐ ΟδυΠσ πἰ θη 865 
Ποτὶ ροίαουϊς, Νιυταν δαΐεπι π|8ᾶ- 
χὶπηθ Αὐ᾽ βίοι δ δρυᾶὰ Αἴμῃθη, 
Βῆθα ἰοϑιϊηοπῖο: Φωκαεῖς οὗ ἐν 
Ἰωνίᾳ ἐμπορίᾳ χρώμενοι ἔκτι- 
σαν Μασσαλίαν. ϑεὰ 5 ῬΠο- 
οΆΘΘη565 τηθγοϑίμγαθ οαδ8 Μδβ5- 
Β1Π|πὶ σοπαϊάουιηί, 60 ποὴ οἴβοὶ- 
ἰὰγ Οδυι ρθη 568, ααἱ ἴῃ 68 
ΡῬᾶγίθ πηϑυὶβ ἱπηρ υ απὶ θη οὈδηί, 
608 ΠΟ ΟΟηδίοβ 6886 ἱπηροθάϊτγο. 
Νϑαὰθ ἀδϑαμπὺ ἱπάϊοῖὶα ααἰϊθβ ἰηἀ8 
8. οοηάϊία ἀγῦ6 ΜΔ 55:16 Π 568 ΟΌΠΊ 

Οδυι ποι! θ 51 05 ΡῸ ΡΠ ἃ558 σοτα- 
Ρτοθθιυγν. ΨιάΘ Ταβιϊη. ΧΤΠ]1| 8, 4, 
αυσοαπὶ οἵ, Βίγαθ. Ρ. 180 κατα- 
ναυμαχοῦντες ἀεὶ τοὺς ἄμφισ- 
βητοῦντας τῆς θαλάσσης ἀδί- 
κῶς. Αμποά δυΐίεπι, 5ὶ ἀθ ρυρπᾶ 
ἃ. ΘΟ ΟΠἶβ Ἀγ θ 6 πὶ οοπάἀ θη θι5 οοτη- 
τηϊββὰ πη Ιοουη ϑΟΟΙρ ΠΉ15, 
ἰδ ΠΡ ΟΥἿβ ογάο ἀθγο! πα υἱτ 416 ΠῚ 
ΒΟΥΙΡΙΟΥ ἀ6 ΙοῃυΠΊ Τ6 Πᾶν Δ] οχ-- 
ῬΟΠΘῺΒ ἰπϑίϊϊ, ἰηἰ πὶ 586 
ὉΓΡΪΒ οοπάοθηάδε οοιΐο αιοάδηη 
8ΔΠΠῸ ἴδοίαπι οϑί, 564 ἀοπθο ρεγ- 
Ποργθίαγ σταυϊατη 58η6 ἰδ ΠΊΡΟΥΪβ 
Ῥυδοίθυ αὰὸ Ἰἀδηιάθμη ἃ (δτ- 
ὑπαρὶηϊθηβὶ πὶ ἢ Οβυ αΐα ὉΓῸ5 ἀε- 
[δηάθηάα ογαϊ. [14 ἐνέκων 
ναυμαχοῦντες οὐὑτὴ ΟἾα85, (δ 
ῬΙαΥ θ 5. ν]οίοτῖϊβ παν} } 05. δοοὶ- 
Ῥοῖθ ριδοβδίαί, Εμβῖπβ Βοαβ. γὸ- 
ζαίανι ΟἸ855. 

Οὰρ. 14. 81. ταῦτα...γε- 
νόμενα. Ὅδ ποῖ ἰδ ροτᾶ 6Χ 
δοίδθαπη γί 5 σοηδεϊξαθηαὶ 
δρυὰ ἀτᾶθοοβ νυϊρϑίο νἱά. Βιὰπᾶ, 
ἀ6 ἰεπιρ. ἄταθο. δηϊαυῖβ5, γαίῃ. 

. 16. θὲ γενεαῖς νἱὰ, Δ 6556]. 
δα Ηοτγοάοι, ΠΠ 142 εἰ δὰ Πιοά. 
1 24. -- τριήρεσι μὲν ὁλίέ- 
γαις χρώμενα. Εγαβίγα ΟοὉ. 
Μηεπι, 1. 1. Ρ. 11 οοπὶ, ὀλέγα, 
αὐυοὰ πᾶοοὸ {ποῖ αταθοογατη αἀἰ- 
σΘμαῚ ὀοπβαθίθπαο οἱ ΤῊ, τᾶυυτῃ 
Ὠδν᾿αΤη 5ΌΠη, ΠΟ ὩδνΪ ΠῚ ρΡϑιι- 
οἰταίθ πὶ Β᾽ σπἰ Ποαν θεῖν, ΟΟπίγυ πὶ 
ἰηἴτα οβίθηάϊι Ξ 2 ΘΡΡοΒβί(απὶ 
τριήρεις... ἐς πλῆϑος ἐγέ- 
γοντοὸ εἰ ἀἊ νατῖα αἀϊοθηαϊ οοη- 
βαρίμαϊηο οἵ, 8, ὅ ϑαλάσσῃ ἤδη 
πλείω χρώμενοι εἰ 68, 1 ἀμα- 
ϑίᾳ πλέονι... χρῆσϑε. -- 
πεντηκοντόροις ΟΡ "- 
πλοίοις μακροῖς. ᾿Πεντη- 
κόντορός ἐστι ναῦς ὑπὸ πεντή- 
κοντὰ ἐρεσσομένη. ὅ0}0], Εγδῃι 
τη χὶπιᾶθ. Πδνὶ ΠῚ 51} 5. }18. ΓΘΙη0- 
ται ογάϊπίθιιβ ἱπϑιγαοίδ για (μο- 
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8 ἐξηρτυμένα, ὥσπερ ἐκεῖνα. ὀλίγον τὲ πρὸ τῶν 
Μηδικῶν καὶ τοῦ Δαρείου ϑανάτου, ὃς μετὰ Καμ- 

βύσην Περσῶν ἐβασίλευσε, τριήρεις περί τε Σικε- 
λίαν τοῖς τυράννοις ἐς πλῆϑος ἐγένοντο καὶ Κερ- 

κυραίοις᾽ ταῦτα γὰρ τελευταῖα πρὸ τῆς Ξέρξου 
στρατείας ναυτικὰ ἀξιόλογα ἐν τῇ ᾿Ελλάδι κατέστη. 

8 Αἰγινῆται γὰρ καὶ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ εἴ τινες ἄλλοι, 
βραχέα ἐκέκτηντο, καὶ τούτων τὰ πολλὰ πεντηκον- 

τόρους᾽ ὀψέ τε ἀφ᾽ οὗ ᾿Αϑηναίους Θεμιστοκλῆς 

ἔπεισεν Αἰγινήταις πολεμοῦντας, καὶ ἅμα τοῦ βαρ- 

νήρωνῚὴ. Πλοῖα 5απὶ πανὶ οἷα 4ἀὰ6 
Ἔχ ἴογπια γοσαηίαν Ιθηρσα (αἱ Χοη. 
ἈπδΡ. Υ 1,1. ΡοΙγ0. 1 20), αυἱ- 
Βὰ5 αἰδθαηίαγ ἴῃ Ὀ6}115, ΘΟ ΠΔ Πᾶν 65 
ΟΠογατῖδθ, 4036 ἰΐοεπὶ πλοῖα ἀαἱ- 
οεθαπίαν, στρογγύλαι οἱ ε556πὶ οἱ 
ἀϊοσεγθηίαγ, νοἰαὶ Π| 97,1. ΟἿ, οὐδ πὶ 
Δ ο 5πηι. Απίαυ, ατ, Τρ. 298, αὶ 
τϑοίθ πτοπϑΐ βϑοιπάιππι "πη ᾿ΟΟἸΠῚ 
πεντηκοντόρους εἰ πλοῖα μακρά 
ἔογτπια αἰϊᾳαϑηίο ἀϊνογβα [ιιϊ858. 
Οαοά 5 ἰία δϑί, βίηθ οαυβᾷ Κταθ- 
5εγὸ μαλχροῖς 5υβρθοοίαπ ἰαἰΐ, 

8 2, περί τε Σικελίαν. 
Ηδϑθο δυΐ γαϊθηΐ ἴῃ δ᾽ οἰ ἴα οἷτ- 
ουτηοΐτοῖῦ (οἷ, Π 28, 2. ΥΙ2, 6. 
ὙΠ 19, 1), ρτοὸ ααϊθὰβ [νδιῖπ6 4πο- 
αὺ6 οἶγτοδᾶ 5΄1Ο᾽} 1} πὶ ἀἰχουῖβ, δαΐ 
ἴῃ διοιῖα οὐ {Ἰπιυῖπια [{8118ἃ. 
Οὗ Π 26, 1. Βεβρίοιταγ αυϊάθπι 
Ῥτγδθοῖραβ δὰ ἀεἰομοπὶ εἱ Ηΐθγο- 
ποπὶ (εἴ, Ηεγοά. ΝΠ 158), 5εὰ 
ῬΓΔΘίου 605 βίπθ ἀυθὶο δὰ Τῇῆεο- 
ΤΟΠΘΠΊ, Ἀπαχιααπι, 8|108. --- ἐς 
πλῆϑος, φτορῦύ. υϑαὰ6 δά 
τη ἢ εἶτα ἀἰπ οῖη, ἷ. 6. πολλαί. 
-- Κερκυραέοις. ὃ 6 ποτὰπι 
Ροίοπιῖα μᾶγαὶ]ὶ νἱὰ. ο. 25 εἰ Ηθγοά. 
ΥΠ 68. 
8. Αἰγινῆται. Βοτὰπι 0ρ65 

πᾶγα]θ5 ἃ Τπυογάϊάθ οχίθπιιδίαβ 
6586 Βιιβρίοδίυγ Μι}}. Αδρίῃ, 
Ῥ. 81 τηαχίτηα 46 115 Θοῃ Βα θη αι. 
ΑἸΠδηΐθηθε5. Ρ βἰβίγαίο ὑϑρηδηΐα 
Οἴαββθπι ΠῸΠ γ]]6πὶ ΠδὈιΪ556 Θ0Ὲ- 
ἴἰοῖε ΤὨΙΎΓνν 411. Ηἰβι, ασ. ΠΡ, 66. -- 
εἴ τινες ἄλλοι, νεϊαις ΤΠδ511 
δι 1μεβ01}. ϑίπια!. δαὶ ναυτικὰ 
ἐκέκτηντο. --- θεϊπαε βραχέα 

(ναυτικα) τε μικρά, αὐ 180, 2. 
140, 8. ΠῚ 22, 2, [Ιίὰ ἰηίογάππὴ 
Ὀτονὶβ ἀϊοίταν. ΟΥ, Ῥορά, δὰ 
Ταῦ. ἀπη. ΥἹ 8ὅ. Τυπι δᾶ ὀψέ 
δαὶ ἐκέκτηντο τηθηίθ ταρείθπαι πὴ 
δαΐ, φορά ργαθβίαγθ, οὰπὶ θᾶ 486 
Βϑααππίαν δὰ 50105 ΑἰΠΘηΐθΠ 565 
βρθοίεπί, νἱἀδίιτγ, ἣν βυιθδυάϊθη- 
ἄσπι. Οὗ, 6, ὅ οὐ πολλὰ ἔτη 
2 ΄ “1. Θὲ ψ Ὁ Ἔ 
ἐπειδή εἱ ἰθ]ὰ. 8. 8; ἀφ΄ οὐ Ρτὸ 
οτε ἰΐὰ ἀϊούιπι οϑύ αὖ ἐχ 5800 ἰθη1- 
ΡΟΥΘ βου! ρίου ταπὶ βρθοίθι. 5 Ἰτη Πα 
ΒαΠῚ ΟὈΪ ΒοΥρίοΟῦ απᾶθ6 δἰΐαιο 
Ιοοο βιπηὺ 6χ 810 ἰϑθὺ βρθοίδί, 
αυδιῖα παρ 65 64, 1. Π 18, 7, Ὁ] 
οἵ. δάη. Εοάθπι τηοάο ϑιγδῦ. 
Ρ. 310 ὀψὲ δέ ποτε αφ᾽ οὗ 
μετέδοσαν οἵ Ῥωμαῖοι τὴν πο- 
λιτείαν. [Ιηϊατία ἰοίταν ἀφ᾽ οὗ 

3 ᾿ 

461. Κυιοο, -- 4 ϑηναίους 
Θεμιστοκλῆς ἔπεισε. Οἱ. 
Ηετοά. ὙἼΙΙ 144. ΡΙΪαί. ΤΠοη. 4 
οὐ ἰθὶ Βίηι, Νερ. Τηδθπ. 2. -- 
Αἰγινήταις πολεμοῦντας. 
θ6 ποὺ "6 ||ο να. Ηδγοα. ΥἹ 88 5344. 
Οιπὶ νεγῦθα τοῦ βαρβάρου (ι. 6. 
γοσα Ῥογβαγαῃ, αὐ 18, 2. 69. 78 
αἷ., οἷ, δάη. 69, 8) προσδοκέμου 
ὄντος ἀθ Χεῖχϑ τϑοιϊβ 4πᾶπὶ ἀ6 
Ῥδυῖο βθηΐθηιίδα οατι58 ᾿πίθ! 6 ρῃ- 
[7 Τα πὰ ροβὺ ραρηδᾶπι) Μίαγαιῃο- 
ηἶδπλ δορί 5586. Ραίανουῖβ. Εἰ γ6- 
νοῦ, αυδπαθᾶπι θ6]} πὶ δηΐθᾶ 
ἰπτατῃ μαθαϊς (οἵ, 41, 2), Ὀ6}18- 
ὑὰπὶ 6586 οἰΐαπὶ ροβὺ ραρηδπι Μὰ- 
ται ποηΐαιη παυγαηῦ Οαγίϊι8 ΗΪϑί. 
αν. ΠΡ. 82. 54ᾳ., οἱ Ῥαποκ. Ηϊϑβι. 
αηῖ, ὙΠ ρ. 169 544ᾳ. Ριδεοίεγθα 
ΕΧ ΡῬᾶργτο Βογοϊποηβὶ ἔγασπιθη- 

7 
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βάρου προσδοκίμου ὄντος, τὰς ναῦς ποιήσασϑαι, 

αἷσπερ, καὶ ἐναυμάχησαν" καὶ αὗται οὔπω εἶχον 

διὰ πάσης καταστρώματα. 

15, Τὰ μὲν οὖν ναυτικὰ τῶν “Ἑλλήνων τοι- 
αὖὔτα ἦν, τά τε παλαιὰ καὶ τὰ ὕστερον γενόμενα. 
ἰσχὺν δὲ περιεποιήσαντο ὅμως οὐκ ἐλαχίστην οἵ 
προσσχόντες αὐτοῖς χρημάτων τὲ προσόδῳ καὶ 
ἄλλων ἀρχῇ ἐπιπλέοντες γὰρ τὰς νήσους κατε- 
στρέφοντο, καὶ μάλιστα ὅσοι μὴ διαρκῆ εἶχον 

(δρ. 1ὅ. 81. γενόμενα Απρ. ΡΆ]. οἱ ΡΙονΐαιο ΠἰθΥῪ1 Τη55., να]6:0 
γιγνόμενα. ,9ϑοΥρίανα γιγνόμενα 60. ΒΡΘοίϑη85 πἰ 46 ορὶθι8 ατγᾶθοο- 
ΡΠ) ῬΑΙ] ἶπη οὐ βοθη 118. ΟΟΘἸ Θπιι5 ΡΟἰαϑί 1118 φα] 46 πὶ ἔθ ; ἰδπιθῃ 
ααἷᾷ γτ65 ἀθ ατὰ Πο6 ΙΟ600 ΤΗΝ δα ἤηρηὶ ρου ποία δϑί, Αἰ το γενό- 
μενα Ῥγϑοίογθηδ νἀ θίυγ,(ς 

ἴὰπι Αὐἰβίοίο!β ΡΟ  ἶὰ6 ΑἸΠΘΩΪ- 
Θηβῖππὶ ΘΟ πος ΟΟΡ ΠΟΥ ΪΠη118 
Ἰθρθπὶ 46 δοαϊπϊοδμᾶα οἰαβθθ ἃ 
ΤΠοτἰβίοοϊα δγομοηίθ ΝΙοοάθμιο, 
'. 6. Ο]. ΧΧῚΝ 2 (4, 6. 488), 
τορδίδιη 6586. Οἵ, Βευρκ, ἴῃ Μι5. 
ἈΠοη, ΧΧΧΥῚ νΡ. 1017 56. θάμ Κ. 
1.1, 0. 182 54. ἢ καί οἵ. άπ. 
θῦὅ, 1. -- ἐναυμάχησαν] ἐν 
Σαλαμῖνι δηλονότι. 5610]. --- 
καὶ αὗται οὔπω͵ εἶχον διὰ 
πάσης καταστρώματα. Τηῃ- 
θα 8 186 πὶ ΠΌΠΊΘΥΪ δἀηοίδι οη- 
αἷη. π. εὐὑρέσ. ΙΧ }. ὅθ4 δα, 
Ὕγα12. Βίηρα!ατῖβ πάσης (νεώς) 
Ροίεϑβί ἀἰβυυιθυμῖνθ ἀἸοίαβ. 6556 (οἵ, 
δάη, ΝΠ θὅ, 2); νἱἀδίν (ἀπ 6 ῃ 
διὰ π. ρΡοίϊπ8. 6856 ἔογηιυϊα δᾶ- 
γευΡ 8118, Οἱ. δᾶάμπ, 16, 2 εἱ ΤΥ 
120, ὅ. ΒοΘΙΙη,. οοηίοτί ἐκ μαι- 
νῆς (ΤΠ 92, 6) ἀπὸ πρώτης, 
ἀπὸ τῆς πρώτης (Δ ΘΝ 
48, ὅ), διὰ κενῆς (ΤΥ 19, δ), 
κατὰ μόνας {85 5 57. δὴ 
Καταστρώματα ΡΙδαία8 ΑἸΐαιο- 
(ἰἸ6η5 506 68 5 ΔρΡΡο|]ι, Ῥθίγοηὶιβ 
σοηδύρ ἃ, υὐ πᾶν68 καταστρώ- 
ματα ᾿ιαθοπίοβ βῖνϑ ἰθοίαο (κατά- 
φραλτοι 10, 4) β8ορο6 δοῃβίγαίδθ 
νοΟδΠ.Ὲ}, (88 ἰηνοηΐα5 ἃ ΤΠᾶ- 
5115 6556 αἰ υπιαὶ Ρ]π, Ἡ. Ν, ΝΠ 

ὅ6, 209. 

ἽΜΔηρ6. ἀδ ρουϊοά. Το. Ρ. 18. 

ΟΡ. 1ὅ, 81. ὅμως, Ϊ ὐΘ ΕΥ 
καὶ τὰ ναυτικὰ τοιαῦτα ἦν. 
Οὗ, ἀ6 μῖϑι, Τίνας, Οὐοπιπη,. Ρ. 88. 
-- οἵ προσσχόντες αὐτοὶς, 
ααἱ δηϊπιιπὶ ἃ τοπὶ ἡδνᾶ- 
Ἰ 6 τὰ αἰτοπαογαηΐ, ἀφδαϊεὶ οἱ 
ἔαογαπι; προσκεῖσθαι ταῖς 
ναυσί ἰἴίὰ Ἰοσίτηιβ 98, 7, ᾿ρβαπὶ 
προσσχεῖν ὙἹΙ 16, {. ΤΙῃὰ0}}15 δύ 
 ΔΙΟΘΚοπαΥῖ οοηϊθοία γᾷ προύχον- 
τες ἃ Οὐοθοῖο 1. 1. [γαϑίγα ἴῃ πο θηὶ 
Ῥγοίγασίᾶ. Ναπι ἀδ οπιηῖθαβ οἶνὶ- 
4:10 5 δὰ στη ΠϑνδΙ 6 ΠῚ ἰποιπι- 
ΘΠ. 115 ΒΟΥ ΠΊΟΠΘΠῚ 6586 ᾿ΠΒΘ6 Π6Ὴ- 
εἷα οἰαν ββί δ ᾿οβίθπαπηί, --- καὶ 
μάλιστα ... χώραν, εἰ ἰϊ 
ΡῬγδϑοῖριβ. «ααἱ τερίοη θη 
ΠῸπ 51 {{1Ὸἰθὴ 6 τὴ (ἃ ν]οίατη 
ν 6] δ} 16 115) ἢ ἃ Ὁ Θθδ ἢ 1. Τα]Ὸ5 
οὐαπὶ Αὐπθηϊθηβο8 (νὰ, 2, 6 οἱ 
Ιβοοῦ, ΧΙ 108 54.) οἱ Οουϊηιῃϊϊ, 
«πον ἰ ΟὉ ΟΟἸΟμΐὰ5. ἰπ Οτίν- 
Βἴδπι, Οὐγου γα, μοποαάθμι ἀ6- 
ἀποίαβθ 5. ΘΟ β86. ἰηβα 5. γϑοίθ 
ἀϊοαπίιν, Καὶ μάλιστα ... εἶχον 
ΡΓῸ οθίθοιο νουϑὶ κατεστρέφοντο, 
ἰὰ αποὰ Οδπιρίιβ 1. ἃ. Ρ. 18 
Βυδδὶι, Παθουὶ ΡΌ5586. πο οχίϑιϊ- 
ΠΔΠ1Ὲ5; ΠᾶΠῚ ἴῃ 605 ΡΟ 551 ΠΊ11ΠῚ 
αὶ τορίοποηι 80 Ποϊθηίθηι νἱούαϊ 
ΠΟ δαρογθηῦ ἱπιρθίιπι ἴδοι αι 
6556. οὐ  1]6. Π ΟῚ οϑί, 

μ᾿ 
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5 χώραν. κατὰ γῆν δὲ πέλεμος ὅϑεν τις καὶ δύνα- 
τὴς περιεγένετο οὐδεὶς ξυνέστη᾽ πάντες δὲ ἦσαν 

ὅσοι καὶ ἐγένοντο πρὸς ὁμόρους τοὺς σφετέρους 
ἑκάστοις, καὶ ἐχδήμους στρατείας πολὺ ἀπὸ τῆς 
ἑαυτῶν ἐπ᾿ ἄλλων καταστροφῇ οὐκ ἐξῇσαν οἵ 
Ἕλληνες" οὐ γὰρ ξυνειστήκεσαν πρὸς τὰς μεγί- 

8 3. παρεγένετο οοαα, Οἷϑ, δάη. 
πάντες γὰρ Αὑρ, ὅδ585. Α.,) υοά ἀοἴδηαϊ νἱχ ροίεϑδί, Ταὰηὶ 

ἦσαν φτορίεν ἱποθγίδηι πὶ 11 γ]5. ΠΟΠΠ 115 Βθάθηι οὖ ΠΟ 5. ΟἹ ΐτη 51ι- 
βρϑοίππι αὶν οὐ α΄. Πθυπιᾶηπο πη ΡΉΪ]0]. 1 Ὁ. 8571. 564. ναιῖαὶ ποι- 
ΠΌΠαΙδΙΩ ἴῃ ἰυυῖβ πι|55. οο]]οσδίῖο γογθοῦαπι Πα ΧὶΠΊΘ ΘΘΠαΪΠΟΥΙΤῚ 
πθαὰθ ἴρβατῃ ἤσαν αυϊοαιιδπι Βα Βρθοίὶ μια! νοῦ. 

ΑἸΪο οτάϊπο ἐπ᾿ ἄλλων καταστροφῇ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν πολὺ 
ΘΙ. δα, ΒΙΠΆΠ του Απαρν, οὐ 458.) 56 π᾿ 06 πολὺ οπι., ἴῃ 1Π|0 δπίθ 
ἐπ᾽ Ἰοοίθαν, 
ἀοθοί. 

8 2. ὅϑεν ... περιεγέ- 
νετο, πᾶ 6 (ργδοίθυαθδπι αποα 
ὈΕἸ]αΐπαπι 651) ἃ. 4 πᾶ εὐΐ δῖ ΡῸ - 
ἰο5ϑίδ5 τοἀιηάανοί (οἵ, δάπ. 
144, 8). Τνδαϊίαηι 501} {Π|ΓΆ ΠῚ 
ἀπάὰθ (π ἔοῖγο (16556η}) 58 015 
τᾶ σηῖϊ5 δχογοϊία5 δανϑηϊὶ- 
γΓού ϑἷνθ οοϊ θοῦ 5 6556 ἱπίον- 
ΡΓθίδηύαν ΟἸ455. εὖ Κυπθρ., πὰ 6 
(6 4αὰο) «αἰϊᾳαϊὰ ρούοπιϊδδ 
δοοράοτνοῦ «411. βοᾷ ἢοὸ 
προσεγένετο ἀϊοοπάππη [ι556 
γοβροπάθί Κυαθρ. ; απο νοΡῸ δὰ 
ῬΥΪΟΥΘΠῚ ται οθθιη αἰ ποῖ, ΠΟῚ 6 Χ 
θΕ]1ο, 5684 δὰ θε}!]!πτὰ οορίδο οοη- 
γϑηϊαηῦ βῖνθ οοἰ Πριπίαν, Ρυδθ- 
ἰθῦθᾶ ΓΘ ΙΠῚ προθββϑίθα ὁ οβίθπαϊς 
θαηἀθπὶ το πὶ δίαιι6. 5 ρ τὰ ψΘΥθῸ 
περιεποιήσαντο 5ἰσηϊβοανί οροῦ- 
ἴθγθ. Βδοθρίπηιβ ἰρὶναν 5Ὲ 0061} 
Τουτγηϊοτὶ (μονα 46 ρ}}]. ΤΡ. 271) 
δμπθηἀδιΐοποπι, ἤρθυνγ, ποὺ ἰο000 
καν φύὸ καὶ γϑροπϑηᾶαπι 6558 
ἀυχὶς, αποᾶ 4 π8η1 ἔα] 5τιτη 5ἐ1 α15685 
6χ Καθῃη. ἄν, τηᾶχ, 8 ὅ88, 6 εἱ 
ΘΧΘΟΙΠΊΡ 15 ἰδ] 4118 Χϑῃ, Ηἶδβι. αν, 
ΥἹΈ 4, 81, ὅ, 26. Μοπιον. 1 2, 8, 
-- ὅσαι καὶ ἐγένοντο, 
ποῦ οἰϊα πὶ (ΡΓδοΙο Θχοθρίϊο- 
ὨΘΠῚ πηοᾶὰο γοῦθῖβ κατὰ γῆν δὲ 

. ξυνέστη 5ἱρηἸ Πθαίδη) ἔα οὑἃ 
ϑαπι, θ6 ποο καί εἱ ῬΓΟΧΙΠΊΘ 
ῬΓΔΟΡΎΘ550 οἵ. 97, 2. Π ὅϊ!Ι, 1. 
7 ΟΣ ἼΗ 67, 2. ὉἼΝ 485, τ 

ϑεὰ ἰάθο πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν 5αβροοίιπι ἤουὶ πο 
ΘΕ 881 Ὁ οἱ 84η. ἰπίγα βου ρίϑ ΠῚ, 

-- ἐχδήμους στρατείας 
ἐὼν ἐξῇσαν. Ἔκδημοι στρα- 
τεῖαι βδυὺῦ οχρθαϊυϊοηθ8 
ἴῃ ἰθυγδπὶ ρουθρυΐη ἃ πὶ 568 
οχίτα ραίΐτγίδπι ἔδοίαα,. ΟΥ̓ 1 
10, 1, 6 νοῦθῖὶβ στρατείας 
ἐξιέναι νἱά. δάη. 8, ὅ. [,ο0. δὰ 
Βοριι. ΑἹ, 290. Κτυὸρ. αν. ὃ 46, 
ὅ. Τῆς ἑαυτῶν ἘΕ απ τῇ 
ἀλλήλων 44, 1 υδὶ νἱᾶά, ἃάη, 
Ῥτγορίον γατίαϑ ὁοα ἴδιιηι ΒΟΥ Ραγἃ5 
ΠῸΠ ῬΥῸ Β0ΒρΘΟΙΪΒ ΒΑθΘΡῚ ἀθθθηΐ 
πολὺ ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν. Οπιπὶπο 
δηΐη πϑοοββᾶυῖα ϑιηῖ, Νδτη ἔκ- 
δημοι στρατεῖαν οἰΔπὶ πρὸς 
ὁμόρους ἔονϊ ροδββαμῦ, ποῃ Ρο8- 
βαηΐ Ἰοηρίπαμϑο; ρΓαθίθγθᾶ θυϊδηὴ 
ἀιοά ἱπίνα ἰναϊὸ βθηιθητϊαθ αὰ0- 
ἀδπητηο 0 ΟΡΡΟΙΪ αν κατ᾽ ἀλλή- 
λους... οὗ ἀστυγείτονες 
ἐπολέμουν αἱ Ἰοπρσίπαπδε Πἷο 6Χ- 
ΡΘαἸεΙοπ 65. 5᾽ θη ΠΟ θη τιν Ροϑβίαίαι. 
-- οὐ γὰρ “ξυνειστήκεσαν 
Ἐν οΣ α ὑπήκοοι. ψοΥδΙ ποῖηθὴ 
οδύ οἵ Ἕλληνες. Βισπ ἤοανα να]ὲ 
Το, ταΐϊποῦθβ οἰν ἰαίθ5. πΠοη ἀ1ηὶ 
ΟΠ] τηδίουϊθιιθ οοπϑοοϊἃίδ5 
ἴαϊ556 ἰἰἃ τ΄ῷὟ Β8}0 ΘΑΥῸᾺΠ 
ἀϊοίίοπο οϑϑϑηΐ, διὰ 8, ὃ οἱ 
46 ξυνιστ. δᾶῃ. 1, 1. ὑπήκοοι 
αἰούιπι δύ ῬΡῸ Ῥ᾽ θη ουΐθτι5 ὥστε 
ὑπήκοοι εἶναι. Οὐ. 29,1 
μέρος τι τῆς ᾿Δρκαδίας κατέ- 
στραπτο ὑπήκοον οἱ ἴθ] ἀάη. -- 



102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, εις΄. 

στας πόλεις ὑπήκοοι, οὐδ᾽ αὖ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς ἴσης 
κοινὰς στρατείας ἐποιοῦντο, κατ᾽ ἀλλήλους δὲ. 

“- ς δ [ 3 ΄ , 
μᾶλλον ὡς ἕκαστοι ᾿οὗ ἀστυγείτονες ἐπολέμουν. 
μάλιστα δὲ ἐς τὸν πάλαι ποτὲ γενόμενον πόλεμον 
“Χαλκιδέων καὶ ᾿Ερετριῶν καὶ τὸ ἄλλο ᾿Ελληνικὸν 
ἐς ξυμμαχίαν ἑκατέρων διέστη. 

16. ᾿Ηπεγένετο δὲ ἄλλοις τε ἄλλοϑι κωλύματα 

αὖ παρδηῦ Τὰν, πὰ, Α, Ο. γρ. Μοβαα., ἴῃ Ισησο Ρ᾽ τὶ πιῖ8β δραϑύ, 
ΟΥ, δάηῃ. 

(δρ. 16. 
κωλύματα τοῦ αὐξ. 

οὐδ᾽ αὖ, πεαπ8 νϑγο, αἱ 10, 
Φ 1581;.5. 99. ᾿Κακοφωνία 
Ὁ Ῥυγοχίπηαπι αὐτοί ἤθη ΠλΜ]10 
πῖον οδύ 4υ8ΠῚ ἴῃ νγ. οὐδ᾽ αὐτοὶ 
αὖ ΥἹΙ ὅθ, 8, ΟἿ ὟΥ 80, 2. -- 
αὐτοί, ἰρΡ51; νϑίοὺ Ρ 8 ᾽ 58; μὴ 
ξυνεστηκότες. -- κατ᾽ ἀλλή- 
λους, πύον 856. Οἱ ἿΝ 48, 2. 
Υ 600, 2. -- ἀπὸ τῆς ἴσης. 
θε στατηχηδίϊο ἘΡΕΕΣ ΨΘΥΒΟΥ ΠῚ 
γαίΐοηθ νἱά, Κτιιθο. αν, 8 48, 8 
δά. 8 οἱ, δάη. 141. Ἷ ὅις ̓  θυ 1 ΠῚ 
ΠΙ 40, 6 ὁ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχϑρός. 
ΘΠ ἀϊοθπαὶ ΘΒοποῖᾶ βδαηΐ ἐξ 
ἴσης, ἐπ᾽ [σῆς τος τα] πὶ αϊ- 
νοῖβᾷ ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ 
21,1, Ὁ] νὶἱὰ. δᾶη,, τῆς ἴσης 
καὶ ὁμοίας μετέχειν, ΤΥ 108, 2, 
αἰ ΟΠὨλἰἐἰαηγι8 ἀπὸ πρώτης τῇ, 8, 
ΠῚ νἱὰά, δάπ., οὐ βἰ πη}}1. γαϊθηϊ 
γουθὰ ἰάθπι αποᾶ ἀπὸ τοῦ ἴσου, 
ἐκ τοῦ ἴσου, οχ δϑᾷιο (οἴ. 
Ἄγ οι. δὰ Το, Αρυῖο, 20), αυοά 
εὐ 88 βυμηρίῃβ εἱ δᾶ ἱπιρουὶὰ 06]- 
Ἰουαπὶ τοίου θη πη, Οἱ, 99, 2 
οὔτε ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ 
ἴσου. -- ὡς ἕκαστοι. ΟΕ, 
δάπ, 8, 4. 

8 8, πόλεμον Χαλκιδέων 
καὶ Ἐρετριῶν. ΟἷἉ, Ηδγοά ΚΟΥ 
99. Βε πὶ οΥίατ οϑὶ ἀο 1 οἰδηίο 
γ6] Π,οΙδητῖο οδτηρο. Ὑ]α, ϑύγδῦ. ρ. 
448 οἱ οἵ, ΤΊ) νν 411, Ηϊβι, αὐ, Τρ, 

4ἀδθ5ᾳ. τοι, Ηϊδι, αν, ΠῚ Ρ, 22884. 
(νεγβ. θυ. Πρ. 183854.). θαηοῖκ. 
Ηἰδβί. δηίίϊᾳυ. Ὗ 48954. --- ἐς 
ξυμμαχίαν ξἕκατέρων δι έ- 
στη, ἷ. 6. διέστη (αἱ 18, 4) 

ἄλλοθεν Ἐ. οὐ 814 αἰϊὰ πῃ ἃ 6, 
1. γα" Βερ. Ἢ. 

Οὗ δάη. 

ὥστε ἑκατέροις ξυμμαχεῖν 568 
Ὁ 1,1 πρὸς ἑκατέρους ξυνίστα- 
σϑαι. ΟἿ, οὔδιη διακριϑῆναι 
πρός τινας 18, 2. 

αρ. 16. Ἐπεγένετο δὲ 
ἄλλοις τε κ. τ΄ Δ. 8:16 ἱποὶ- 
Ῥίθηβ Ῥπαο. Ρορθοῖς ἀεροθαὶ καὶ 
Ἴωσιν (ἐνταῦϑα) ὁτὲ Κῦρος. 
ἐπεστράτευσε. Ναπο δυίθπὶ ΟΓδ- 
{1061 ἢ ΔΙΊΘΡΟ Τ]ΘΠΊ ΓΟ 18 Πγὰ- 
ταῖν οὐ 51 ἴῃ ρυΐοῦθ ἸΘΡ᾿ΘΓΘΗ ῸΣ 
ἄλλοις τε ἄλλοϑι κωλύματα 
ἐπεγένετο. Οὐδ] 68 ογδίϊοηὶβ 
τη αὐδ 0 68 ἐμ με πεν Βα ροϑβύ 
τέ. Μιὰ. ὅ8, 2. ΠΙ 86, 2. 40, 8. 
94. 5. ΠΝ 98, 4, 52, 2. ΤΊ, 2. 
100, 1.. 127, 2, Ῥυδοιγθευπί 
Ροθίε νει, οπ, 1. ΧΧΙΝ 
082 εἰσορόων ὄψιν τ᾽ ἀγα- 
ϑὴν καὶ μῦϑον ἀκούων. -- 
ἄλλοϑι, 4118 τοῦαπι 60}- 
ἀϊοϊοηῖθα58. ΟἷὈ, ΡΙαῖ, Οοηνῖὶν. 
184 6. ΑἸΙο. 1 110 ἢ. Θ ΔΉΠΟΥ 
ΡΙαι, ἃς ἤδρ. ὅ744 αἵ ἐν αὐτῷ 
ἡδοναὶ ἐπιγιγνόμεναι, ποθὴ ἐξ 
αὐτοῦ. Βοραάϊδπάπμηι ᾿ρῖναν ἀλ- 
λοϑεν. --- κωλύματα μη αὖ- 
ξηϑῆναι. Αγιϊουϊιπ) τοῦ ϑ8ὶ 
ἀροϊαότερ, οἵ. Π|39, 8 παρέσχεν 
ὄκνον μὴ ἐλϑεῖν ἐς τὰ δεινά, 
11.11, 2, ΠΙ| 82, 8 κι Ομἶθ80 μή 
ΠΥ 67, 4 κώλυμα οὖσα προσϑεῖ- 
ναι οἱ 1Π 40, 1 ξυγγνώμην 
ἁμαρτεῖν λήψονται. Οἱ, Μδι. 
αν. 8 842 δάη. 10. Κυυδρ. ἀτ. 
8 ὅ0, 6 δάμ, 6. θεὲ μή νἱά. δίδιιῃ. 
αγ, 8 684 δάῃ, 4, 8. Κταερ. ατ. 
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μὴ αὐξηϑῆναι, καὶ Ἴωσι προχωρησάντων ἐπὶ μέγα 
τῶν πραγμάτων Κῦρος καὶ ἡ Περσικὴ ἐξουσία, 
Κροῖσον καϑελοῦσα καὶ ὅσα ἐντὸς “Ἄλυος ποταμοῦ 
πρὸς ϑάλασσαν, ἐπεστράτευσε καὶ τὰς ἐν τῇ ἠπείρῳ 
πόλεις ἐδούλωσε, Ζαρεῖος δὲ ὕστερον τῷ Φοινίκων 
ναυτικῷ κρατῶν καὶ τὰς νήσους. 

11. Τύραννοι δὲ ὅσοι ἦσαν ἐν ταῖς ᾿Ελληνικαῖς 
πόλεσι, τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν μόνον προορώμενοι ἔς τε 

ἐξουσία Δυρ. 6455. 6]. ,6πη., νυ]ρο βασιλεία, 6Χ 1Π1π5, αὐ νἱ- 

ἀδίαγ, ἱπ θυ ργθίδιϊ ἢ 6. ΟΥ̓ ΠῚ. 
Δαρεῖός τε Τ,δυν. Ραᾳ]. Απρ. Μ.ο ουτῃ ῥ᾽ οτίβαιθ ἀθίθ τ τα, 
Ὁπ|ρν 1 πν, 49. Ἰ- 

η, Α. Ὁ. Εν, αυοά ἔδεγνϊ ροίοϑι. 

6... 5. .861::.3.}Ξππ ΠΩ δ᾽, ξεν 
Κυρος... ἐπεστράτευσε. 
Οὗ, 18,0 οὐ 1θὶ δάη. ἢ διίίνυβ οἱ 
οὰπὶ προχωρησάντων εἰ ΟΠῚ 
ἐπεστράτευσε γειθὶβ οοΠδογοί, 
Ὁεδίθγαπι ἃπίθ Ῥουβίατη ΓΘΡΉΠῚ 
ἴᾶπι Τυγάϊατη ἱππρουδηί 5 Μεν- 
π]η8 415. ̓ πογθη θη 115 ΤΟ πππὶ ΟὈ50}- 
1556. 58ι15 οοηϑίϑί. Οἱ, Πεογοαοί, 
1 1454. -- Κροῖσον καϑε- 
λοῦσα. δ ἰὸν καϑ'αιρεῖν 
71, ὅ᾽ Ἰορίτυγ, -- καὶ ὅσα. 
Θίπια] δυάὶ ἐστί. ΟἿ. 817, 2. 91,2. 
1 9, 2. 18, 4. 97, 8. --- ἐντός, 
οἶ5. Οὗ, δάη, Π 9,4. ---ἅλυος 
ποταμοῦ 5᾽πε υίϊο, αἱ 40, 4. 
100. ΠΡ 9 7.1... ΤΟΣ, 10 ΝΙ 
4, 1. Οὗ, Κυυρα, ατ. 8 50, 7 δάῃ. 
1. -- ἐδούλωσε. ὕδιυ5. πιραϊὶ 
18. 2. 51 Π}}Π}6Γ σΟΙ]οοδτϊ ΤἬπογα]άὶ 
ΠΟ ΠΠΔΡῚΒ ΠΟΟΘΒΒΆΥ 8. Υἶβιι5 δϑί 
αυδπὶ ἰη ἀπολέξας ΤΥ Τ0, 2, μετα- 
βάλλοντες ΥΙ 77, Ξἰγ 5. ΟἿ, 
Μδί. αν. ὃ 496, 2 εὐ ἰηΐγα ΠΙ 
11, 4. 40, 1. -- Ζ“αρεῖος ... 
καὶ τὰς νήσους. Ἰοηίοα8 ἴη- 
5145 ἀδνὶοιϊβ ἃὉ Ηάγρᾶρο οεἰἷνὶ- 
ἰδέϊθιι5. οοπίϊ θη 5 Τοηἶαθ ΟΥ̓ΓΟ 58 
ἀφαϊάϊθ5ε παιγαὶ Ηργοάοι. 1 148. 
151. 109. ὅϑα αὐ οὐνοράϊθηιῖα 
15 αΪα γα {πηῸ βἰπιυ!αία η60 ἀϊὰ- 
ἀὰγὴᾶ ἔαΪ586. οχὶβιϊπηδπάα οβύ δαΐ 
ἀφάϊῖο νοϊπηίατία ἃ Τῆπο. ἢἷσ 
ΟΥ̓ΠΪΠΟ ΠΘρΙ οἷν δα 50]8πὶ νἱο- 
ἰϑμίδπι ἢδυι πὶ ἰἢ 5] αυαΠὶ ΟΡ ΡΓΘ5- 
Β'Οη6 ΠῚ γοβρίοϊθηίϊ, απᾶθ Ροβί- 

τύραννοί τὲ Τιᾶυγ. Ρα]. Αὐς. ὕ455. 0], δη.- 
Οὗ, ἐπειδή τε 18, ὅ ἰθίᾳφαθ δάῃ. 

4υ8πὶ 6110 Τοηΐθο πηᾶἃ ΟἿΠῚ ΘΘίοΥ 8 
Τοηῖθιι5 ἀοίθδοθγιηΐ, Ροϑὶ ρυρηϑιη 
πᾶνϑίθμη δὰ [}83άθη ἴδοίᾷ πὶ 580 
ἱπηρ θυ αι ΒΡ γβαυτπ Γθάδοίαθ 58ηΐ, 
ῬΠοδηΐοθθ δα 6 η1, ἀΌΘΓΙΠῚ οἶᾶ558 
Ῥανῖαβ 8115 θϑῖ, ἃ ΟδπθΥ56 510- 
ϑοίοβ 6556 ἀοουῖ ΔΗ] πηαηη. ΥἹῦ. 
Ηοτγοδοί. Ρ. 151 5344. -- κρατῶν 
ἐϑύ ρο 1} 65. 

(αρ. 17. 8 1. Τύραννοι- 
Ηοβ οπυπιογανὶ Δ δοῆβιῃ. |. δὰ 
18, 1 Δ]1αϊο. --- τὸ ἐφ᾽ ἑαυτῶν 
μόνον προορώμενοι; 580Ϊ15 
ἰαπίαπ ΓΟ 5 ΡΥ ΟΒΡ᾽οΙ ἢ 68, 
Οἵ, Μαιῃ. αν. 8 ὅ84γ Ρ. 1308 
εἰ. 141, 6. ϑαθρίυ5 τὸ ἑαυτῶν 
μῦνον σκοποῦντες (ΥἹ 12, 2) 
ἀϊοίιατ, θὲ τὸ νἱά. Ἁ δοῆβπη). Ἰ. 
ἃ. 1 ρ. 808 5ᾳ4ᾳ. -- ἔς τε τὸ 
σῶμα. Νοπημ!! τὸ αἂ αὔξειν 
τοίθυθηίθβ Ζθυρτηᾶᾷ, ἀδ 400 νἱά. 
Μδίῃ. αν. 8 684, 6, ἴῃ 5 νϑὺ- 
015 νοϊαπί ᾽π6556. Οὕυἱ ἐχ ρἰδηδιίϊοηὶ 
ΠΟ ΟὈδίαγα δἰ (θυ πὶ ΔΥΡΟΙ] ΠῚ 
οἸϊββαση πθὺ τϑοίθ δρυᾶ ὅτορ. 
ον. δὰ Ἠεύπιος. Ὁ. 1249 εἰς 
τὸ σῶμα ἰεοσὶ ἀρρᾶτει εχ 186, 
8 ἐς τὸ σῶμα σῴξεσϑαι, υνὶ 
νἱά, δάπ. ΟὉ ἀπτγιιϊαπη ἰάτηθὴ οὐ ἃ- 
(ἰοηΐ5 ἰϊὰ οὐἱθπίοπι ἔς τε τὸ σῶμα 
ῬΘΥ 88 ἰῃο!]δοία τη μη} 5. ἰπίθγ- 
ΡΓθίαυὶ οὐ αποὰ δἰεϊηθί δά 
ΘΟΓΡῸΒ 8. ΘΟΥΡΟΥΪΒ ρΥϑοϑβὶ- 
ἀϊαπι. Σῶμα επἰπὶ αν θοῖβ 586 ρ6 
ἀδ σογροτγὶβ βϑουγιίαίθ ψ 6] ἰηιορτὶ- 
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τὸ σῶμα καὶ ἐς τὸ τὸν ἴδιον οἶκον αὔξειν δι᾿ ἀσφα- 
λείας ὅσον ἐδύναντο μάλιστα τὰς πόλεις ᾧκουν, 
ἐπράχϑη τὲ ἀπ᾽ αὐτῶν οὐδὲν ἔργον ἀξιόλογον, 
εἰ μή τι πρὸς περιοίκους τοὺς αὑτῶν ἕχαστοις 
[οἵ γὰρ ἐν Σικελίᾳ ἐπὶ πλεῖστον ἐχώρησαν δυνά- 

1,δὰν. 

εϑὶ. Οὲ, 86η, 
ρους τοὺς σφετέρους ἕκαστοις. 

ἰαίθ ροηΐϊμαν (οἵ, Υἱρ. Ρ. 148 54.), 
ἂς ἐς δαίοπιὶ νἱᾷ, Μίδα. αν. ὃ 
18. -- δι᾽ ἀσφαλείας 
ὅσον ἐδύναντο μάλιστα, 
'. 6. ὅσον ἐδύναντο ἀσφαλέστα- 
πα ΟΠ 9.1 8: ΟΝ 40 .)8ὲ 
ΨΙΠας "᾿ 69, 8: ΥΠΙ δ. 1: 
δι. αν. 8 580 αὶ ΡΙαρ, δὰ 
Εαγ. το ̓ῦ9. -- Τ ας ἘΟΤΙΣ ἐὰ 
ὥκπουν. Οἰκεὶν ἐδιαυϊάοδηι ἰπίον- 
ἄαπα Ἰάρθιηῃ ἴθγα αποὰ διοικεῖν (οἵ, 
1 817, 1. ΤΠ 87, 83), 568 "ο᾽ ἀ6- 
βιαΐδθ ποίϊο βίτηαὶ! οὸ νἱάθίαν 
οοηῃϊηοεῖ. -- ἀπ᾽ αὐτῶν, ἰἰ5 
αυαοίοτὶθι5. 6 ΠοΟ 88 ργδᾶθ- 
Ροϑιτοπὶβ ἀπόνϊ ἃ. ΜΑΙ}. αν. ὃ 618 
Ρ. 1580. Κτνιδο. αν. 8 δ, ὅ ἃάη. 
1 οἱ οἷ, Ἄεχϑιρία Τηπογάϊάοα (Π| 
80. 6..89: {5 ΠΟ; 8... ὙΠ 8 1ι 
82, ϑ. οἱ, ΤῈ ὙΠ 48, ἡ. 68, Φ, 
ΘΧ ἀυΐθιθ ΤΠπογ ἰάθη πος ἀπό 
οαπὶ γουθῖ5 ἀσϑηαϊ, αἰοθηαϊ, τηϊῦ- 
ἰοηαὶ πιαχίπιθ δοπἰ ἀπ πῖβ56 οΟρσπο- 
βου. Ααά. Ηουρδί. ἀθ Οοῦ. 
οηθπᾶ, Ρ. 485ᾳ. )ὲ 5θηίθηιϊα 
οἵ, Ηργπι. Απύϊαα. αν. 1 8 64, 4. 
-- εἰ μή τι. ϑυθδιάϊθηαιπὶ 
ἔργον ἀξιόλογον ἐπράχϑη. -- 
πρὸς περιοίκους τοὺς αὖ- 
τῶν. Ἐπ αὐτῶν αἸοὶ ρου, αυοά 
τὶ ἐπράχϑη ἑκάστοις ἰάθηι βἰβιιὶ- 
Ποδηΐ δίαιιο τὸ ἔπραξαν ἕκαστοι, 
εἰ αὐτῶν, αποὰ ΒΌΙ Θοὐ απ Παῖτι5 
δππηιαι! Ῥγορυῖθ δὶ τὰ, τ ΠΊ0- 
ἐἰὰ8. δυΐθη 5υθ᾽θοία πὶ οππη αι 
ῬοίοΥϊΒ ποὺ ΟΌΓΑΙΙΓ 586 06. ἃ 
αγαθοῖβ (οἵ, δά. Κ' 82, δ) οἱ ἢΐο, 
51 [ὈΥπΊΔ ΠῚ πιαρ 8. αι Βθηΐθη- 
εἰαπὶ ν θυ ΟΥιι πα πράχϑη.. . ἀξιό- 
λογον ΒρθοίΔπη5, ἰηϑι ρου οϑί 
ἔργον. ϑεοᾶὰ αἄθὸ ἴῃ 5βἰπιρ|1οἰ 5 

εἰ μὴ εἴ τι, ααοα ἀρπὰ ΤΊ. αὐϊά θη) ργᾶθίθν. πη 1. πο Ἰοο ταν, 
Ααρ΄, τὴ, ἀθίθυιο Θ54 116 ΔἸ πού. 

Τῃ ΡΙοτίβαιο τη88. τοὺς αὐτῶν. ἴπῦαπη ΡΥ δθδίθι. να! άθ ἀπιθ᾽αμι 
Βδιϊῃ αἰτηι5 ,ἰἰἈπθη αὑτῶν ον γεῖρα 1ὅ, 2 πρὸς ὁμό- 

- 

δηπη ἶα 15. παπὰ τὰνὸ αὐτῶν 5οιὶ- 
Ρίαπη γδρογίταν. αδὶ αὐ ἑαυτῶν 
Ιοραίαγ Τιαιϊηϊ βου δ Γαῖΐο 
βαδάοδι, Εἰθηϊη ἀγαθοὶ, οατῃ ἀπὸ 
᾿ῃ 6! Θὰ ΠΟΙΉΪ πᾶ, ἀπατῃ ΡΥ]- 
τυ πὶ οὐ πομηϊηίϊγο δαὺ ἴῃ οΥγᾶ- 
ἀἰοηθ ΟὈ]ϊαὰα ἀοουβαίϊννο ΘΧρΥΘ8- 
5011, ΔΙ 6 σι τη θη ἀϑυτη. οἱ ἴῃ 
ψΘΡὈ 158. Θηα ἰἸαιϊοπὶβ γοϊαῦῖναθ νἱΠὶ 
Πα! θη 0115 ἀἀϊίατη, νο]αΐ ἴῃ ρᾶυ- 
(ἰοὶρὶο (0. 188), ἴῃ ργδθροβίθοπο 
ΟΠῚ νέο !ο ἰαποία (αἰ ΡΥδοθίθυ 
ἱποθυιίονα 10, 8. ὅ0, 2. Κ᾽ 27, 8 
Π 6ὅ,1 ἐπειρᾶτο τοὺς ̓ 4ϑηναί- 
ους τῆς ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παρα- 
λύειν, δὴ 16; ὅ οἶδα τοὺς τοι- 
οὕτους ἐν τῷ κατ᾽ αὐτοὺς βίω 
λυπηροὺς ὄντας, 4α] θαΒΟ ΠῚ οἵ, 
ΙΝ 128, 1) οἱ δάθο 'ἰπ ρϑηρίϊνο 
Ροββδβϑῖνο (ὁ: 86: 50}.1.. 82.0.1} 
144, 2, ἃ ἀθ γ8 οἵ, δά, ΠῚ 
22, 6), ὀπὶ ἴῃ Πἰ8. ῬΟΒύΡΘΠῚ}5 ἀϊ- 
οομὰὶ Βοπουῖθαβ. ραυϊοϊὶρίαιη ὦν 
Ἰαῖθαί, Ῥγοποιηθὴ δὰ ϑδιθὶθοια πὶ 
ΡυΪπαδυῖαπι γϑἤθυθπάιιπι νΟῸΘ αὖ- 
τοῦ οΧρτίπιθν ροββαηί, Οἵ, Αὐηᾶι, 
ἀδ ρΎομ πη. ΓΘ 6χ. δὰ ἀρ ἃ ατνδο- 
6005 Ρ. 22 54.,) 5868 εἰἴδηι ἰά, ἀθ 
ῬΙΓΟΠΟΏΙ. 5[ΠῈρ]. ΘΟμΒιυοί, γαῖ. 
Ρ. 80 8αᾳ. - οὗ γὰρ ἐν Σικε- 
λέᾳ κι τ. Δ. ()υὰ ναιΐοιια ᾿ᾶθο 
βϑηῃΐθη εἶα ΟΠ ΒῈῸΡ ΘΡ ΟΥ 115 ΘΟ ἢ 86- 
τϑαῦ ἴῃ ΟΡδοιγο οϑί, ἀπᾶτο ΑΝ ε- 
χὶὰβ ἴῃ Τῆπο, ᾿. 10 οἱ Τἰηννοοά 
(Ἀϑιμαυκβ πὰ φηιθηάδίῖο 5) θᾶ πὴ 
Ροϑὲ νοῦνὰ πλὴν τῶν ἐν Σικεῖ. 
ὑὐδηΒΡΟΠ ΘΠ Δ Πὶ 6586 διιάδοῖ 8 511- 
Βρ σαι βὰπι. 56 πὸ βὶς αυϊάθη 
οαπὶ ἀηίθοορά θη θιι5. ἀρίθ οοηθοιὶ- 
τὰν, ϑιθρῃαπαβ δηΐθ θὰ ἰᾶθ0 
ἔδυ οοσὶναυὶ ᾿ὰθοι: πὰ ἸΟΑ ΤΟΥ 
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2 μεῶρ]. 

ΟἿ 15. 10 

οὕτω πανταχόϑεν ἣ Ἑλλὰς ἐπὶ πολὺν 
χρόνον κατείχετο μήτε κοινῇ φανερὸν μηδὲν κατ- 
ἐργάζεσθαι κατὰ πόλεις τὲ ἀτολμοτέρα, εἶναι. 

18, ᾿Επειδὴ δὲ οἵ τὲ ᾿ϑηναίων τύραννοι χαὶ 
οὗ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐπὶ πολὺ καὶ πρὶν τυ- 
ραννευϑείσης οἱ πλεῖστοι καὶ τελευταῖοι πλὴν τῶν 
ἐν Σικελίᾳ ὑπὸ Λακεδαιμονίων κατελύϑησαν (ἣ 

οὐδὲν ρτο μηδὲν Ατρ. (455. 

ἰᾷιηθη πο 46 51Ο011186 ἐγ- 
ΓΆΠΠΪ5 βῖνα οχοϊρὶο δι 6 
ΒΊΟΙΠα 6 ὑγυᾶπηοβ. θα απ88 
ΔΡαα 1105 5ου]ΡΊΟΓ 65 Τρ ΘΡ μη ῸΓΡ 
ΘΧΘΠΊρΙα Ὀγθνὶ πὶ 5606 ΠΕ 1 Δ ΓΙΠῚ 
δηΐθ γάρ Ομ ββαγιπι ΔΙἸου πὶ 56- 
ΠΘυτ Β0Πὺ οἱ τι, δῖ Πᾶ60 ΠΊΘη5 
δβϑϑού ΤΗυογαἀϊαῖ5,, ἀλλὰ γάρ ἰε- 
Θογθίαν. ροβίυδυθηί, Ναο δχϑπι- 
ΡΙ15 ΤΗπογαϊάεἰβ, νους 130, 1. 
Ὗ 9ὅ, {Π|ῶ 6ΠΠΠρ515. ϑιθρπαηΐᾶπα 
νιάθιαν ἀθίθπαϊ. [ἃἀθπὶ να]ογοῖ, δὶ 
ααοὰά σοὺ [θοῦ απὸ ᾽ οἴ 6 
ὑγγαηηΐ (816 Οἰἑ πὶ τυ γΕ] 
βίη (πι Καοιηρῖ. 1. 1. Ρ. 14) 
τηθπίθ ΒΡ ΙοΓο τεσ: Νϑαὰθ 
Οοθειῖ δππθπάαιίΐομα μόνον γὰρ 
οἵ ἐν Σ΄. ἰἸάοπϑδιβ νϑυθουπὶ ὁ0- 
ΠΟΧα5 γοϑταὶ νἱάθίισ. Οδγίθ ἰἃ 
ὨἰπαΪϊ πὶ 6556 νἱάθίυν ἐπὶ πλεῖ- 
στον ἐχώρησαν δυνάμεως. Τιὰ- 
406 πὸ8 Κταθρ. οἱ ΟΙαββ, βθοιτὶ 
Πᾶθο νϑυθᾶ ΡτῸ ΒΡ.}115 ΠΑ ὈΘΙΉΙ15. 
Ἐοτίαββα δὰ ἐν ταῖς Ελληνικαῖς 
πόλεσι ἴῃ ΠΥΡῚ Π 6 8 ἀβουῖρίδ 588, 
αὐ ἱπάϊ!οατοιιν οἰν ἰΔι65 Θταθοῖαθ 
Ῥτορυῖθ ἀϊοίδθ 5 σπου, ἴῃ 5]- 
ΟἸΠ 86. οἰν 5 ἰά αποὰ ἀοϊηά 8 
ἀθ ὑγγαπηΐβ ἀἰοίταν. ποὴς νΆ]6ΓΘ, 

5. 2. ἡ, “λλὰς... εἶναι. 
Ηδοο, 5ὶ ἀτολμοτέρα. εἶναι ἀτοία 
οὰπὶ κατεξέχετο ἰπηβΊπηι5. οὐ η6- 
βαπαϊ ρατιϊουϊατη ἴῃ μήτε δία 
μηδέν, αὖ 586 06 ροβὺ νϑῦθα ἴτὰ- 
Ῥϑάϊοπαϊ (εἴ, ὁ. 10 84ἀπ.), τϑάπη- 
ἄδγθ δα βου ΠΊΔ Π1118. ἴῃ ἈΙΓΘΓῸ ΤΠ 6Π|- 
Ὀγο, πῖϑὶ ἰδὶ, αὐο4 Μαᾶν. ΟΌ βοῦν. 
Βυηί. Ρ. 57 οβηϑβοί, βοϊδηη οοσεπαϊ 
ποίϊοποῖη ἰπίθ ] 6 οὶ νο]απηι5., ἴα]- 
581 56 η ΘΠ 181 ΡΥΔΘΌΘηῖ, ΩΌΔΓΟ, 
δὶ [ιαἴῖηθ ααοαὰθ ἰηβο θητιτ5. 10- 
4πὶ Ἰϊοοῖ, ρούϊ8. 510 σοηγογίθηα 

ΠΟΙ. ,βη. 

βαηῦ; ατδοροῖία ἀἴὰ τοίϊη θθᾶ- 
ἐὰν δῖνα οομιροθαίαν ᾿ἰία αἴ 
πραιθ ΟΠ πη (6Υ Ααἶῖο - 
αιᾶ ἰ᾿ἰἰΠιϑίτ σοιουθῦ οἵ 
βίη σαϊδϑ οἰ ν ατ88 πὶ ἢ τὶ 8 
βίσθηπδο 65856πί. θ6 ἱπ ἢ πτῖνο 
βἷῃθ ὥστε, ηποά ροϑὶ κατέχειν 
ΤΥ 180, 6 οὐ ἰ10ὶ δά αἱ ἀοοοι ΟἸ68 - 
56}, νοὶ βἤἴδβοίδθ νίπι ΒΔ 6 ΠτΪ δε απι 
Ροβί θυθα ΘΟΠ ΘΠ ΘῈ 615 ΠΟΥ ΟΠ 11ΠῚ 
ποη ἱπάϊσοπια νά. Μϑίῃ, αν, ἃ 
585 [. Οἵ, ΠΙ 28,1. 66, 2. ΥΙ 
69,8. Μήτε δαίθιη οἱ τέ αὖ 4|10] 
οὔτε οἱ τέ ἴηπίον 58 γθϑροπάοπί, 
Οὗ Μδιμ, αν. 8 609, 1 ὁ γ εὐ ἰηΐνᾶ 
141, 6. 

ὅαρ. 18. 81. Ἐπειδὴ δὲ 
κ.τ. Δ. δ ἴιᾶς ΘΟΠΊΡ ΓΘ ΘηΒΊ0Π6 
γϑυθογαπι νἱα. Ἠθγπιος, περὲ με- 
ϑόδου δεινότητος ο. 14 0.419. - 
οἵ τὲ ᾿Αϑηναίων τύραννοι 
καὶ οἵ κ.τ. 1. Τὰ ρυὶπιῖὶβ νου 5 
δα ΗἸϊρ ρίδπι ἢ οὐ 55 πη απ ΓΘ 5 ρ᾽οἰ αν, 
Οὖ ὟΙ 59, 4 εὐ ΗΠενοά. Ν 68 5344. 
8 νν. οὗ ἐκ... Ἑλλάδος νὶά. 
δάη, 8, 2. Νοπιϊπαινὶ οὗ... 
τύραννοι... . οἵ πλεῖστοι καὶ 
τελευταῖοι ΡῈ ἀρροϑβιι ποῖ ΟοΥ- 
τϑοιϊουὶϊ βιμη πὶ ᾿πίθνῦ 8586. ἰθποίϊ 
βΒαηΐ, ΟΥ, 8ᾶη. 2, 6. ---τυραν- 
νευϑείσης. ΒΡαβδῖνυπι 1816 
48 }1ἃ ἀρὰ Τῆπο. βαπύ πἰλλυυα 
ἀμελοῦμαι. Οἵ, «ἄἀη. 68, 2 οἱ 
142, 17. Οδίογαπι ΟἸα55. νεῦθὰ ἐΜῸ 
πολὺ... . τυραννευϑείσης ἴα] 50 
ΡΓῸ αἰρθατο δοοὶρ᾽ς, οατη ΔρΡΡο- 
Β' 1018. νὶο8 [απ ΘΆΠΙᾺΙ. Οῇ δάη. 
ο, ἴ. - πλὴν τῶν ἐν Σικε- 
λέᾳ. Οὐ, Δδοῃβ. Απιῖαα. ἜΤΗ 
Ρ. 497, -- ὑπὸ Λακεδαιμο- 
νίων κπατελύϑησαν. ΟἿ, 
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Ἁ , Ν Ἁ , » -» γὰρ “ακεδαίμων μετὰ τὴν κτίσιν τῶν νῦν ἐνοι-- 
κούντων [αὐτὴν] ΖΦωριῶν ἐπὶ πλεῖστον ὧν ἴσμεν 

Ἷ ’ ΟἿ᾽ ἐν ΑἹ 

χρόνον στασιασασα ὅμως ἔκ παλαιοτάτου καὶ 
ηὐνομήϑη καὶ αἰεὶ ἀτυράννευτος ἦν᾽ ἔτη γάρ ἐστι 
μάλιστα τετρακόσια καὶ ὀλίγῳ πλείω ἐς τὴν τε- 
λευτὴν τοῦδε τοῦ πολέμου, ἀφ᾽ οὐ “ακεδαιμόνιοι 

ὕλρ. 18. 8 1. κτῆσιν οο. ρᾷδηθ οπιπεβ. Οἐ, δᾶη. 
αὐτὴν ἴῃ Ρα]. οτη., ἱπ επ, ροβί “Ἰωριῶν οΟἸ]οοδίαν; αὐτῇ 

ΡΙῸ 60 μαᾶρεὶ το. Οον. δὰ Ηοτπιορ., ἐν αὐτῇ ἴρ56 Ηθγιπορ. 5ι- 
ΤῊΝ] ον. 91, 4 δὰ ἐνοικοῦντας νυϊρο, δαάϊία οτδηΐ νόθα ἐν αὐτῇ 
ΠΟ βίας, 

παλαιτάτου ρϑυοίοτοβ οοαά, 

Μδηβ. ὅρανιί. 1 2. ρ, 801 5αᾳ. 
Ἄγ δο δα), 1. ἃ, Ρ. 186 εὐ 607. 
Ουνί. Ηϊδί, αν. 1 ρ. 276 54ᾳ. -- 
Ἀτίσιν. ὕὌιταπι [106 ργϑοβίοί ἃπ 
ΠΙΡΓΟΥ ΠῚ Π1885. Ρᾶ ΘΠ 6 ΟΠΊΠἾ πὶ 50 1]- 
Ρίυνα κτῆσιν να]άθ. ἀιθὶαπὶ 6δϑί, 
Ναῖὴ νοοδὺ αυἰάθηι Ιβοογαίθβ ἸΥ͂ 
16 ἨἩΗογδοϊάαβ δίᾳθθ ΠΟΥΪ θη 568 
οἰκιστὰς Σπάρτης δίαυε. δηΐϊθ 
ΘΟΥΙΠ δαἀνθηίη ἃ 60 Γ05 ρᾶγνἃ 
ν᾽ άθυαν ἔῖ5586. (να, Μα6]}, Ἰ)οσ 1 
Ῥ. 9154.)}, Ρτορυῖθ (ποθὴ Θ8ΠῚ 
ΠΟῸη σοπαϊάρυιηΐί, οἰβὶ πος δοίη 
6886 βυβρίοαίαν ΝΊΘΌ. Ηἰβύ. δηΐ 1 
Ρ. 282, βεὰ ἃ Αῃδοὶβ ρυΐαβ Πα ]- 
ἰδία πὶ Οὐοαρανθυπί δία ξυν- 
οἰκίσαντες (οἵ, δάη, 10, 2) ρΡο5- 
βράαογυηΐίφ αὐτο κτῆσιν, αὐυοὰ 
Ἰοοῖβ ἴβοοῖ, ΧῚ 284 οἱ 116 πο 
ΤΑ] ῬΥΟὈΔΗ 115. ὑποϑίιγ Ὠϊὰ,, 
δηίθροηθηα πὶ νἱἀθαίαγ. Δα]ρα- 
ἴδτη ἰδ! 6 ἢ. ΓΘ] ΠΘ ἢ ἀαγη, Ρα ΑΝ ΠΊιΒ 
Ῥτορίθι νεῦθὰ Υ 16,8 ὅτε τὸ πρῶ- 
τον Πακεδαίμονα χείξον τες τοὺς 
βασιλέας καϑίσταντο. Δορθα!ι 
αυοά ἱρβιυπὶ ἀϊοθμἀϊ βΘηὰ5 μετὰ 
τὴν πτῆσιν τῶν “ωριῶν ἴάθο 
Αἰβρ! οὶ ααΐϑ, 51 κτῆσις δοαεῖβὶ- 
ἀἰοη θη βρη Ποοί, ΡΓῸ 60 οὐθιρᾶ- 
τἰοπἷβ ν ΟΟΔ]11ΠῈ, 51} ῬΟΒ568810- 
πη β0ηθί, ἀπό ριὸ μετά 5ουῖ- 
Ῥύαπη τη] υπλ8, Οδίθυυμη. αυ0- 
οαηαπ6 το 80} αν, δἰΐθηὰθ 
ΓΑΥΟΥΘῺῚ ἃρυα Πᾶθὸ ποηλϊηᾶ ρθη6- 
{ἰν τ ΠῈ ΑἈΡΡΟΚΙΒα ἀθ 410 οἵ, δάῃ, 
ΠῚ 40, 6. ὅ8, ὅ. -- ἐπὶ πλεῖς- 
στον ὧν ἴσμ ἐν χρόνον. 8ὶ- 
τα Ππη6 ΡΟΪΥ, ὙἹ 10,11 πλεῖστον 

ὧν ἡμεῖς ἴσ σμὲν χρόνον. Θυδ6- 
τἰσαν. αὐταπὶ ὧν 511 ἀνθρώπων 
δὴ χρόνων. 8648 Τπονα αὶ 8 
16 ΠΡ ΟΥΙΙΠῚ νἶπὶ ΘΧΡΥ ΜΘ Πα Δ πὶ ὧν 
ἴσμεν χρόνων 5ογἸθΘη πὶ ἔιι1558 
γθοίθ αἰ υμηανθ νἱἀθίαῦ Οδηὴρ. Ρ, 
18 οἱ ὧν ἴσμεν 5ἰπ 160 ἀθ πο- 
τηϊπὶθα5 ἰοσαπίαν ο, 4. Ν' 108. --- 
στασιάσασα. Οἷ Πειοά, 1 θὅ. 
1500. ΧΗ 177. ΡΙας, γο, ἃ. Τἰν]}- 
νγᾺ}}. Ηἰδβι.. αν. 1 ρ». 81ὅ354. 6 
γν. ἐκ παλαιοτάτου οἷ. Δάη. 2, θ. 
“-- ηὐνομήϑη, μΡοῃ88 [65:68 
δορορὶψ θη οοπμδύϊπιἃ 651. 
ΑοΥ. ἱποομαίίναβ. Παῖι5 εὖνο- 
μέας διοίον Ραϊδίαν ΤγοΌΓΘΒ. --- 
μάλιστα τετρακόσια καὶ 
ὀλίγῳ πλείω. Ριογαμηαμθ ἐδϑ8ι}-- 
θὈὰ5 Εγαιοβίμθπθ οὐ Ἀρο!]οάοιο 
οἰ ησ ἢ εἷ5 οοἰορΊηία α δίπουν 8} - 
πἶβ ἃ, Ον. Π., φαδαν!ηρ ἢ 1158. οοίο- 
οἰπία δηΐθ ἤηθπὶ Ὀ6}}} Ῥ6Ιορ, [.ἃ- 
ορΘαδοη Ὠ]ουιπὶ οἷν] 015. [ΟΥ̓ ἃ πὶ 
ἃ ᾿υγοῦνοο Θη]θηἀδίϑ πὶ 6556 βίδ- 
τὰππί, ϑοα ἴῃ Τυγουνρὶ δοίαί ἀ6- 
Πηϊοηάα αυδη ΟΡ ῦΘ ἰδ ΠῚ νοίου 5 
αἰββθηϊδηῦ ἀοοοὶ ΡΙαΐ, Τγο. ὁ. 1, 
2...; Οἱ, Νίαηβ:.. ΞΡΑυὺ αὐ 1 Ὁ. 79. 
Μι6}}]. Ποῦ. 1 Ρ. 182 5ᾳ4ᾳ. Ηδιη). 
Απίϊαα, ἅτ. 1 8 28, 9, τοί. Ηϊἰδί. 
αν. 10. 450 544. (νεγ5. αὐ, ΤΡ. 659 
564.). Ταποῖς. 1.1. Υ Ρ. 257 5ᾳ4. 
Ουπὶ ΤΟΥ ἀἰάθ Ῥγορὶτ8. ΘΟ 56Ὲ - 
ἰὰηὶ Ἐπ θῖι8. δὲ ΚΘ ΠΟΘΙ] 5, 6Χ 
αυϊθὰβ 116 ἃ. 821, ᾿ἶο ἃ. 828 
Τιγουγρὶ Ι6ρ 65 ἰαί88 6586 ἀϊοῖι, Οἱ, 
6Π|:, ϑγιιῦ. 8 οχρ]ϊο. ΤΊιο, Β' 
108. ἢς μάλιστα νἱά. άπ. 18, ὃ 
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τῇ αὐτῇ πολιτείᾳ χρῶνται καὶ δι᾿ αὐτὸ δυνάμενοι 
καὶ τὰ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι καθίστασαν), μετὰ 
δὲ τὴν τῶν τυράννων κατάλυσιν ἐκ τῆς Ελλάδος 
οὐ πολλοῖς ἔτεσιν ὕστερον καὶ ἡ ἐν Μαραϑῶνι 
μάχη Μήδων πρὸς ᾿᾿Αϑηναίους ἐγένετο. δεκάτῳ 
δὲ ἔτει μετ᾽ αὐτὴν αὖϑις ὃ βάρβαρος τῷ μεγάλῳ 
στόλῳ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα δουλωσόμενος ἦλθε. καὶ 
μεγάλου κινδύνου ἐπικρεμασϑέντος οἵ τὲ “ακεδαι-- 
μόνιοι τῶν ξυμπολεμησάντων “Ἑλλήνων ἡγήσαντο 
ϑυνάμει προύχοντες, καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐπιόντων 
τῶν Μήδων διανοηϑέντες ἐκλιπεῖν τὴν πόλιν καὶ 
ἀνασκευασάμενοι ἐς τὰς ναῦς ἐσβάντες ναυτικοὶ 
ἐγένοντο. κοινῇ τε ἀπωσάμενοι τὸν βάρβαρον ὕστε-- 
ρον οὐ πολλῷ διεκρίϑησαν πρός τε ᾿Αϑηναίους 

8 Ὧν 
ἐσβάντες 1μΔὰν, Αὐρ. 

ἢϊο δἰπυπιδηΐ Ατση, οἱ Οἰ855. 
ἰηἴγα δάη. 

Ῥααϊο ροϑί δυνάμενοι εϑί δυνα- 
τοὶ ὄντες, αἱ 38, 8. τς μετὰ δὲ 
τὴν τῶν τυράννων κατά- 
λυσιν. ἘΒοροῦίαῦ ρῬϑῦϊο 8118 
γΘΥΌΪ5. βθηϊθηϊα αἰιᾶ6 ἰηἰίϊο οᾶ- 
Οἰε18 δάϊαῖν. Β᾽π}}}68 ἐπαναλήψεις 
ἰεσαπίαν ὙΠ 42, 8. Χοη. Ουτ, Π 
Θ: 19: ΠΣ 99... 08. τοι, δὲ 
Ῥγακ. δᾶ Τἰν. ΧΙΙΝ 89. θὲ δέ 
νἱά. δάμη. 11, 1, ἀθ ἀυγίϊσααϊο ροϑβί 
5. Βίδ ἢ να τὴ ΜΝ κατάλυσιν 
ΟΝ ἰϊογδίο οἵ, 110, ὅ. 11 52, 1. 68, 
8. ΠῚ 44, 4. ΙΝ 29, Ἵ ΨΙ 56, 1. 
Κιυαερ. θ᾿. ὃ ὅ0, 9 δἄη, 8. 9. 
8. δεκάτῳ δὲ ἔτει. Οἱ 

ΟἸϊπίοι, Εἰαϑι, ἨΈ] θη. Ρ. 246 544. 
Ῥοϊηᾷς ἐπὶ τὴν Ἑλλαδαδου- 
λωσόμενος ἦλϑε ἀϊοία ϑαηί 
ΡΓὸ ἐπὶ τὴν Ελλ. ἦλϑε δου- 
λωσόμενος αὐτήν. Οἱ. Ῥῆαρ, 
δὰ Επιν, Ηοτο, 885. -- τῶν ξυμ- 
πολεμησάντων Ἑλλήνων, 
ΠΟ, αὐ ρ]ογαμηα6. ρϑυιοὶ ρ᾽ ΠῚ 
δουῖβιὶ ἀϊοῖτατ, ΘΟΓῸπὶ ατϑδθοο0- 
Γατη αἱ οοΟΙμ απ 6 Ρ6]- 
Ἰατη σ'οβϑϑγδηΐ (η81η ὈΥΪΓΊΙΠῚ 
ὈΘΙΙὰπὶ Ῥογβιοσαμη ἤθη εγαΐ σοτι- 

ἧκε ρῖὸ ἦ:θε Αὐρ. ὅα55. Ὁ. 
Μ. (ᾳ85. 

ἐμβάντες, αιοὰ, αδίοιπααθ δρυὰ Τῇησυο. Ἰοραίαγ, 
ΟΥ» Π|Ὃ94.,.2. Π|.80.,.1..1..20.. 5. οἱ 

ΟΙ. οὐ {γ68. 8}1} π|558., νυΐσο 
ἀπθὶαπιὶ 6558. ἴθ γα 

τα δεβίυτη), δεὰ ΘΟ τὰ ΠῚ; 
ααἱ ((ὰπ0) Ὀ6]1] πὶ Ομ ΠΪ - 
16 ϑυδοερθγαηί. ᾿υᾶτο ξυμ- 
πολεμησάντων (Δογ. ἱποοἢδί.) 
ἴα ἰδηίαη αἰδῖοτι ἃ ξυμπολε- 
μούντων υὐ τοὶ ἰηϊππὶ ἀεϑὶ- 
πρὶ. Οὗ δύπ, 8... [Κ 119. 1- 
Κτιθρ, ἅτ. 8 ὅ8, ὅ δάπ. 2, Δα 
ΔΙΌ Γα ΠῚ] διι6 πη] Ὀ6ΙΠ!ὰπὶ ῬΘΓΒΙ ΠῚ 
Ῥϑυογθηάασηλ ῥ᾽ ασῖπῖὶ ατϑθοὶ 56 
σοπϊπηχογιηῦ, ἀθ α4υἃ 580οοϊοίδία 
νἱὰ. Ἡεογοά. ΨΙ 145 54ᾳ4ᾳ. οἱ {Π]- 
τοι, ἀθ ῬΒβορ ἴδηι. Μορβαν, Ρ. 1 
54. -- ἡγήσαντο, ΔΟΥ, ἱποο δέ, 
Ξε ἱτπρ υϊ τὶ ΔΟΘΕΡ ΘΙ ἢ, --- 
ἀνασκευασάμενοι) τὰ 
σκεύη ἀναλαβόντες. δὅ6[ο!. 
6 τὸ νἱὰ. Ηογοὰ. ὙΠΙ| 41 οἱ ἰη- 
ἔνα ο. 78. 74. --- ἐς τὰς ναῦς 
ἐσβάντες. Ἑδάρδιῃ νϑυθᾶ ἰπ 5]- 
ΤΑ] ΓΕΓᾺΠῚ ΘΟΠΈΧα 18, 4. 14, 2. 
- ὕστερον οὐ πολλῷ. 51- 
πῊ ΜΠ τοι: ΘΟ] οοαία Παθο νἱὰδ 137, 1. 
ΙΠ 21, 1.. 80, 8, Υ 84, 1. -- 
διεκρίϑησαν πρός. (Οἱ 
Μαῦμ. αν. 8 ὅ9] ε Ρ. 1390. [ϊὰ 
αἰβϑίἀάθγε ἴῃ Αὐτηϊηϊατη ἃ 
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καὶ “ακεδαιμονίους οἵ τὲ ἀποστάντες βασιλέως 
“Ἕλληνες καὶ οἷ ξυμπολεμήσαντες " δυνάμει γὰρ 
ταῦτα μέγιστα διεφάνη" ἴσχυον γὰρ οἵ “μὲν κατὰ 
γῆν, οἱ δὲ ναυσί. καὶ ὀλίγον μὲν χρόνον ξυν- 
ἕμεινεν ἡ ὁμαιχμία, ἔπειτα δὲ διενεχϑέντες οἵ 1α- 
χεδαιμόνιοι καὶ ᾿4ϑηναῖοι ἐπολέμησαν μετὰ τῶν 
ξυμμάχων πρὸς ἀλλήλους, καὶ τῶν ἄλλων ᾿Ηλλή- 
νῶν εἴ τινές που διασταῖεν, πρὸς τούτους ἤδη 
ἐχώρουν. ὥστε ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἐς τόνδε αἰεὶ 
τὸν πόλεμον τὰ μὲν σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολε- 
μοῦντες ῇ ἀλλήλοις ἢ τοῖς ἑαυτῶν ξυμμάχοις ἀφ- 
ἱσταμένοις εὖ παρεσκευάσαντο τὰ πολεμικὰ καὶ 
ἐμπειρότεροι ἐγένοντο μετὰ κινδύνων τὰς μελέτας 
ποιούμενοι. 

19. Καὶ οἵ μὲν “ακεδαιμόνιοι οὐχ ὑποτελεῖς 

8 8, δὲ Ροβι ἔπειτα, ΟἸΏ, 
ὁμαιχμία. 
πχαάνογιῖυ ΟἸ855. 

καὶ οἵ ᾿4ϑην. 
τὰ πολέμια οο4α, 

οροβίθηι Το, ἀπη. 1 ὅδ. Οἢ, 
οὐϊδηὶ ἰηἶτα ΙΝ 28, 10, Τυπὶ ἀ6 
πριῖγο ταῦτα νἱὰ. Μαιῃ. ατ, 8 
439, Ποιμοβίῃ. ΙΝ 8, Οείεγαπι 
ΟἸαββθημβ γεοίθ πηοπαῖΐ δηρπβιϊο- 
Ττοπὶ ον ἴῃ γοῦῦθο διακρεϑῆναι 
ΒῈΡΊΘΟΥ Δι Οἱ ἐὰπ|. (πὶ οηΐηὶ ἄπώ- 
σάμενοι δὰ Αἰποπίδθηβοβ οἱ [,8- 
ρα δοΠΊΟΏΪΟ5. ΟΌΠῚ ΘΟΓΙΠῚ 5001}5 
Ῥδυυπυϊδβοί, διεκρέϑησαν δὰ 
Β0105 ὈΓΟΓΙΠΊΑ 16 5Ο0ΟΪΟΒ ΡΘΥ ΠΟΘ, 
ΙΝ δα. 115,1. ὙΠ᾿ 27; -Ὡς -Ξ 
διεφάνη, πατοῦν οοίοτα ἃΡ- 
Ρᾶγαυϊί, ὧἱὐ Τ|65], 8. Κ᾽ 108, 4 
ΥἹ 17, ὅ. 

8 8, ὁμαιχμία ἀἰϊδριϊοσυῖν Ρο]- 
Ιυ6] 1168. ΤΥ 80: Ἐδά' "εδ πὰ 
γορα αδὶ 5πηΐ Ηδτγοὰ, Ὀΐοπ. Ηδὶ, 
ἈΡΡΙ. 41, Οἵ. Δ δ οβηι, Απιῖαα. 
ὅτ. 1. 328, ϑοοῖϊ ἱρβὶ ὅμαιχμοι 
ΔΡΡΟΙδηίαν 1ΠΠ 8, 4. -- διε- 
νεχϑέντες. γἱά. 6. 102 866. --- 
οἵ Λακ. καὶ ᾽49-. τυδίτα ο- 
Ὀδῖο ἃυοίογθ ἀ6ὶ. ἤεννν. Ναπι 
ποη βοίαπη Π.}Π|8πὶ τη οβίϊα πὶ ἢ ἃ- 

Αὐσς, 4585. Μ. τ, Ο, ϑυϊὰ. 5. ν. 
Ετ ἔπειτα οἱ ἔπειτα δέ Τιι. ἵπ τἈΠ0Ὲ8 Ῥϑυϊίου αἰὶ δηϊ- 

1. Ῥα]. οὐπὶ ῥ᾽ ατἰτηἶβ ἀθίθυ! ουυ τη. 
Οὐ πδάπῆι Τν580; 5: 

θὈθ6 ποὺ ἰοοὸ ἀϊβιϊηοία βῃθϊθοιὶ 
βἰσηἰ ἤοαίῖο, 564 οἰΐϑπι ἰά6 0 οοπι- 
τπὴοάθ δαάϊιανς ααοὰ ψοῦθὶ διε- 
πκρέϑησαν 5υθϊδοίαηη πῸμ ἰδηῚ 
ἔπογαηΐ Τιδοράδθηιοηϊ, οὐ ΑΥΠθηϊ- 
6Π565. -- διασταῖεν εβὶ δε- 
ἐνεχϑεῖεν. Ῥᾶλ]Ο ροϑί διίθπᾶθ 
(αἰδοίη αἰὲξί. -- τὰ μὲν 
σπενδόμενοι, τὰ δὲ πολε- 
μοῦντες, ρατίϊτι ρδοιϊοπὶ- 
θὰ5 δοίοη 8, ρυιῖπι 6110 
Βοῦτθπάο. 6 ρδοιϊοηϊθαβ οἵ, 
108. ἘΠ Ό08: 5.111. 90 17.858. 
ϑπθ οἄπιδα Πδθο γϑυθᾶ βιϑρθοίδι 
Κυαθρ. μετὰ κινδυνῶν 
τὰς ΤΥ ποιούμενοι. 
Οἱ, ΡΙαι. Πόπι, ὁ ἐγγυμνασάμε- 
νοι κατὰ τὸν Θουκυδ. οὐκ 
ἀκινδύνως. 

αρ. 19. οἵ μὲν ακεδαι- 
μόνιοι. δε τὸ νά, ΜΈ], ον. 
Τρ. 119---188. ἤδττη. Δπίΐαα, αν. 
1 ἐροῤννῖ ὄνῳστο ὑποτελεῖς .. 
φόρου. Οἵ, Μαι, αι, 8 844, 1 
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ἔχοντες φόρου τοὺς ξυμμάχους ἡ ἡγοῦντο, κατ᾽ ὀλιγ- 
αρχίαν δὲ σφίσιν αὐτοῖς μόνον ἐπιτηδείως ὅπως 
πολιτεύσωσι ϑεραπεύοντες, ᾿1ϑηναῖοι δὲ ναῦς 
τε τῶν πόλεων τῷ χρόνῳ παραλαβόντες πλὴν 
Χίων καὶ Λεσβίων καὶ χρήματα τοῖς πᾶσι τά- 
ἕαντες φέρειν. καὶ ἐγένετο αὐτοῖς ἐς τόνδε τὸν 
πόλεμον ἡ ἰδία “παρασκευὴ μείξων ἢ ὡς τὰ κρό- 
τιστά ποτὲ μετὰ ἀκραιφνοῦς τῆς εὐβραυνωδ; τι τ ἤν- 
ὅησαν. 

Οδρ. 19. 

π-- τοὺς ξυμμάχους ΠΟ ΟΕΠῚ 
ἡγοῦντο, 56ἀ ουπὶ ἔχοντες οο- 
Ὠϑογογα πιϑηϊεβδίαθ πὶ οβί. Ἐσγδηί 
Ἰσίτον σιαταπηδιϊοὶ ἡγεῖσϑαι οὕτη 
δοουβαίϊνο οομπίθηρὶ Ρ0558. ΠΐπῸ 
ἀοοσρθηΐεβ, ἴῃ ΦΌΟΓΕΠ. ΠΕΙΊΘΓΟ 58ηΐ 
δυοίοῦ Πἰδτὶ απ δβϑὲ ἀθ βυηίαχὶ, 
(Βεκκ. Ληβοα. 1 187) οἱ Μδί, αν. 
ἢ 860 δάη. 20 (υνὶ Τυο. 1 89 
Ιερίταγ ΡγῸ 1 19) -- σφίσιν 
αὐτοῖς οὑπὶ ἐπιτηδείως ἰἴαπ- 
σομάυστη δὰ 1,δοθἀδθμπηοηΐοβ ΤῸ- 
ἔργιατ. ΟἿ. 1.4... 93... ΝΥυ81. ἘΝα 
δυίεπῃ αϊο ὀχριπδιϊοηὶ δαάϊταπη 
αὐτοῖς οὐδίατε ραΐ65, Υἱά. 128,1. 
ΜΕ δ9, 3: ΝΠΠ.14... 8... Αγπαϊῖς ᾽Δ8 
ῬΙΟΠΟΠΙ, γεῖοχ. ρΡ, 80 πᾳ. “-- 
᾿Αϑηναῖοι δὲ ναῦς. -πα- 
ραλαβόντες. Οἱ, 99,8. ΒΝ 
ματατάξαντες φέρειν. αἵ. 
96, 1. 99, 1. 8. -- ἐγένετο 
αὐτοῖς. Ῥρομοπιθη 8 ΡΙο 5418 
Ἰῃ ογργοίῖθιβ δα 50105 Αιπδπηϊθη- 
565, ἀ6 ᾳυΐϊθι5. βίγηῖ 6 αυϊάάδηι Π 
20 ἰεδίιος, γοΐδγίαγ; νϑγ5. δα ΘΊὴ 
ὡς... ἤνϑησαν δὰ δὰ ἰεπηροτᾶ 
τοδρίοὶ Ρυϊαίαν 4υ86 Ραρπϑιῃ δὰ 
Οοτοπεαπὶ ἰδοιᾶπι (6. 118) ργᾶθ- 
οοββογπηί, ϑεα αὐτοῖς δὰ ΑἸΠ6- 
ὨΪΘΏ 568 εἱ 88 Τ,ἀοοἀ ΔΕ ΠΟ 105 5ρ6- 
οἴδτα ἄοοογα βία υἷι ατοί. Ηἶβι, ὅτ. 
Υ ν. 88 54. (ἰπίεγρυ. ΠῚ ῥ. 204). 
ΝΑΠῚ ΑΥἸΠΘΠΙ Θἢ5111ΠῚ ᾿ΠῚΡ ΘΓΪ ΠῚ 18 ΠῚ 
ἰπθαηίθ 6110 Ρεῖορ. ἱ᾿ῃίθθτ τη 
ποη ἰυΐἶδβα ΤΠιοΥ ἀϊ ἀ 6 μὴ ΠιιΒα 8 τη 
βἰβηϊἤοαγε ἰίδαιια ὙΘΓΌΪ5 ὡς τὰ 
κράτ. . ἤνϑησ. ΡΟΙ5 (ΠΡ 8 
ὅτε ξυνέμεινεν ἣ ὁμαιχμίέα 
(18, 8) ἱπιθ]]ερὶ. ϑεὰ πος δοτὶ 

πολιτεύσουσι Τιαυτ, Αυςσ. 

πραυϊῖ. Ναπι οἰβὶ Αἰπϑηϊθηβίπη 
Ροιοϑβίαβ βοϊαία 1Π|4 σοηίγα Ρθυβἃβ 
βοοϊοίαίθ, οὑπὶ ἰρδὶ ἱπρ θυ ατη 585- 
οορίββεπέ πον ουτὴ οἷνὶ- 
{δι 5. ΤηδΥ 1 {1Π|15 5οοϊ δἰϑίθμη 60} - 
βυἰταϊββθηῦ δάθο ογονὶξ αὐ ΠΊΔΙΟΓ 
ἔμϊ55θ ν᾽ άθὺὶ ροββὶί 408 Π| ῬΥΙΟΓΪΒ 
1Π1π8 βοοϊθίαιῖβ ορ65, ἰϑηθη [νἃ- 
σραἀδϑιηοῃ ΓΙ Ππὶ ρΟίΘϑίϑβ, οατη ἃ 
ἔοδά ον! 0 γθοθβ51586Πη0 1ΠΊ0 6. Ό1ὴ- 
416 δὰ ΑἰΠθηΐθηβθ68. {Γ8Π5]8 0} 
6βϑϑϑί, ργοοθῦ! ἀυδῖο ν]4β ἀθπιὶ- 
πυΐᾶ ο5ῖ. [}{4π6 Π05 ῬΓΊΟΓΕΠῚ τᾶ- 
τ Οπθῖη ἰΐα 564 υϊπηγ αὐ ἰηοοτὶδ- 
ἰ6πὶ 5βοοϊοίαιί5 (βῖίνε 5ΟΟΙ ΓΙ; 
αὰυὰ ἀ6 τὸ οἷ, 119. 180, 2) δὰ 68 
[ΟΠ ρΡΟΓα τοίεγατηβ αἱ ἔοεαογίβ 
ΘαΠῚ τη πὴ185 οἰν αι] 8 ᾿π|1| 
σΟπάϊοῖοη685 ποηάθτη ἰία πιυίαίδα 
δύδηῦ αὐ ΡγΓῸ ρἰεγίβαθθ ἰγὶθαΐο 
᾿τπρ οϑίίο ἰρϑὶ Αἰμθπίθηβ85. ἤᾶν 68 
ῬΓΔΕΡογοηΐ, αὰοὸ ἔδοίαπ) δϑὲ αὐ 
ΘοΥπὶ ἀοτηϊηδίϊοπὶ ᾿Π|86 βυῖοο- 
γϑηΐγ (98, 4. 99). Ηδο 6ηΪπὰ 
ἴρβαὰ τ Αιῃπδηϊθηβίαπ) ροίοϑβίδβ 
ἴα δυοία οϑί αὖ οἰΐατη ἀδιηϊηπίᾶ 
βοοϊείαιο (118, 114, 118, 1) ρΡ]ὰβ 
νδιογθηῦ αλπὶ δηίθα ἰηίθργα οἱ 
Βοοϊοταπι οοπἀϊοῖομθ. πΠοπά πὶ ἴῃ 
ἀεοίοιϊαβ πιυίαία. --- τὰ κρά- 
τιστα αἱ 81, 1 δἀνενθια! ον αἱ- 
οἰ] δϑί. αἱ, Βογποη). δα Χεη. 
ἈΡο].: Βόοτ, 18, τὰ ἄρισταν 9, 9, 
τὰ μέγιστα ΥἹ 84, 2 εἰ τὰ τε- 
λευταῖα 34, ὅ. δ ανιϊοα!! τῆς 
οΟἸἸοοδῖϊοη 6 ᾿νἱὰ, 8δάη. 6,1. ΝοΧ 
ἀκραιφνής τηᾶ!6 ἃ Ὀίοῃ, Ηδὶ]. ρ. 
198 οὔβο θιῖβ νοὶ Ῥᾶγυ πὶ 5118115 
οἱ αὐ ἢ 105 ᾿πιθ!! δοία δά πυτηθ- 
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20. Τὰ μὲν οὖν παλαιὰ τοιαῦτα ηὗρον, χα- 
λεπὰ ὄντα παντὶ ἑξῆς τεχμηρίῳ πιστεῦσαι. οἱ 
γὰρ ἄνϑρωποι τὰς ἀκοὰς τῶν προγεγενημένων, καὶ 
ἣν ἐπιχώρια σφίσιν ἡ. ὁμοίως ἀβαδανίστως παρ 
ἀλλήλων δέχονται. ᾿4ϑηναίων γοῦν τὸ πλῆϑος 
Ἵππαρχον οἴονται. ὑφ᾽ “Ἱρμοδίου καὶ ᾿Δριστογεί-.- 
τονος τύραννον ὄντα ἀποϑανεῖν καὶ οὐκ ἴσασιν 
ὅτι Ἱππίας μὲν πρεσβύτατος ὧν ἦρχε τῶν Πει- 
σιστράτου υἱέων, Ἵππαρχος δὲ καὶ Θεσσαλὸς ἀδελ- 

ΓΑίΌΓ:; ΠΔΠῚ 8] βιιηΐ οἃ ϑΌΡΗ. οἱ 
Επτ,, 'ρ86 θίοη. ἢδ]. Αρρὶ. ΡΙ αὐ. 
Νῖο, 20 4], (οἵ. ργδθίθνὺ ἃ]108 ΕἾΧχ. 
ἵπ 8ιίερὴ).. ΤΊ65.) οἱ ΘΧΡΙΙΟΔΙῸΓ 
γθοίθ ἀκεραιοφανής νοὶ ΟἸπηΐπο 
ἀκέραιος. 

ὅαρ. 20. 8 1. Τὰ μὲν οὖν 
νον πιστεῦσαι τῷ ἃ παντὶ 
ἑξῆς τεκμηρίῳ πιστεῦσαι χα- 
λεπόν͵ ἐστί (ἔξ 1,2 εὑρεῖν ἀδύ- 
νατα ἦν), οαἱ ΡΓΟΡ ΘΓ αποᾶ - 
νὶ8 ἀεΐηοοθρβ (οὗ ΝΙ 29, 4. 
Ῥεμ, ΙΧ 609. ΧΧΙΝ 70) τδδεῖ- 
τη ΐα πὶ ἔἸά δὰ ὑσὶ θαοτα (οἵ, 
δάη. 1, 2) αἱ [οἱ 6 681, δθο 
ΠΟῚ δὰ τοιαῦτα, 568 δᾶ τὰ πα- 
λαιά τοϊεγαπίιν ; πᾶπὶ ἀθ Πδ6 
ἀἰ βου! αι ΤῊ. ποη Ἀπιθα δχρο- 
5}, 5εὰ ἀδίημἀθ Ἔχροβί Γ15 δϑύ. 
Βερυάϊδηάα δϑὺ οὈβουγββί τη [10- 
ΓᾺΠῚ ΨγΘΓΡΘΟΓΏΠῚ ἰηΐεγργοίαιϊο ἃ 1. 
Ηδγθβίῖο ἴῃ ΡὨΪ], ΧΥΤ ρΡ. 819 84. 
Ῥγοϊαίαβ, Πᾶν τι (ρϑι ἂρροβίϊ, 
Ρδγεϊι,) βουῖρβὶυ Κσπερ., φαοα ἀ6- 
ἔδηάϊε ἴῃ ϑιαᾶ, Πἰδί, ΠῚ ρ᾿. 210. 
Θεὰ ἰίὰ βεϑηΐθηιία ροβϑαπιάδιυγ, 
Νεβαιθ δηὶπὶ αἰ 1] 6 δὲ αὐἱάν!β 
ἐϑβι] Ο ηἶο ΟὐΘάθγα, τηοὰο ἰοὺ 
5815. Πγηημη 511, βοὰ Δ|1αυϊὰ οαἷ- 
1106 τοβυϊπηοηΐο ογθᾶογο. --- ἀκοαΐ 
βΒιηι φῆμαι. -- σφέσιν. Τ[Ἰιὰ 
Ποο ΡιΟΠΟΠΊΘη ἴῃ ΘΠ 8.15. 56- 
απ νυ} 18. δὰ βυθίθοία Ρουϊουι πὴ 
δα απ ἰϑύϊοπαπὶ ΠΟ βοίατῃ ἰδὲ τὸ- 
ἔδγυαν αδὶ ΠΠογαπι Ποπιϊ παι οορὶ- 
ἰαία ΟΟΙΠΙΠ ΟΥ̓Δ Ρ οὐ [μδιϊηὶ 
ἀυοαὰθ βυὶ ἀϊοιηΐ, αὐ 81, 8, 
Βρα οὐϊαπὶ 4110], ἂν ἀριὰ ἱπαϊοα- 
{ἶἰνο8β οὐ ραυιοἰρία ἴῃ 05 τϑϑβοὶ- 
νοηάα, Οἱἃ, 80, 8. δὅ, 2. ὅ8, 1. 
ἢ 81, 8. ΙΚΡ 118, 4. Υὺὶ 44,1. 

ΥἹ 82, 2. 61,5. 18, 1. 10, 2 
εὐ Αὐμαι, ἀθ Ργοποπ. γοῖθχ. ρ. 
8654. -- ὁμοίως, Ῥατῖιθσν, 
501}, 8δὸ δὶ ποὴ ἐπιχώρια 5ἰηΐ, 
π᾿ Πουηΐπ 8, Οἷ. ΝΠ 68, 8. 
Τύγοααθ ἸοοῸ ἰθθτα ἤρθυν, ὅμως 
βου! -- ἀβασανέστως εχ- 
φυϊδιε1π5 ῬΓῸ ,ἀνεξετάστως. Ἧ 
λέξις μετενήνενται ἀπὸ τῆς 
βασάνου, τῆς λίϑου ἥτις τὸν 
χρυσὸν δοκιμάζξει. ΘΌΠ0Ι], 816 
ἀβασανίστως δέχεσϑαι Μεπαπά. 
ΒΠει. Χ ρ. 219, ἀβ. παραδέχε- 
σϑαι Αἰμεπδρ. ο, 21. 

82, ᾿ϑηναίων γοῦν κ. τ... 
6 γθ ἴαχαβθ αϑίτυῦ ὟΙ δ4 53αᾳ.; 
αυᾶτο ΤΙυογαϊὰϊ οαπη ἤᾶθο βουϊ- 
θεγθί ποπάπτη ρτοροβίζαπι ἔαϊΐ 
Αἰτθγᾶτη αἱ ρυ ἐββί ΟΠ Τὴ ᾿Πίθυ Ρ ΟΠΘΓΟ, 
Ῥοβύᾳιδηι δας6 ΠῚ ἈΡ6 0118 ροϑίθα 
46 δαάβριῃ τὰ ἀἰββδϑυαῖν, ἀθί ον ββοὺ 
αἰϊαθθ οἰὰ8 πηθηϊϊοηθπῖη ἤθ0 060 
ἔδοίαπι, 51 δα γοπηδτῃ αδῖαπι6 Ορϑεὶ 
τηϑπτιη] ἱπηρΟϑιιΐββοὶ, Αἰπῃβηΐθη- 
Β᾽ 1ΠῚ ΠΟΙΆ Πΐ ὃ 8 τοδροπάθηῦ νθῦθᾶ 
καὶ οἵ ἄλλοι Ἔλλ. Ὄς ΡΙατα!ῖ 
οἴονται οἵ, 128,1. --- πρεσβύ- 
τατος. .. υἱέων] τὸ ἑξῆς, 
πρεσβύτατος ὧν τῶν Πεισι- 
στρατιδῶν ἦρχε, τῶν 4ϑηναίων 
δηλονότι. 6Π101, Π᾿βιπποίατηῃ δὶ 
πρεσβύτατος ὦν ἰπιοπἀ ὁπ οαιι88. 
- τῶν Πεισιστράτου... 
αὐτοῦ ρεγρογᾶπη ἀεὶ. Οο0. ἴῃ 
Μηθπηιοβ. ΧΙ τ, 844, Ναπηι Ηϊρ- 
Ῥὶὰβ ποὴ ὑγγυδηπιι8 ἴδοιθ δϑὶ 
ααοὰ πϑίι τηαχὶπι5, 864 αποὰ 
ΡΙβἰβίγαιὶ ἢΠ|8 πᾶίᾳ ΤΑ ΧΙΠΊι8 
οὐαῖ; ΗΙρραγομαπι αΐθηι ΠΟη 818 
ἔπϊ588 οοπαϊοΐοηθ δία ιθ ΤΊ 6558 }11ΠῈ 
ἔναίσθαι ΤῊ, β' σϊῆσαγα νο]αϊί, --- 
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φοὶ ἦσαν αὐτοῦ. 

( 20.) 111 

ὑποτοπήσαντες δέ τι ἐκείν) 
τῇ ἡμέρᾳ καὶ παραχρῆμα Ἁρμόδιος καὶ ᾽Ἄριστο- 
γείτων ἐκ τῶν ξυνειδότων σφίσιν Ἱππίᾳ μεμη-- 
νῦσϑαι, τοῦ μὲν ἀπέσχοντο ὡς προειδότος, βου- 
λόμενοι δὲ πρὶν ξυλληφϑῆναι δράσαντές τι καὶ 
κινδυνεῦσαι, τῷ Ἱππάρχῳ περιτυχόντες περὶ τὸ 
Δεωκόριον καλούμενον τὴν Παναϑηναϊκὴν πομ- 
πὴν διακοσμοῦντι ἀπέκτειναν. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα 

ἔτι καὶ νῦν ὄντα καὶ οὐ χρόνῳ ἀμνηστούμενα καὶ 
οἵ ἄλλοι“ λληνες οὐκ ὀρϑῶς οἴονται, ὥσπερ τούς 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. ἢ. 6. ἀΐε 
οδ6α 15 οοηϑίϊαία, Οὐτη ἢἷ5. ἀγοίθ 
ἱπηρεπᾶα ργοχίπια καὶ παρα- 
χρῆμα, ἰάφαθ ἴῃ ᾿ρ8ἃ ΓΒ, 
ΘΕΠῚ ΤΟΠὶ ᾿ρ58πὶ ρογροίγαιαγὶ Ἔγδη . 
Π6 ἐκ οἵ, δάπ. ΠῚ 69, 1. --- ὡς 
προειδότος, ααοά Θ ὉΠ ΓΘ ΠῚ 
αηίοϑ ΟοΟΙροΥδπ, ΔΌΘΓΘ 
Ραίαῦδπι. Οὗ δάπ, 2, ὁ. 
βουλόμενοι. ΠΣ Σ ΠΩ ΤΕ 
νεῦσαι, ποϊἰθηΐθδ5, δ8πίε- 
418Π0|Ε} ΟΟΙΡΥΘΠΘΠἀΘΥΘἢ {ΠΥ 
(1Ἰὰ φαοά ἔαΐατιπι 6586 δχβρθοίδ- 
Ῥαπὶ ἔπραπι ἀδβρογαηίθβ), ροτὶ- 
Θα] απ (πε ΘΟΙμρτΓε θη ἀθγθηίιτ) 
ΒΆΡΙτα ηἰβὶ ρουροῖγαϊο 411- 
40 Γδοΐποτο, Οἵ, ΠΙ 58, 8 εἰ- 
πόντας τι κινδυνεύειν Ἰδίψαθ 
δάη. Νοῖᾶ δβὲ Ριπάδγὶ βϑηϊθητα 
ἐπεὶ δέζοντά τι καὶ παϑεῖν 
ἔοικε. Νοϑβίγα Ἰηϊεγργθίδιϊοηθ οοη- 
οἷά σοι} βαβρίοϊο, ααὶ 1.1]. πρὲν 
ξυλληφϑῆναι ἰἀπατᾶπῃ οχ ΥΤ 57, 
2 πὰς ΠΠ4ςτππὶ ἀ οἰ θγα νοὶ αἱύ, Νεαυθ 
ααϊοααδπι ααοὰ δα ἀείεπαδη8πΠὶ 
Πᾶπο ορ᾿ποπΠ6πὶ να !θδὺ άπ ροὺ- 
ἘπϑοΙίον θάτὰ ἀοίθπαθηβ ἰῃ Μπο- 
ΠΠ08. ΠΟΥ͂. 8567. ΥΠῚ Ρῥ. 72 αἴεγί, 
-- Δἡεωκόριον. Μοπαπιθηίιτη 
Ρυϊαίαγ [αϊ5586. Β]Ιυαπὶ 60. ῬΤῸ 
Βα αἴθ. ρϑίγίαθ. ΟἱἱπΊ πιδοίδίϑ  ΠΊ, 
βἰζαμη ἴῃ Οδγατηΐοο ἰπίοσίοσ. ΟΝ, 
8000]. δυϊά. 5. ν. (οἰδὶ 8116 0 
ἰπάϊοαι 00. ῬΑιΠ0], εἰμι. ρ. 580) 
80 ἀθ 5ἰῖὰ εἷὰβ ΥΙ ὅ1, 8 Ἰδῖαὰ 6 
δᾶη. Τυηὶ δὐ ἀπέκτειναν 
βίτηα! υὰϊ αὐτόν. Οἵ, αἄη, Υ176,8. 

8 8, τούς τε Πακεδαιμο- 
νέων βασιλέας κ. τ. Δ. ἴῃ τὸ 

ΤΠυογάϊά685, αὐ ὁ. 4, αὈῚ νά. δάη., 
1Π 8, 8 εὐ αἰϊᾳαοίίοη5 (οἴ, Οὐθαζου, 
Ηεγοᾶ, ΘΕ Το. Ρ. 4544. 18544. εἶ 
ἀἰββθπεῖῦ 40 Ἠενοάοίο ὟἹ ὅτ᾽ τοὺς 
μάλιστά σφι. τῶν γερόντων. 
προσήκοντας ἔχειν τ τὰ τῶν βασι-. 
λέων γέρεα, δύο ψήφους τιϑε- 
μένους, τρίτην δὲ τὴν ἑαυτῶν, 
416 πὶ αἰββθηβιιπὶ ναΥ}]ϊ8 π1061}8 
ΘΟΠΊΡΟΠΘΓΘ βιαάπθγαπίὶ ΠΟΠΊΪΠ 68. 
ἀοοιϊ, νοὶαί Τιπι, ΗΘΒρὉ]. τ. 
Ρ. 121, Ησ6Π1πη. [π5. ρα], δπίϊαιι. 
Ρ. 19654. Μα6}!. θον. ΠΡ. 102, 
ΟὟ, εἴἴδιη δγπι. ἀπίϊᾳα. 1 8. 24,6. 
Βοὰ δ᾽ δοοιυγαίθ Ηδγοάοι! νοῦθἃ 
Ἰπδογρ θίδπιαν, τονογᾶ 116 ἀἴββθη- 
51:18. Ἔχϑίβιϊ:. Οὐπὶ ΘΠΪπὶ τρίτην- 
τὴν ἑαυτῶν τιϑεμένους ἴα ἰάπ- 
ἀατηα πιο! ]ορὶ ροββὶπί αὐ 1 586Π68 
ΡΓῸ 56 4υἴβαιι6 ἰογίϊιηι σα] α  πῆν 
ρῬοβαθγῖπι (οοπί ποι δηΪπὶ ἀμ απ 
οΑΙσα απ οογίθ ΠῸῚ ΡΟΒΆΘΓαΗΪ), 
ΒΘα.ΪαΓ ΡΓῸ γαρὶθαβ ὈΪπ08 46 π- 
46 ρΡοϑβυΐββα, αὶ ἰσίιαγ Ηδθγο- 
ἀοίι5. τπιᾶσηδ αἀἰοοπαὶ πορὶθσθηιία 
808 οβί διΐ νϑογᾷ οδοί ΤὨ που Ἰἀ 18 
γ ΥθΟΥ πὶ οἷπ8 ἰηἰογργείαίϊο, Ηδ-. 
τοάοίϊ ἰἈπΊθη, αἰθπ πο ἰθοίθ- 
γΟρΡΓΘμΘπαϊ οἰϊδπὶ 5010]. Ραίϊαύ, 
βουρία ποίδ ἔιι18586 ΤΠπογάϊαϊ πο- 
σαὺ Πδῃὶπιαηη, Θαδοβίϊοη. Πἰβίου. 
Ι ρ. 958 544. οὐ ΤΠ Ρ. 118 544ᾳ. 864 
οοηίτα πὰπο ἀϊδραϊαί 8] ἢ 
ἄς Τῆυς. οὐ Ηδγοα. ααὐδοβί. ἢϊδβύ. 
Ρ. 14 544ᾳ. εὐ ἀθ βάθη τὸ οἵ: 
δάη, 18, 23, Εἰδηὶ 5θγπιοηΪβ 
Π1Ὶ18 40 πος ἱπιϊιαίϊοπα οχργοββὲ 
ἘΧΘΠΊρΙἃ ἀὐρυὴῳ ᾿ην Θη πῃ ἐπιΓ, 
Οἵ. δάη. 28, ΠῚ ΠΣ 
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τὲ “ακεδαιμονίων βασιλέας μὴ μιᾷ ψήφῳ προσ- 

τίϑεσϑαι ἑκάτερον, ἀλλὰ δυοῖν, χαὶ τὸν Πιτα- 

νάτην λόχον αὐτοῖς εἶναι, ὃς οὐδ᾽ ἐγένετο πώποτε. 
οὕτως ἀταλαίπωρος τοῖς πολλοῖς ἣ ζήτησις τῆς 
ἀληϑείας καὶ ἐπὶ τὰ ἕτοῖμα μᾶλλον τρέπονται. 

21. Ἔκ δὲ τῶν εἰρημένων τεχμηρίων ὅμως 
-» " , "ῷ , τι “ 3 

τοιαῦτα ἄν τις νομίζων μαλιστα ἃ διῆλϑον οὐχ 
ἁμαρτάνοι. 

" Ἵ ᾿ ᾿ ς Γ᾿ " 
καὶ οὔὐτὲ ὡς ποιῆται υὑμνήηκασι πέρι 

3 »“" ΓΡΗΝῚ }Ὶ ΝΜ - - ’ 

αὐτῶν ἐπὶ τὸ μεῖζον κοσμοῦντες μᾶλλον πιστεύων, 
“ ς ’ , ᾿ Ὶ 

οὔτε ὡς λογογράφοι ξυνέϑεσαν ἐπὶ τὸ προσαγω- 

8, 8. -- μιᾷ ψήφῳ προσ- 
τίϑεσϑαι, ρΡτοριῖϊθ 56. δά- 
ἸθΠΡΘΥΟ βῖνο δά 6.6 (νΕ], 5] 
τηδνΐβ, 5. ἅτὸ ΒΡ ἀρίπτῃ 8ἃἃ- 
ἀδ56). 18 0.. Β.Ὶ ΓΕ 8. 610.,». 1. 16. 
ΒυΓγαραυὶ ἀπο΄ ΒυΓταρσῖίο. 
ΟἿ ὟΙ ὅ0, 1 οὐ ὰὐ ῥγὸ σροστι- 
ϑέναι ξαυτὸν 1Ππὰ Ροῃὶ Ρο558 
101 Ῥουβυδᾶθαβ ρυδϑίου ἃ]ῖὰ ὙΠ| 
48, 4. 87, 4. ϑομοοιῃ. δὰ Ρ]υΐ. 
Ἀρ. 12, 2. (νἱοἰββίῃη ἀ6 ε]Πρϑ8ὶ 
ψῆφον ᾿πίογρν, ὅΌρΡἢ, Ρ]Ὼ], 1448). 
ΘΙ ση ἤοατὶ βἰπηὰ} ἷ8. ΥρῸ8. ΠΟ 
ῬΥΪΠΊ05 ΒΕ γαρῖα (0}1556. δαἀποίδί 
ΘΟΠΟΘΙ,. Απεῖαα. ατ. 1. 246. -- 
Πιτανάτην λόχον... πώ- 
ποτε, Ἀσυγβι5 ἀἰβουθρδί 8ὺ Πθυοά. 
ΙΧ δ8. Οὐ, 101 Βδθῆγ. οἱ. διθίῃ, 
Μδῃ8. ὅρανι. 12 ρ.. 120. Δ Ἴδοἤ βίη, 
Απίαα. τ. ΤΡ. 878, ΜαβΙ], ον. 
Πρ. 80. ϑα!οπι, ρ. 80 544. (αυὶ 
ΡΆΡΙ1 ὁ 6 ποο ποιηῖπα ᾿ϑοράδοιηο- 
ὨΪΟΒ υὖἱ ΠΟῚ ΘΟΠΒΈΘνἾ586. 5150]1- 
οδίιν). 6. ἸοοἶβΒ 1ιδοράδομηο - 
πἰογαη. ὉΠΙνουβὶβ νὰ. δάμπ. Ὁ 
8, 9.0 68,8. -- ἀταλαίπω- 
ρος, ποπ Ορϑγοβᾶἃ, ᾿ἱπαῖ}}- 
σοηΒγαῦ να] οὶ ἰὴ αἰ 1 6 εἰ ἃ ΠῚ 
νϑυὶ σοπ θη οταὺ Το, Ηϊβί, ΤΥ 
49, --- τὰ ἑτοῖμα, εἃ 486 ἴπ 
ΡΓορΡία 581. 

Δρ. 21. 8.1. Ἔκ δὲ τῶν 
εἰρημένων ὅμως. οϑαρτα 20, 
1 Τιον ἀἸά68. αἰχὶι τὰ μὲν οὖν 
παλαιὰ τοιαῦτα ηῦρον, χα- 
λεπὰ ὄντα ... πιστεῦσαι. ἰδῊ] 
Ροβίᾳυδπι οδιιδᾶβ τοῦ χαλεπὰ 
εἶναι... πιστεῦσαι αἰια]ϊι, τράϊι 

84 Βυροθυϊονᾶ, οἱ ὅμως ψα]οὶ εἰ καὶ 
τὰ παλαιὰ χαλεπά, ἐστι... πι- 
στεῦσαι. --- τοιαῦτα... δι- 
ἡλῦον, 5ὶ αυ8 Τ68 ᾿ᾷ 88 
ΘΏΔΥΓανὶ 8165 ἢ Οὐἱ5 81 }1Πὶ 
6556 Ραίοί (4φι 165 ΒΌΡΓἃ 
οβίδπαϊ!). σα ἂν ἁμαρτάνοι 
δαΐθτη. ΠΟῚ ἰδηίθ ἢ νομίξων, ΕΙΣ 
οἴδιη πιστεύων εἰ ἡγησάμενος 
οΟΠδθρεηΐ. 126 σΟἸ]οοδίϊοη Ρᾶν- 
(συ ]α 6 ἄν γᾶν αι... 11 ο δ. 66 
νν, ἐπὶ τὸ μεῖξον κοσμεῖν 10, ὅν 
-- οὔτε ὡς ποιηταὶ ὑμν 
κασι...-μᾶλλον πιστευ- 
ῶν, πϑαὰθ αὐοηοάο Ροδίδθ 
οροϊπογαηΐ, -. δ ρῖ5 {ἰὰ 6 τὰ 
᾿ 40, 818. ΟἿ Π τας «11. ώ11.139 
ὡς ἂν ἐγὼν εἴπω πειϑώμεϑα 
πάντες, ΧΥῚ 88 πείϑεο δ᾽ ὥς 
τοι ἐγὼ μύϑου τέλος ἐν φρεσὶ 
δ είω. -- λογογράφοι δαπύ 1ἰ 
4αϊ λόγους ὁομροπαηΐ, ἷ, 6. ῬΓΟβἃ 
ΟΥ̓ ΟΠ. ΟΡ αηΐ, οἱ Εἷς ορρο- 
Π πη ΐαΡ ΡΟδι8 ἔπη ΘΟΙΠΡΟΙ ΘΗ θ 115. 
Ηοο ἰριθαῦ. ΠΟΠΪη 6. οἃ ὧἀθ οδιιβἃ 
ΤΩΣ ΡΓΙΟΓΟΒ ΤΟΥ ΒΟΥ ρίου 5 ἃΡ - 
ῬΘ αν ααοὰ ρῥγοβα ογϑίϊοηθ τιϑὶ 
δαηῖ, Τάθη λογοποιοί νοοσδηΐαν 
Ὁ Αὐν, Ἐχραβᾶ. ΑἹ. Νὶ 6, ὅ. Οἢ 
ΟΥθαζοῦῖ Αὐβ βίον. τ, ρῥ, 1178 
864ᾳ. Νίίζϑοι, ἰπ ϑιαα. ΡΠΠ1ΠΟΙ. 
ΚΊοΙ. Ρ. 444. ῬΑ απη, Ἠουιοά. 
Ῥ. 108584ᾳ. {Ππ|ς. ΠΙβίονῖο, ἀπίίαυ, 
Ῥ. 34 54ᾳ4.,) Ὁ 608. ΟἹ  (Π118. 4αϊ 
ἀθ Πἰετοναγιπὶ αὐ οι πὶ. Πἰ (ΟἹ 
απΐνονϑα ΒΟ ρβουιηΐ, --- ἐπὶ τὸ 
προσαγωγότερον τῇ ἀκρο- 
ἄσει, τᾶ οὶβ δ} 65 αἰ ἀο6]]- 
αἰτθηῦ, Βιπλ ον ἐπαγωγός ἹΝ 
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γότερον τῇ ἀκροάσει ἢ ἀληϑέστερον, ὄντα ἀνεξ- 
ἕλεγκτα καὶ τὰ πολλὰ ὑπὸ χρόνου [αὐτῶν] ἀπί- 
στῶς ἐπὶ τὸ μυϑῶδες ἐκνεκικηκότα, ηὑρῆσθαι δὲ 
ἡγησάμενος ἐκ τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων. ὡς 
παλαιὰ εἶναι ἀποχρώντως. καὶ ὁ πόλεμος οὗτος, 

καίπερ τῶν ἀνθρώπων ἐν ᾧ “μὲν ἂν πολεμῶσι 
τὸν παρόντα αἰξὶ μέγιστον κρινόντων, παυσαιιένων 

δὲ τὰ ἀρχαῖα μᾶλλον ϑαυμαζΐζόντων, ἀπ᾽ αὐτῶν 
»Ἥ " “Ἢ ’ Ω ΄, 

τῶν ἔργων σκοποῦσι δηλώσει ὅμως μείζων γεγε-- 

νημένος αὐτῶν. 
22, Καὶ ὅσα μὲν λόγῳ εἶπον ἕκαστοι ἢ μέλ-- 

88, 1. Ἱ 8, 23; προσαγωγός 
διατὶ Τκιοὶ. Δ]. ἀ6 ον. 20, 11. 
Ἐπὶ τὸ προσαγωγότερον οἸΠῚ 
ἐπὶ τὸ βέλτιον, ἀθ φαϊθα5 ἀϊούαπη 
οϑέ δὰ 60, 8, οοπιραᾶγδαί 5.4}10. δὰ 
ΡΙ]αί. ΘοΓρ. Ρ. 8180. ῬΡγδβίογθᾶ 
οἵ, Μαίῃ. αν. 8 466. -- τῇ 
ἀκροάσει. ϑο!οθαπὺ δπΐπι (8165 
ΠΡΡῚ ἀρὰ ὐϑθοοβ τϑοϊατὶ ροὐϊι5 
αὐυδῖη ἰοσὶ, πὸ οἰΐδαπιὶ Ηθγοάοίιβ 
Ῥᾶγί65 ἢἰβιουῖδθ 5π86. ΡΌΒ]ΪΟ6 γὸ- 
οἰζαββ88 ἀϊοίεαν, --- ὄντα ἀνεξ- 
ἔλεγκτα, 4086 ἀε πη ἢ 5ύγατὶ 
ΔΥσΌΤΘηἶἰϊ8Β ποαπθαπί, Ὁ, 
γ᾽ 126, ὅ οὐ 5141|}0Ὁ. δὰ ῬΙδί. 
Ἄρο!. 88 ὁ. Ρρηάεπηί δυΐθπι ἢᾶθὸ 
ΕΧ ξυνέϑεσαν. --- τὰ πολλά 
ΔρΡΡΟΒβίιίο ραν ἶγα 68. δὰ ἃ δὲ- 
ἤλϑον τοΐθιυθπάα. Ἐκ οοηβίαητὶ 
δα θη. Πυΐη5. ΔρροβίτΟηἶ8 πιδὰ 
αἴοῖ πϑαῦϊε ἃ διῆλθον τὰ πολλὰ 
αὐτῶν ὑπὸ χρόνου. . ἐχκνενι- 
κηκότα, Ξε αὐτῶν ΟΠΙ το πάτιπη 
ἘΠῚ ΤΟΥ ΘΙ ΤΘΉΠΙ ΘΡΉΟΙΝ ὅ9. 
1, Ὑ 12,4. 96. ΙἼΙ 88, 4. Ριδο: 
ἴθγθα πιὰ ]6 ροβί χρόνου ἰά 60]]ο- 
ΟδύΠΠΊ 6556 τηθηθὺ ἤσθγνγ. Ογί 
ΔΙ᾽ σ αἰ ταί 6η} 1δὶ Παθοί, -- ἀπόέ- 
στως εϑι ἴα πὸ πα} [1465 
115. Πα δ.ὶ ἀ δ θα ί. Οἱ. Κυαερ,. 
αν. ὃ 66, 1 δάη. 9, -- ἐπὶ τὸ 
μυϑῶδες ἐκνενικηπκότα, 
ΡΓΟΡΥ, ᾽πὶ ἔα θ 11 ο 511 Ὁ 6 ηὶ ον ἃ- 
Ἰαδγαηί, ἷ. 6. ἴῃ [40] 85 δῦ - 
ἴογαπί, θ6 ἐκνεκᾶν νἱά. άπ. 
8, 3, -- ὡς παλαιὰ εἶναι, 
οἱ Μδιῃ. τ. ΦΉΣ; 8. Κυαρρ. 
τ, 8 δὅ, 1 δάη, 1. 1,0}. δά ὙῊΝ 

ΨΒπογαΙαϊβ ΥΟ]. 1. ἘΔ, 11, 

Ρ. 216. Ἐχρ!!οαίοπθη, αυΐϊά θη 
101 ργοροβίίαῃη οοηβαθίμ! πὶ 56Γ- 
ΤΟ Πἶβ ΠΟῸῚ 8815 ΘΟΠΒΘΠίϑηΘ8ΠΙ 
6536 ἀοουΐϊὶ ΟΔπΊρ. Ρ. 1954. δ56ὰ 
ἀυδηι 1056 ΗΔΑ511 [ ΘΡΌ Γθίἃ [θη 6 πὶ 
βθοαίι5. ἐχοοϑίίανῖύ, αὐ γεγθᾶ 510 
ΘΟΠΙ ΠΡ ΘΡΘΏΓΕΣ: ἡγησάμενος εἷ- 

ναι ἀποχρώντως, ηὐρῆσϑαι. ἐκ 
τῶν ἐπιφανεστάτων σημείων 
ὡς παλαιοί, θα ΠΟΪ5 ἔδυυὶ ρΌ558 
ΠΟη νἱάδιαν, Νᾷπι οἱ ΘΟΙ]Ο δ τῖ0 
γΘΡΒΟΡΙ ΠῚ γαραρ παΐ οἱ ἀποχρών- 
τως εἶναι Ῥῖτὸ ἀποχρῆν Βῖνθ 
ἅλις εἶναι ἀταξος. ἀϊοῖ Ῥο556 
ΠῸΠ Δ. ΤΆΤ), ΘΠ ΠΟ ἀπο- 
χρώντως, πί ἅλις, 51 Δαν ΘΓ ὈΪ α Τα 
ΡΥ ΠῚ ΒΘ ἐπὶ ῃηθς εἶναι δᾶπάθπι 
νη Παρθαῦ δίᾳιιθ ἴῃ ΘΧΘΙΉΡΙΟ ἃ 
Οδπηρίο οομηρᾶγαίο ΤΥ 10, 8, δὶ 
εἴ, άπ, 

8 2, ἐν ᾧ, ααδη4ο, Οἵ, 87, 
4. 42, 2. ΕΥ͂ Ἴ, , ὙΠῚ 239,4. -- 
τὸν παρόντα, 5611. πόλε ον, 
οὐ Ῥᾶυ!ο ροϑβί δά παυσαμένων 
ΒἾπ1Ὲ} διὰ] τοῦ “πολεμεῖν. --- ἀπ᾽ 
αὐτῶν. Ὦες ἀπό οἵ, ἀάχι. 10, 3. 
-- δηλώσει. .. γεγενη- 
μένος. Οὗ, Μεαίῃ. αν. 8 549, 5. 
Κναθρ. ὅτ. ὃ 56, 7 δᾶη. ὅ. 

. 2, δ 1. λόγῳ εἶπον. 
οἷ᾽ ὙΠ 09, ῶ λόγῳ οὔπω ἱκανὰ 
εἰρῆσϑαι, Π 46. Το». δ Ὑτ 
Αἱ. 810, Βοτῃ. δὰ Χϑη. Ογτγ. 
6, 40. Μδιιι. 6ν. 8ὶ 636, 1 Ρ. τ 
Πεβροπάθην. μἷ5. 8 2 νϑῦθὰ τὰ 

ργὰα τῶν πραχϑέντων. Ἐπ 
Το οοκία5 Ῥαγαὶ. αν, αν. Τ᾿. 

8 
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λοντες πολεμήσειν. ἢ ἐν αὐτῷ ἤδη ὄντες, χαλεπὸν 
τὴν ἀκρίβειαν αὐτὴν τῶν λεχϑέντων διαμνημο-- 
νεῦσαι ἦν ἐμοί τὲ ὧν αὐτὸς ἤκουσα καὶ τοῖς 
ἄλλοϑέν ποϑὲεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν" ὡς δ᾽ ἂν 

ἐδόκουν ἐμοὶ ἕκαστοι περὶ τῶν αἰεὶ παρόντων τὰ 
δέοντα μάλιστ᾽ εἰπεῖν, ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα τῆς 
ξυμπάσης γνώμης τῶν ἀληϑῶς λεχϑέντων, οὕτως 
εἴρηται. 

528 54., 81 νϑῦθο αποᾶ δἃπΐ ργϑο- 
σράογοῦ δὰὺ 5Θ4ΠΘΓΘΙΠ ΠΟΠΊΘΠ 
δαάϊταπι οβϑϑί ΠΘΟθβΒΆΓ ΠΤ, 86- 
ααδὈ 8115 ΤΠΘΙΥΟΓαΤη οϑιιδ8 
ατδθοοβ σϑῦρο αὐοᾶ π|}}}0 δἢάϊὶ- 
ἰδτηθπίο οσογοί δα ϊαηχὶββ ΠΟΙΊΘη 
αἴῆπο ἀοοαϊ.. Αἰίδηθη πραχϑέν- 
τῶν αἱ τποχ Πα] οα ὈΙΓαγ, ἢ} 6 5081 
ἀυοαὰς νἱπὶ Παθεΐ. ΘΙ ΠΡ. ΔΓΘΠῚ 
λόγῳ Κυιθσοῦ Ἰπίογρτοί δια ἀωτολ 
Πεάε (αἷς Πδάπετ). -- ἐν αὖ τῷ, 
Ἰ, δ. τεῦ πολεμεῖν 5, τῶ πολέμῳ. 
Εἶναι ἔν τινι ΒΆΘΡ6 6558 γϑῦ- 
Β8Υ1 ἴπ ὙΘ 5818 οοῃπδβίαί, -- 
χαλεπὸν ενν ἦν. Ῥτοίαϑβὶ τηᾶ- 
οἷβ ξοπβθηίδηρα Πᾶθο ΟΥΔΙ]Ο ἢ 8 
ΦοΠἰογπδιῖο νἱἀθαίαγ: τούτων 
τῶν “λεχϑέντων τὴν ἀκρίβειαν 
αὐτὴν διαμνημονεῦσαι χαλε- 
πὸν ἦν. ϑϑεα 5.π||16 ΘχθΉΡΙ 1ΠῈ 
Ἰερίίαγ ΙΝ 126, 4, αδἱ οἵ, δάπ., 
οὐ 101] αποατα ἀροάοβεβ τ ἰδίῖ- 
γψΑΤΌΤΩ Θηπη ἰδίϊ ΟΠ ΠῚΊ ἰία οοηΐοτ- 
τηϑηταγ αὖ 8ὶ ῬΓῸ στο δίϊν8. εἶ Θυ ΠῚ 
ἀοπη ΟΠ βίγα ν᾽ 8 δύ πη 1185 ρτο- 
ΠΟΙΠΊΪΠΪθ8 Ῥγδθοθββεσῖῦ. Οῇ, 10, 
7. ἹΚ 92, 2. ὅ8θρε ἰὰ ἢϊ ροβί 
ὃς ἄν. σ᾽, δάῃ, 1Π 44, 1 οἱ Κτυρρ. 
αν, 8 51, 18 δάῃ, 5, -- τὴν 
ἀκρίβειαν αὐτὴν ον ΟἿ δ. 
μνημονεῦσαι, ἰρ58ἃ ἀϊοίο- 
ΓΤ νοῦ δοσυγδία ϑουναίβ 
(ἄθη φοπαιοπ Ῥογίϊαιμέ ἀ65 (ἴ6- 
δργοολθηδθη) ἴῃ τῇ ΘΙ ΟΥἰ ἃ τὴ Τ6- 
Υ ΟΟΔ 6 (80Γ, 'Π60}},}ὲ. Ορροπίίαν 
ἰηΐτα ἡ ξύμπασα γνώμη͵ τῶν 
ἀληϑῶς λεχϑέντων. --- ὡς δ᾽ 
ἂν ἐδόκουν κ' τ. }λ., αὐ αἰ 61 
(1. 6. 60 δὰ [6Π| ΠΥ, 40 5] 
Ααἰχιββοπί 85, 4 τὴ δὶ ἴῃ ἀϊ- 
σοηᾶάο βου 6556η{) ταϊῃὶ 
νἱἀεθαπίυῦ πιᾶαχῖτηθ 60ῃ- 

τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πραχϑέντων ἐν τῷ πο- 

Βεπίδποα ἀϊοίατὶ Γαΐἴ5856. Ἂν 
δα ᾿ηΠπιϊνηπι τοίου πὶ δβί, ἃ 
40 ΠΟ ΤΆΓΟ τη]έατῃ ἀϊβίαι. Οἵ, 
ΙΗ 88, 8, 89, ὅ, 1 42, Ὁ ΘῸΣ τς 
-- ἐχομένῳ ὅτι ἐγγύτατα 

τῆς ξυμπάσης γνώμης, 
τούϊποπεϊ (οἵ, 140, 1, ΥἼΙ 81, 
1) 418 ΠῚ πιὰ χὶτι ὃ (νεῖ δοοο- 
ἀεπίϊ ἀπᾶπὶ ρτΎοχίπια 84) 
5 ὈΠΠΙΠΔ ΠΏ 56 η.θ6η 87} νεὶ 
ὉΠΙΨΘΥΒῚΤη Δ ΥΘ Τὴ 6 ἢ α τη. Π6 
ἈΠΙνΘυΒΟ ἰδηίαπὶ ΟΟΠ5110 αποᾶ 
ἀἸσθηίαβ 8660] [πὲ ΟΡ ΠᾶΓΕ ΠῸ5 
σοίαί ΟΡΡοβί(. τὴν ἀκρίβειαν 
αὐτὴν τῶν λεχϑέντων. --- εἴ- 
ρηται ἀδ6. οὐϑδίϊοπαπι ἰἈ ΠαΌΔΙη 
ΡῬου δϑοίαγοτη (οἵ, 1 46, 1), παθῖτα 
αἀἰοϊίατ, βἰ πη Ἰοὺ δίαπα γέγραφε 
Ν 26,1, Τοίμ8 δυίεπι Πΐο ἸοΟι5 
τηοπιοΓ ΔΒ Π15 οβϑί, απἷἰὰ αὰ86 ἀ6 
ΤῆθοΥ ἀἰα 15. ογαιοπὶθὰ5 ᾿μἀ Ἰοα πᾶ 
βἰπί πὸ8 ἀοοοὶ, [15 ἰσίταγ ποίυἱί 
ΟΥ̓ΔίΙΟη65, αὐ 8Ὸ 8118 τϑυῦα πη βουὶ- 
φίουϊθιι5 δοίαπι οϑί, ῬΎΌΟΥΒῚ8 60Π- 
ἤηρογο, 564 οὐπὶ νοῦθᾶ 'ρ58 οτᾶ- 
τουατη τοάάθυθ ΠΘα 6 Ροβϑϑὺ ὩΠ64}6 
ψΕ]]εῖ, νογὶίαιῖβ οοτίθ ἀυδηϊα Πὴ 
ἤοτὶ ρῬοίογδί βιυμαάϊοβιβ ἔαϊὶ, Ἰᾷ 56- 
Οαΐπ5. τπὖ ΒΠῚΠῚ8 8. ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ ΠῚ ΨΟΓΘ 
ΠΑΡ τ Ππὶ βοη θη 5. ἰΐὰ δοουγαίθ 
ΘΧΡΥΪπγογοῦ αὖ ρογ[θοίϊοτο αυδαδ ΠῚ 
αἸἰσθηαϊ [Ὀγπηα ἃ0 β5ρθοὶθ δᾶ5 οχ- 
ῬΙΙοαγοί, Τίδαῖθ ἴπ 118 Δ ρ 68 η- 
ἀ18. οἱ θχουπϑη 4 8 5115 ΠῸΠ πΊοῸ 
νοΡθθ), 868 εοἰϊαπὶ οορἰἰδιϊοηΐ- 
θὲ8 8115 δϑί. Οπ81685 δυΐίθπὶ ἴθυθ 
Γἀδυτῖης ΒΌτηηδ6. 86 βϑπίθηςὶδ 
αυδ8 ἰίὰ ΤῊ, το] άϊε ΟΠ ΘΘΥΠΘΓΘ 
Ἰισθαΐ οχ οὐϑίϊοπιη δΥσ ΠΊΘῊ 18 
ΟὈΪααΟ ΒΟΥΟΠ6. ἃ 60 ἰγϑάϊ 8, 
ἰὰπὶ 4ποπιοᾶο 688 δχρ]ϊοαιβ ογᾶ- 
ΕἸ ΟΠ 8. ἈΠ ΡΠ Πᾶν Θυῦ οὐ θχοῦπᾶ- 



ΠΡΟΟΊΜΙΟΝ. ( 33) 151 

λέμῳ οὐκ ἐκ τοῦ παρατυχόντος πυνϑανόμενος 
ἠξίωσα γράφειν οὐδ᾽ ὡς ἐμοὶ ἐδόκει. ἀλλ᾽ οἷς τε 
αὐτὸς παρῆν καὶ παρὰ τῶν ἄλλων ὅσον δυνατὸν 
ἀκριβείᾳ περὶ ἑκάστου ἐπεξελθών. ἐπιπόνως δὲ 

(αρ. 99, 8.3. δοκεῖ Τι. Ψαϊ. ΡΆ]. Αὐρ. Μ. 455. ὕει, ἃ. 6, 
Η., ᾳυοάα τεϊῖααΐβ ἰδ ρ ΟΥ Β 5. Τα ΪΠτι5 ἐοηνεηΐι. 

νοι εχ 2, 1. ΓΝ 114, 8. ορι[π|8 
οοσποϑβοῖτατ. ΠΕΙῸ ΜῊΝ ἴρβᾶ ἡ 
συμπασα γνώμη ογδιϊοηΐβ ἰπά6 
ἃ 0. 738 ἰπβϑααθηι5. β᾽ση ΠοαίαΓ ; 
Ηἰς ροβίᾳυδπη Βηδβίάατη εϑάβθιη 
ἴογθ Τογοηϑοὶβ αἰχῖβϑθ Πδυγδύυτη 
δϑὶ δίηαπιθ δηΐθαᾷ Ἀθαηί 115, ἅγοα- 
ΤΘ Πα Π ΘΟΓΙΠῚ 486 ΤΟΌΓΟΠΔ6Ϊ8 
ἀϊχοῦῖς δἀαϊίαγ, ἰἰὰ αὐ Ἰάθμ ἴθγα 
δὶ. διυσαπιθηΐατη ΟΥ̓ΔΙΙΟπἶβ ἀσδη- 
τϊοσταπ αυδηὶ] ΙΝ 88---88 ἰ6ρ]- 
τὴυ5. ΟἷἉ, Βόβοι, 11. ΤῊ, 184 5364. 
ΨΊβομουὶ βουῖρέ. πηῖη, 1 Ὁ. 415 544. 
Ῥορρ. ἰπ Οοτηπηθηί, ἀ6 Ηϊϑί, Το. 
Ῥ. 29. 
2. τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πρα- 

χϑέντων. Ἐτίατη οΥϑίϊ 065 ΟῸ ΠῚ 
δὰ τὸ8 ἃρϑηᾶἊαβ ρου πογθηΐ, το- 
ΤῊΠῚ δοίδΓΙ ΠῚ απ ΟἀδΔΙηΤ 040 ρΡᾶΓί65 
οτϑηΐ, [Ι͂{ὰ4π6ὰ ποὸη 5Βοίατη οοη- 
οἰπηϊίαιϊθ οααβα μᾶθο ΤῊ, βου ρ5ἰΐ, 
ἀθ αὐ εἴ. «ἃ λόγῳ εἶπον 8 1 
δαποίαία, Ῥϑγιτη τϑοίθ Κταορ. 
Βιυᾶ, Ηἰδί, Πρ. 216 τὰ ἔργα 
το5 θ6}Π16 85 νυΪὶ 6556, οπὶ τὰ 
πραχϑέντα εἰϊὰπὶ 4118 ᾿πίον Ρ6]- 
Ἰὰπι ροϑία σομηρ δοίην. ΝᾺΠῚ 
ΟΥ̓Δ ΟΠ] 15. ΟΠΊΠ 65 ΓῈ5 δεϑβίδε ὁρ- 
ΡΟΠαπΠίαΓ. --- οὐκ ἐκ τοῦ πα- 
ρατυχόντος, ΕΣ φυονῖβ Πο- 
τηῖπα ταὶ ΐ οὔ νῖο. -τ ἡἠξέωσα, 
πη υτα ἰηᾶαχὶ. Οἱ, 182, ὅ. 
Π 11, 8. ε δογίβίο οἵ, δὰ ἔυν.-. 
ἔγραψε 1, 1 αὐποίαία. --- οἷς 
ΤΈΚΝΑ ἐπεξελθών, Το5 8οτὶ- 
θοῦ δηϊπλιτη ἱπάπχὶ οὐ ααϊθυ5 
ἴρ56 δάξυδγαπι οὐ 8Ὁ δ1115 
απδπίατη ἔἸοτὶ ροίετγαί (οἴ. 
ΨΙ 22) οὐτὴ δοσυγδίϊοπε (οἔ, 
ὙΠ 87, 4) ἀς αὔαδαπ 8 ΡΘΥΘΟη- 
ταΐα5. 0 πιρηῦ γα ̓ Π ΘΑ Π ΔΙ ΠΘΥ 
οομἤοΥτηδίᾳ βαπηί. ΑὉ ΔΙΊ θΓῸ ΘηΪΠῚ 
ἴα Ργοοεάϊι, ΟΥ̓ΔΙΪΟ αααδὶ Ῥγδο- 
οεββοῦῖῦ αὐτός τε παρών, 6 4υἃ 
γαυϊοίαί οἵ, δάπ, ὟἹΙ 18, 1, [η- 

ΥΘΥΒῸ Δ Γ6ΠῚ ογάϊπε ἰπίθυ 86 τϑ- 
βροπάθηι ὡς ἐμοὶ δοκεῖ: οἷς τε 
αὐτὸς παρῆν, ἐκ τοῦ παρατυ- 
χόντος: παρὰ τῶν ἄλλων ... 
ἀκριβείᾳ ενν ἐπεξελθών. Μεῖ- 
θατα ἐπεξέρχεσϑαι, αυο4 1Π ΘΥ, 
1, τὖ βδθρίιβ ἀρυὰ 41105 βουϊρίο- 
το5 (οἵ, ΡΙαι, Τί. 884. Ῥϑγη. 
1284, ΡὮΠ], 28 Ὁ. 346. 06ἃ. ἀοτρ,. 
492 ἃ. ἀε Βερ. 8666), Εχ ρθη 6Γα 
ἜΧΡΙΪοᾶτα τϑὶοῖ, μΐο δχαᾳυϊς- 
γτοπαϊ (ϑ.μο]. ἐρευνῶν) νἱἷπι 
παῦε. ᾧυδε αυοπιοάο ΕΧ Ρῥτο- 
Ῥτΐα Ῥοϑυβθαιθηαὶ ποίϊοπθ οὐἰτὶ 
Ῥοίποεῖν οδίθπά πηι Ηεγοὰ, ὙΠ 166 
τὸ πᾶν γὰρ ἐπεξελθεῖν διξή- 
μενον εἰ ὅ0ρ},. ἔγα στη, θ69 (Ὀϊἰμὰ.) 
οὐδ᾽ εἰ πάντ᾽ ἐπεξέλϑοις σκο- 
πῶν. Ουπιὶ παρά ρτδερ. 5ἰπηὶϊ- 
1ππὸρ ἱπηρῖναν δία 86 δρυὰ θη. 
ΥΠΙ Τό τὰ μὲν ἔργα παρ᾽ ὑμῶν 
αὐτῶν ζητεῖτε Ἰοοῖτηι5. 18 ΠΟὈΪ5 
Βῖο Ἰοοὰβ τϑοίθ ἜΧρΙΠΙοατῖ ν] ἀθίυτ. 
Νὰπι πὸ τηυ]ταπ] ταϊοπῦ 486 
(Ι455, ὁρροπὶι. Νεᾷιθ θηὶπὶ ἃτ- 
ἰοα]α8. δηίο ἄλλων ΒΌΒΡΕΟΙΙ5 68ἴ, 
δὶ ἸΠέθυ ΡΥ Θ Δ ΠῚ παρὰ τῶν ἄλλων 
παρ ὧν ἐπυνθανόμην, Ρτδ6- 
56γΠτα, ΟἸΠῚ Οἰ8 ΠῚ Βαρται. ἀδηοίϑιϊ 
βίην οἵ ἄλλοι νον}}5 τοῖς ἄλλο- 
ϑέν ποϑεν ἐμοὶ ἀπαγγέλλουσιν, 
οὐ τϑθ8 ααϊθ5 'ρ86 ΤΙι.. δὐξαϊ, 
οΟΡροβίίδθ βαπί 415 4048 060 
0 8118. Ῥεγοοπίδίιϑ. δδί, ΟἿ πὶ 
ἕκαστος, υἱ 1 αιῖη ΟΥ̓ ΠῚ 4υΐβατε, 
58 ΟΡ ̓ββίτηθ ΠῸΠ ἀθ οπηηὶ τὰ ἴῃ 
πΠΪνΘυβ τη, 56 ἀθ οὐμηὶ τὰ δα ἰὰ 
ἀε 410 5610 6δϑί, νϑὶαύ ἢἷο δὰ 
ΔΙΊΟΓα ΤΏ ΡΘΓΟΟΠίίϊ ἢ 6 ἢ, ΡΘΓι- 
ποητΐ ἀἰοαίαγ, Πδαπε βυρθύβοάθ- 
τηβ εὐ ὉΠΙΡΙΘΠΙ οοπϊθοίατα τὰ 
παρὰ τῶν ἄλλων (ϑγπιρ. δὰ 
ἜΧρ!. ΤῊ. ρ. 1238), 486 ᾿Π5ΌΡΘΓ 
ἰάθο ἀἰρ] σεῦ. αιοα Δοσιβαῖνο 
τὰ παρὰ τῶν αἀλλων Δρροβί(19 

8 



110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, κβ΄. κγ΄. 

ηὑρίσκετο, διότι οἵ παρόντες τοῖς ἔργοις ἕκάστοις 
9 “π Ξ:ὀᾺ ᾿ “ 3 » " 9 9 ς δ 

οὐ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ἔλεγον, ἀλλ΄ ὡς ἕκα- 
τέρων τις εὐνοίας ἢ μνήμης ἔχοι. καὶ ἐς μὲν ἀκρόα- 
σιν ἴσως τὸ μὴ μυϑῶδες αὐτῶν ἀτερπέστερον φα- 
ψεῖται" ὅσοι δὲ βουλήσονται τῶν τὲ γενομένων 
τὸ σαφὲς σκοπεῖν καὶ τῶν μελλόντων ποτὲ αὖϑις 
χατὰ τὸ ἀνθρώπειον τοιούτων καὶ παραπλησίων 
ἔσεσθαι, ὠφέλιμα χρίνειν αὐτὰ ἀρκούντως ἕξει. 

» ’ Ἅ1 - “ 9 ’ δ. χτῆμα τὲ ἐς αἰεὶ μᾶλλον ἢ ἀγωνισμα ἐς τὸ παρα- 
χρῆμα ἀκούειν ξύγκειται. 

8 8. ἑκατέρῳ Τι. Κα]. Ααρ. Μ. 6455. εη. ἃ. Ἐ. 6, Ῥαϊϊναπι 
ἔουβὶ δ ΘΟΠΊρϑιδι15 νου ῖβ8 ὙΠ ὅ7, 1 ἰχοᾶγο, 56 βἰποι!αῦὶβ ἃθ 4|060- 
αἰτὰ ρΡᾶγίθ γὶ οἷν αιθ ἔθγυὶ πο Ῥοίαϑβί, 

ἀἰδβίγιθαιϊνα ἀΐϊνουβαθ ἴουτπδο δἀ- 
᾿αηρ αν ([ρτεῖπλαπι δηἰπὶ εδί ἀἱ- 
66γ6 τὰ παρὰ τῶν ἄλλων ... 
ἕχαστον ἐπεξελϑών), εἐ Τήη- 
σοοαϊὶ (Απηδ]. ΡΏ}]. ἃ. 1802 ρ. 
197) ἃ ΟἸα55. δορορίᾷ περὶ τῶν 
ἄλλων, απαε εὐ ἴρβᾷ ᾿πβο! 4}1- 
αυϊὰ παῦθῦ; ΠΔΠῚ ῬΥΔΘΡ ΟΒ᾽ (10 6 ΠῚ 
ἴῃ ἀρροβίἴοπο Ῥαυλνα νοὶ ἀϊ- 
βύγιθατινα ἰΐὰ ᾿ἰοΥαΙ τη ΠΙΒΑΌΔΙΙ 
πν θη 8. Ο. δάπ, 6, ὅ. 
8 3. ταὐτὰ περὶ τῶν αὖ- 

τῶν ἔλεγον. ϑ᾽μιΠ τον ἰϊογαίο 
ὃ αὐτός ΠΙ ὅδ, 7. ΥΙ 88, ὅ. 
ΡοΙΪγΌ. ΠῚ 82. ἀπ ἑκατέρων 
τις εὐνοίας ἢ μνήμης 
ἔχοι, αἱ αἰ πῃ ΔΙ ΘΥα γῸ 5 
ΔΙΏΟΥΘ ῬΥΓΟΡΘΉ ΒΊΟΥ οὐαί δαὰΐ 
το ΒΟ Ρ ἃ ατ, 16 σοποίϊνὶ5 
εὐνοίας εἰ μνήμης νἱά. Μδι. 
α΄. 8 387, 1. Κνιθρ. τ. 8 47, 
10 δάη. δ, ἀδ ροποίϊνο ἑκατέρων 
ΨΈΕΙ ΟἿ; ἰο, διῃ. αν. ὸ 861. 
Κυυορ;, αὐ. 8 47, 7 δάη. ὅ 

8.4. τὸ μὴ μυϑῶδες αὐὖ- 
τῶν, 50}1, τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ γρα- 
φέντων. --- ὅσοι δὲ βουλή- 
σονται... ἀρκούντως ἕξει. 
Ηϊο Ἰοδυβ, ἴῃ ἀπὸ ὀχροαϊΐοηαο, 
Οὐ γ ΘΙ ΟΥΌΤΩ 5 γα  αΓ ἢ] ΡΥ ΕΠῚ 
Ἰη 6 Πσογθηῖ, στα! ὰτη ἰαθοτᾶνο- 
γαηΐ, [ΟῚ Π πιὸ Θχ ρ]ϊοαίαν, δὶ πο 
τηοάὰο νογιπλιδ: αἀαἰσι Π 64 ἃ 6 
δαΐίοπι νοϊοηΐ οἱ σοῦατῃ [ἃ - 
οὐδΥ ΠῚ ΟΟΥ ἃ πὰ ΘΟ 6 ΕἾ {10 ἢ 6 ΠῚ 

Ὀς ρεηρί, νἱά. δάῃ. 

ΠᾶΡΘΓο οὐ δᾶγτὰμπι 486 Α4}- 
αὐαὐᾶπᾶο ρΡοβίθα (οὗ, δάη, Υ 
86, 1), αὐ βιὰ Ηὐ Γ685 ἢ 8 ἢ ἃ 6, 
ἰ41|65 δίᾳιθ 5 1165 Γαΐατδδ 
5. η ἴ, 6085 {118 68 (Ϊ, 6, ἢᾶπὸ 
Πἰδιουίαπι, αὐ δηΐίθα αὐτῶν ἴῃ 
γευθὶβ τὸ μὴ μυϑῶδες αὐτῶν) 
οσχ βίη βυὕ τοῖο, Αηΐα 
ὠφέλιμα ἰοσίτας τούτους οορὶ- 
ταπά πη) οϑύ. ὙοπιοΡΘ βργοίἃ Ἦδο 
Ἰῃ θΡΡυθιϑιῖο πο Κταορ. ὠφέλιμα 
Ἀρίνειν αὐτὰ ἈΠΟΪΒ Ἰπο] αϑὶ0. --- 
τοιούτων καὶ παραπλη- 
σέων. Ἐδαράοπιὶ νοοθ5. ραγίϊουϊα 
καί οοραηϊαίαᾶθ βαπὶ 148, 8 οἱ 
Ῥᾶγ οι! β τὲ καΐ ΥΙ 18, 1, 51- 
ΠῚ}165 1 140, 1, Κ' 74, 1. ΝΙΙ 42, 
ῶ, Νβο ἀἰβϑιι δα 1δίϊπα ἤᾶ 60 
αίαι!α {8118 οἱ αἰΐα, ἀθ αυϊθὰϑ 
οἵ, 8 !9ῃ, δὰ Το. Ἀρυῖο, 12. οἱ 
Κυϊίζ, δὰ 834]. (δι. 14, 4. Ἐπδπὶ 
Ῥοϑύ πιυπιορα!α καί δῖος ροπὶ νἱὶ- 
ἀοθίπιυβ 82, 2. -- κτῆμά τε 
ἐς αἰεὶ... .ξύγκειται. Π1ὑ- 
ϑιτῖβ βαπιοπεῖα ἃ Ἱπιοῖδη. ὧδ Ηἰϑί. 
ΒΟΥ. Ὁ, 42. ῬΙΙη. ΕΡ, Ὑ 8, 1 
ΑἸ115. σϑρϑιῖα. [Ιῃ εἃ χτῆμα ἐς 
αἰεί οδϑὲ ροβϑοβϑϑίο ρουρϑίαβ, 
Γ65 ἴῃ ρϑυρ θέα πὶ α{}}}5 δ η0 
μἰ βιοτίδπι ᾿ορϑηίῖθιιβ, ᾿“γώνισμα, 
αὰὸ νούαθυ!ο Ὦὰκ, δα ὙΠ 86 
ΠΟῚ 501 ηΔ ΟΟΥ 8 Π1 6}, 568 οιἴδτα 
ΡΙδοπιϊαπι ν᾽ οίοτῖδα οἱ 
οὔπΐᾶὰ βίπαϊα οὐ ἴβδοϊπμοτα 
αἼδε οσἰοΥίᾶ ΘΟ ΒΘαΌΠΘΙΓΘΙΌΣ 

Ε 



1 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. ( 22. 38.) 11:7 

28. Τῶν δὲ πρίτερον ἔργων μέγιστον ἐπράχϑη 
τὸ Μηδικόν, καὶ τοῦτο 

β' ση Ποαῦὶ ἀδυποπβίγανὶ., ἢἶο ΠΟῚ 
ἰᾶτὰ οοτίδπηθη ἰπαϊογα πὶ οἱ 
60 Πὶ Π118 810 ἢ 6 ΤΠ; ααϊθὰ8. ν Ὁ 15 
ἱπίο ργθιαῦϊ ερα πὶ 516 ρ]}. 61 Οδ5δᾺ}.; 
αὐδπὶ ΟΡ8 αποὰᾶ ἐπιδείξεως 
οαυ58 οογίατη θη ἰηϊί, 85Ρ6- 
οἰδοα!ατι (Ρταπ Κϑιυῦοῖ, Οἵ. 
ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν 1Π 88, 2) 6558 
ἀοουϊ! (0611. 564 ΘοΙητη 5510 - 
ἢΪ5 ααθαᾳπθ6 νοοὶ ἤᾶηο ΠΟίϊΟΠ ΠῚ 
ΒΕ Ι θοῦ ὅπθι, α]1ο. ὁ. ὅ8.. Τὰ- 
οἶδπαϑ 1. ἃ. (αὶ νἱὰ. γι ΗἩθγπιδηῃ 
Ρ. 257 54.) εὐ 5080]. ἴῃ δᾶ νοῦ 
γοβρίοογε ΤΠπὺουαϊάθπι ραίανογαπὺ 
δα οογίατηϊπα ὐϑθοουιπ πηιβῖοα 
ἃς φοδιϊοα, ἴῃ ααΐθὰ5 ρΆμ]0 δηΐθ 
Ἠοτγοαοίαβ, απὶ ἢϊο ἰδοίθ οαγρδίαν, 
οατὰ ἰδίου ϑ8Π| γϑοϊ α586ΐ, 
ἰησθην! οτηπῖππι ρ]ϑιιϑὰ οχοθρίμδ 
ἔμογιῖ, ϑὅδηθ αἱοαηαιθ ἀθ Ηδθνο- 
ἀου ΠΠ4 γθοϊταίίοπθ οχὶϑυϊπιαίαν, 
Τοβρίοοσο ἰἴὰ δὰ ἰδ]εθ. “ΟΡ θυ. ΠῚ 
ΒΙΒιου  ΟΟΥ τ ΠῚ τ οἰ ἰαιῖο Π 68 1, αἀ- 
πιο πιπὶ ΡΓΟΠ8Ὀ118 Θϑύ. Ξύγκειται 
(αὐτά, τὰ ὑπ᾽ ἐμοῦ γραφέντα) 
γαϊεὶ οοπιροβὶία δϑὺ ἤδϑθο μὶ- 
βίον, Ραγίΐϊουϊα τε ἴῃ βϑηίθητὶᾶ 
ΒΌΡορΙοτα σοπιρ ΓΘ ηἀθηιὶ οἱ θ0η- 
οἰυσάοπι! Ῥοβίία δϑί, αἰ βδθρίμδ ἴῃ 
Ἰοσαυ!οηΐθι5 ἁπλῶς τέ (ΠῚ 8.9. 7 
45, 1. 82, 5), τό τε ξύμπαν αν 
θ4, 8. ὟἹΙ 817,2), ξυνελών τε (1 
41, 1). Αρίδ δὰ τοιδ πη 56 ῃ 6 118 ΠῚ 
Κύϊιορ, τον Ροϊ. ΠῚ 81, 12 
ἀγώνισμα μέν, μάϑημα δὲ οὐ 
γίγνεται, καὶ παραυτίκα “μὲν 
τέρπει, πρὸς δὲ τὸ μέλλον οὐδὲν 
ὠφελεῖ τὸ παράπαν, δα ἐς τὸ 
Ἡπυδχθηρας ἀκούειν (485. Π 

, 1 ἐν τῷ παραυτίκα ὅρᾶν. 
Νἀάριε νἱτἀρογαπ 8 εβύ ἤσθυν. 
αυοὰ ἀκούειν ἀε]., αὐἷα ΠΗ 
Ἰορογθίαν. ἴῃ οοά, ΕἸον. ΘΙοη 811 
ΗΔ]. ππὸ Ἰοουτη 46 ΟΟπΠρ, νοι. 
Ῥ. 166 «ὔἴδνγθη 8; ργδθίογθα ΠῸΠ 
Ἰδοίατη 6556 ν᾽ ἀθυὶ ἃ Ρουθ ῖὶο |, 1. 
ΡΙπῖο 1. 1. Ουϊημ]ίδηο Χ 1, 8]. 
Νϑη δὃχ [ιἰβ (16 αὐἰᾷ οἸΠΏΪηΟ 
σΟρποβοὶ ποαιῖΐ, Πιοηγ 51} δαίθ πη 
οο4. ΕἸοτ. ον θ᾽] αγῖὶ5 ἔδοϊδηηιβ 
αυδῖη ᾿ρϑίυβ ΤῊ. οοάϊοοβ ΟΠΊΠΕ65 ὅ 

ὅμως δυοῖν ναυμαχίαιν 

Πεϊπάβ ΤΩ ΧΙΠΪ ΡΟΠΘΥΪ5. Πἰο οϑὲ 
ἀκούειν τοβρίοἴθηβ δα ἀκρόασιν 
Ῥᾶμ]ο δηΐθα οὖ 21, 1 ἴῃ δϑάεμῃ γὰ 
ΤΠ] ΟΥ̓ΒΙ8 ΠῚ, Ναπιὶ ΘΟΠίΓα δία πο 
Ἰοσοσυαρηὶϊ ἴθοογαηῦ 56 δἷΐ Ὠϊβίο- 
ΑΙ ΠῚ ΟΟΠΊΡΟΒυἾ558 ΠΟ δα ὈΓ νυ θη 
δαγίατη ΟΡ] Θοίδιϊοπθπ, 5θὰ δὰ 
Ῥογρθίματη Οὐ] Πύθια. δχ ὙΘΥΠΠῚ 
ΘΟσηϊ οι 6. ῬογοΙ ρθη άδτη, 

(αρ.98. 81. Τῶν δὲ πρότε- 
ρον ἔργων κ. τ. Δ. Ηδροο νογθὰ 
ποη δὰ ρῥγοχίπηθ ρυΆθρυθββα, 5868 
δα 21, 2 Δρρ!Ποαπίαγν. Βισπἤοδη- 
ὑπ Θηΐ ΓῸ5 ΠΟ θ6110, ἀθ ουΐπ5 
τηλρηϊ παΐϊηθ 21, 2 βϑυύτῆο ἔαϊϊ, 
Ῥυΐογθβ, Ηϊΐὸ δαϊθπη γΘΥα ΠῚ 60}- 
ἰοχίαβ ἱπίθγροβὶίο 6, 22 ὈΥΟΥΒῈ8 
ἱπίουΡατηρ᾽ασ. (ὐᾶγθ σ0Ὲ0 ἴὉΓΘ 
Κυιορ. Ποὺ οᾶρεῦ ΠλΪΠπ8 5110 ἰ000 
Ῥοβίταπη. 6580 ἱπαϊοαί, Ὑιάρθίυν 
ἰσῖίαν ΤΠ. ροϑβίθα ἰᾷὰ δαάϊα!558, 
564, οὑπὶ Πυϊο ΡΥ ΘΧΙΓΘΠΊΔΙη 
τη ΠΌΙη ΠΟῊ ἱπηρ 5 ἰββϑῖ, Ομ β᾽ 558 
ΓΟΡΓᾺ ΘΟΠΟΧατη ἴπ ἰηϊΐ, ο. 28 50- 
Ἰαΐαπι τεβίϊϊπονε, -- τὸ ηδι- 
κόν. Ηοο ΒΕ Παπὶ Τροΐαπο τηδὶαϑ 
ἔαϊββθ, αὐ ΤΠππογάϊά65. Ρεϊοροη- 
πΟΒΙ ΘΟ ΠῚ ΠἿΡΟαΙ6, Δα ΒίΓΑΓΘ 
βίπα αἷς Πογοά οί, 120, --- δυ οὖν 
ναυμαχίαιν καὶ πεξομα- 
χίαιν) ναυμαχίαι δύο ἐν ᾽4ρ- 
τεμισίῳ, ἐν Σαλαμῖνι" πεζο- 
μαχέίαι δύο ἐν Πύλαις, ἐν Πλα- 
ταιαῖς. ὅοΠ01., Οὐπὶ ρ] αν 5. ΠΪ5 
Ῥαρμᾶθ θ6}|10 Ῥογβίοο αἰτεγο ρι- 
Βπαίαθ βἰπί, αυδουϊαῦ απᾶ6 5ἰηΐ 
116 Ὀΐπαθ. ΑἸ ἰσιαν πᾶναῖθβ 
Ῥαρπαβ δα ϑ'δίατηϊπα οἱ δὰ Ευγυ- 
τηθἀοηΐθπι, ἰογυοϑίγοβ δὰ Ρ]αίαθαβ 
εὐ δὰ Μγοδίβθη ἴδοιαβ 1πιθ]]ορὶ πηᾶ- 
1αηΐ, Κυπθροῦ δαΐθπὶ δά Μγοαδίθη 
ΘΟΙΏ Π 558 πὶ 15 Πυτηογδί, ΟοΠδ6- 
γῆν πᾶθο οἰπὶ απδοβίϊοπο ἀθ νἱὶ 
γεγθογαπι κρίσιν ἔσχε, απᾶ6 οὑπὶ 
γαϊθαηΐ ἴῃ [5 ΡΓΟΘ 1118. Γου α πὰ ΠῚ 
6} ἀϊδοορίαββα 861 48. βυμηπηἃ 
γεὶ ἀθογθίαμη 6886, δἷϑὶ ὈῈ]] πὶ 
ποπάπμῃ 5ἰύ Βηϊίαπη, 46 ρΡαρπᾶ δὰ 
Επγυπρἀοῃίοπι ραρ παῖδ σατο Π ΟῚ 
ν᾽ θῖν οοοίατὶ ΡΟ586; ΠΔΠῚ εἰ 
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καὶ πεζομαχίαιν ταχεῖαν τὴν κρίσιν ἔσχεν. τούτου 
δὲ τοῦ πολέμου μῆκός τὲ μέγα προύβη, παϑήματά 
τὲ ξυνηνέχϑη γενέσϑαι ἐν αὐτῷ τῇ Ἑλλάδι οἷα 
οὐχ ἕτερα ἐν ἴσῳ χρόνῳ. οὔτε γὰρ πόλεις τοσαίδε 
ληφϑεῖσαι ἠρημώϑησαν; αἵ μὲν ὑπὸ βαρβάρων, αἵ 
δ᾽ ὑπὸ σφῶν αὐτῶν ἀντιπολεμούντων (εἰσὶ δὲ αἵ 
καὶ οἰκήτορας μετέβαλον ἁλισκόμεναι), οὔτε φυγαὶ 
τοσαίδε ἀνθρώπων καὶ φόνος, ὃ μὲν κατ᾽ αὐτὸν 
τὸν πόλεμον, ὁ δὲ διὰ τὸ στασιάζειν. τά τὲ πρό- 
τερον ἀκοῇ μὲν λεγόμενα, ἔργῳ δὲ σπανιώτερον 
βεβαιούμενα οὐκ ἄπιστα κατέστη, δεισμῶν τε πέρι, 
οἱ ἐπὶ πλεῖστον ἅμα μέρος γῆς καὶ ἰσχυρότατοι οἵ 
αὐτοὶ ἐπέσχον, ἡλίου τε ἐκλείψεις, αἱ πυκνότεραι 

ῬΓΙΟΡ δία τηϑῖου]5 ΠΟ Θητϊ ἔαϊι 
4086 ἃρυὰ Μγοδίδῃη ἔδοία ββί οἱ 
δρυὰ ἘΥΥ πιεἀοπίοτα πεξομαχίαν 
καὶ ναυμαχέαν ἔαϊ556 ἴρ56 Τυ- 
ογαϊάθβ πᾶνγαὰῦ 100, 1, 560], 
ΠΝ 1) 75 ἜἼ 70.211: δοπΉγπιδι ΡΙΊατ, 
ἀε Ἠετγοά. τηδιῖσῃ, 48, ααἱ οαβάθῃ 
αυδίζαον μυΐαθ, θ6Π: Ρυρ πὰ. πο- 
μϊηαί. -- τούτου... προύβη, 
Ὠαϊὰ 8 δας" 5611 τᾶ σ᾽ ἢ Ϊ- 
τ.40 Ἰοηθ6 ρ᾽οοα551, Ῥονι, 
Οἵ 105. Β. ἢ ἍΜ 0, 5 χρόνος οὐκ 
ὀλίγος τῇ μάχῃ προύβη. π--ξυν- 
ηνέχϑη γενέσθαι Ξ-- ξυν- 
ἔβη (οἴ, 1, 2) γενέσϑαι. δὶς 
Ηετγοᾶ. ΥἹ ᾿28, ἘΠ ΑΔ Π: 
ὙΠ] 88 οἱ δἰϊᾳυοίίδη5. ΡΙΌΘΟΡ. 

δ. 2, ἠρημώϑησαν., Βιτηὰ] 
δυαὶ πρότερον ἕν ἴσω χρύνῳ. --- 
ὑπὸ βαρβάρων. σι Μγολ]65- 
8ὺ5 (ὙΠ 29, Οἵ, Ραυβ. ΙΧ 19). 
ΟοΙορ Ομ (ΠῚ 84) πιο 5. ΠῸ5 
6558 τηᾶνῸ}: ὉΠ|ν, 1. ἃ. Ρ. 118 54. 
--, ὑπὸ σφῶν αὐτῶν. ὕι 
ῬΙαίαθαθ (1Π 68), Τηγτοα (ΓΥ͂ 57). 
ΡΙαγα νἱὰθ ἀρυὰ {ΠΠ|. Ρ. 120. -- 
οἰκήτορας μετέβαλον. 
Αὐάὶ 3, τούτῳ τῷ πολέμῳ. ϑρε- 
οἴδην πδεο αὐ Ροιϊάδοδπι (Π 70), 
Αδρίπδιι (Π| 27), ϑοίομοη (Υ᾽ 82), 
ΤΉΥΓΟΔ ΠῚ (Ὗ 51), ϑο!!απι (Π 
80), Απδοίοτίαπι (ΤΥ 49), Ποατη 
(Υ 1), Μείυπι (Υ̓ 1160). Οἱ. ὉΠ|ν. 
--ὀ ἁλισκόμεναι. Οἵ, Κυιρρ. 

αι. 8 ὅ8, 1 δάῃ 8. - οὔτε φυ- 
γαὶ.. καὶ φόνος. Ἧδδο, πὸ 
οὔτε Ῥτο καί ἐχβρεοίθίαν, ἃγίδ 
ἱπηροπᾶδ, τὖ βὶ ρδίΓ]Ο ΒΘΥΙΠΟΠΒ 
ἀϊχδυῖβ ποοῖ 80 υἱοίς Κεγϑαη- 
πεπροη πα Ποίκοϊθῖθτι. ΙΓ 6 Ὁ 
ἃρυα Τιδιῖὶποβ ροβύ πρᾷιθ πῸπ 
5001 ἃ αὐ οἰ γ6, 568 οἰἶϊδᾶπὶ αι 6 
Ροπὶ ἀεπηοηδβίγαν!ε ἈΝ Ὁ] αθὺ ἰῃ 
Αἀαϊίαηι. δὰ Ν Θοῆπον. δ] 6 ποίοχ, 
Ρ-. 238 54ᾳ4ᾳ. Εἰ ἂρυὰ ἀτγαθοθοβ ἢὰπο 
ὈΒαπιὶ ἰδ ὰ8 ααδπὶ ἀοοαὶϊ; δι. 
αν, 8 009Βγ ρδϑίεγθ εχ ος εχ- 
ΘΠΊΡ]0 ΤΠαογ ἀἰάεο ἰᾳφαθί, θδθβί 
δαϊθηι ἐγένοντο γε] εχ 8364. τὸ- 
Ροίθηάαπι κατέστησαν. θεϊηάα 
πόλεμος, αυῖαὰ δαϊδοια πη οβί 
αὐτός οὔ. οοηίϊταυϊαη τὸ στα- 

σιάξειν, Ρυβηδ5 Ὀ6}1 5ισηϊῆοδι, 
- διὰ τὸ στασιάξειν. σι 
Οογόγγαθ (Π| 69 544. 81 54ᾳ. Ὁ 
48), Μερδγὶβ (ΤΥ 74), ὅπ (ΠῚ 
21), 8}10]. 

8. 8, σεισμῶν. ΜΝιὶά. Π 8, 8. 
ΠῚ 517, 4. 89. 1 ΤΥ Ό. ΠΠ  ν 268 
Δ 80, ὅ.. ΕΘΟΥ 1. ΠΌΣΟ: 
41, ῶ. -- μέρος ποη τηᾶ]6 ααϊ- 
ἀδπὶ οπιϊ ἰογθίαν : 5ϑα οἵ, 8άῃ, ΤΥ 
18, 4 εἰ βυρει ἐπὶ πλεῖστον καὶ 
ἰσχυρότατοι Κτυορ. ὅτ, 8 59, 2, 
8. -- ἐπέσχον, οθεϊη 8 Γὰ ὗν 
Οἵ. Ῥίοη, 888, ὈΧΥῚῚ 25, ὅ 
ἐπὶ πλείους ἡμέρας ὁ σεισ ὸς 
ἐπεῖχε, ῬοΙγυ. Υ ὅ, 6 τῶν ἐτη- 



ΓΞ 

ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ. (1 38. ἘΕ9 

παρὰ τὰ ἐκ τοῦ πρὶν χρόνου μνημονευόμενα ξυν- 
ἔβησαν, αὐχμοί τε ἔστι, παρ᾽ οἷς μεγάλοι καὶ ἀπ᾽ 
αὐτῶν καὶ λιμοὶ καὶ ἡἣ οὐχ ἥκιστα βλάψασα καὶ 
μέρος τι φϑείρασα ἡ λοιμώδης νόσος. ταῦτα γὰρ 
πάντα μετὰ τοῦδε τοῦ πολέμου ἅμα ξυνεπέϑετο. 
ἤρξαντο δὲ αὐτοῦ ᾿Αϑηναῖοι καὶ Πελοποννήσιοι 

σίων ἐπεχόντων, Τας. Οετπι, 32 
ΡΙατγῖτη πὶ μἾ 6 πι5 οὐσπρδὺ εὐ 
τὰ τ ΠΙ| 89, 2 ἀεξᾳὰθ ἰοὺ 
δάη. 10,1. - ἴξεπη Π8οο βογὶ- 
θετεὶ ΤῊ, ποπάθπι οΟΘῃΟνΪ 558 
ψοῃοπη ἢ ἰσϑ πα {ΠΠπ|πΠΔ ἰθγγᾶθ 
τηοίιπι 4π0 5014 (05 ᾿ἰπβ5]ὰ ἃ. 412 
φΟΠμαμαββαία ββϑϑοὶ (ΥΠ| 41, 2) 
Βυβρίοαίτβ δϑῦ ϑίθυρ. ἰπ Ουδαβι, 
Τῆας, ρΡ. 12; πϑᾷᾳὰδ δηΐη ἀβ πηΆ- 

Χἰμἶβ ἸΙΒα θη! 6. ΡῈ’ ΠΙΔΧΙΠΠΔΠ 
ἰθῦγὰθ ρᾶγίοιῃ αἰ 515. ἰθγγαο τη0- 
εἰθτι5 ΤῊ. Ἰοοαίασαμπη ἔαϊ556. 56α 
Ποο ἰοθοὺ ἀθ τϑθβ β'πρΌ αυθ15 οὐ 
αι ΤΡ Β5Ὶπ|6 Δοοϊ ἀθυϊηῦ 5ΘΓΠΊΟ 
εβῖ, συϊὰ5 σΘ ΠΟΥ 5 ἴῃ ἀτάθοϊᾶ ΠῸΝ 
αγδηΐ ἰεῦγᾶβ πιοίαβ δχϊσιῖβ βηἰ- 
Ὀὰ5 σοπίθηϊ (οἴ. 101, 2), 4.815 
Ϊἴβ δβδί ααὶϊ τὰ ἴῃ 00 ᾿πβΪὰ 6Χχ- 
δύ. [ΙτΔ4Ὸὺ6 ἢϊο ΤῊ, ἀ6 115 ρο- 
ΕἰΒβι τη τη οοσίίανι α05 ΠῚ 87, 
4. 89 ΘΟΠΙΠΙ ΠΟΥ Ὁ ΠΟῸΠ ΒΟ]ΌΓΙΩ 
γ ΘΠ ΘΙ δ ἢ 1551 Π|158, 568 οἰΐϊδπι [αι 5 
δδιΞὶβ.---ὀΦὄὄέου τε ἐκλείψεις. 
Μαυιϊαίδ οϑὲ ογαι0 οὐ βίτη! δὰ- 
ἀϊππίυγ οὐκ ἄπιστοι κατέστησαν. 
ἴῃ ῬΡΟΧΊΙΠῚΪ5 816 πὶ ἴῃ οἰ 515 πη 615 
ΒοΙαπὶ κατέστησαν (Ι. 6. ἐγέ- 
ψοντοὶ οορσὶίαπάυτη, οογίθ ἴῃ οχ- 
ΤΥΘΙῚΪ5. ἘΞ ΜΟΡΌΡΠΕ ΘΒ ΞΕΝ 52: 
1. ὕΠΠν. 1, ἃ. Ρ. 178 5ᾳ6ᾳ. Μῖγϑίὶ 
Β.πι αποὰ πο ἰΐθια ἰὰπᾶθ ἀοΐε- 
Οἴπιϑ πῖον ὉΠ τΟΥΓΟΓ 5 ΤῊ, Θ0Π- 
ΤηθηΟΓνἶβϑοῖ, ὈΥΔΘΒΟΓ ΠῚ ΟἸΙΠῚ 
ΑὙΠΒΠΘΗΙ θη 5105 ἃ Ξυγαοβὶβ ΔΌΪΓΘ 
Ῥδγδητῖθ5 τοῦτ τπᾶχὶπια ἴδια} 15 
'ρ88 ἰᾳψπὰἃ ἀεβοίϊδηϊα ἱπίθγροβὶία 
εββϑῖ (ΥἹ1 580, 4), δίψα ἴπάθ πᾶπο 
Ῥαγυϊοα!απη ἀπῖθ ΘΠ πὶ 5.101 Π 16 η 568 
ΘΟΠΒΟΡΙρίδιη 6558. 5.ΒΡοδτ βαπηί. 
ϑεὰ δαπὶ ρυορίογ ἰπβο] πὶ ἔγο- 
αυθητῖαπι ΤῊ. ροὐ ββί πὶ 5015 
ἀεἰδοια πη τηθπίϊοποπι ἔδοογὶῖ, [ὰ- 
πᾶθ αυϊάεπὶ ἀείδοίαβ Ρ8ῈῚ 6] 
ΤΕΙΠΡΊ5. ΠΟΙ ἔπϊ5586 ἔγθα θη οΓ65 

ῬΓῸ ΠΕΠΊΘΙῸ ΘΟΡΌΙ αἱ ἃπίθα 6χ- 
50{{|556 πηοιη γα θα ἴα ΠΟΟ 51|6Π110 
οϑβίθῃαϊταγ, Επθύδηΐ δαΐθ μι οἰ ΠῚ 

θ6110 ἀδοόθηηδὶ απαύ, ΦΈΟΓΆΙΩ 
ὨΟῺ ΤΪΠ 115 Τη θη ΠἾἶ886 ἀδθαθαΐ, 5 
ΟἸΠΪΠΟ ἢΐο 605 Αῇἴδγεῃηαϊ οδυβᾶ 
Παισϑοῖς ΘΕ ΠΠΡΕΟΊΑΣ ΡΕ 51 
ΟΟἸμΠΘΠΠογδηΐαῦ δαίθπὶ ἢϊο 50]15 
ἀεἴδοίαβ τϊμ5 ργορίεγεα αυοᾶ 
ΤΠπΟ. 605 ἴῃ τη} 15 Πα θα Θγὶς ατι8 ΠῚ 
ἂν ἀοοσδαίαν. θ6}}} ῬδΙΟρΡ. ἰθηρὰ5 
οἰϊᾶπη ΟὟ οϑβίθηία ἴῃ οοθ6|0 οἱ τϑ- 
ΤΌΤ πϑίαΓα τη γαῖ ΤΩ ΘΠ] ΟΓΆὈ116 
ἔαϊββε (οἴ, ΠῚ 28), ηἶβδὶ ἔογίθ ρο- 
ΡᾺΠ ᾿πάϊοῖαπι ἢΐο ᾿ιδῖ0. ΠΙϑΊΟΓΘΙΩ 
νἱπὶ δὰ δηϊπιαπὶ ΤΗπογαἰαϊβ Π8- 
ὈἾἶ556 αἀἴθθῦα πη 1 Π}115, γα. Βοβοἢ. 
εν ΟΣ ΩΣ τ πυκνότεραι. 
σι, ΥἹΠ 97, 2 ἐγίγνοντο... 
πυκναὶ ἐκκλησίαι εὐ ὙΠ 44,4. 
--παρὰ τὰ... μνημονευό- 
μενα. Οἱ. ΜΗ. αν. 8 400 8Δ4η, 
88, -- αὐχμοί. »»Αὐχμούς 
δ] πιθιηογθὶ οἱ λιμοὺς ἱπᾶά6 οτ- 
(05. ΠΟΙ Πηρμΐηὶ π16 ἰθρθῖθ, 86- 
οΥὐβαση αὐϊάθη οὐ δϑβίθβ Ατῃ6- 
ΘΒ θ5 ποχὶοβ δἰιϊηοιῦ 1ΠΠ 52, 
ὙΠ 81 εἰ ἴδιηθηὶ ουϑβϑβϑϑὶβ Ροιϊ- 
ἀδοϑαιῖβ Π 70, ΡΙαίαθθηβὶθα5 ΠῚ 
52. [Ὁ ]}5 ὙΠ ὅδ.) ΗδΆΟΙ: 
Αὐχμοί ἰϑτη 6) ΠΟ 5 ηΐ Δ Εβ[ι8, 
56 5]οο᾽41658. Οἷ,. Ηδυβ6ῃ. -- ἡ 

βλάψασα. . ἢ λοιμώ- 
δης νόσος. Ὦξ ἀγτοα]0 ἰζδνᾶιο 
ΓΘ ἈΠ Ε5.: ὙΠ ΘῸΣ 5: 
Μδῃ. ὅν. 8 2118 εἰ 8 219. Καδῃη. 
αν, ππᾶχ. 8 464, 7. ψεῦθὰ μέρος 
τι γα] θηΐ τῇ ἃ σ ἢ ἃ πὶ Ρἃτίοτῃ. Οἵ, 
δάη. ΙΥ 80, 8. δὲ ΡΘϑυ]επεῖα νἱὰ, 
1 48 544. ἐὲ ΠΙ 87. --- μετὰ. 
ὅμα ξυνεπέϑετο. Ααϊ ἅμα 
δας ξύν ροίοταί ἃ06586; 868 51- 
ταὶ!α τθἀιπἀδπιῖδθ γϑγθογαπὶ 6χ- 
Εἰ ρ]ὰ 5815 ἔγθααθπίῖα βαπί. ΟἿ. 
δάη, 8 ὅ, 122, 4. 198. 
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λύσαντες τὰς τριαχοντούτεις σπονδὰς αἵὲ αὐτοῖς 
ἐγένοντο μετὰ Εὐβοίας ἅλωσιν. διότι ὁ᾽ ἔλυσαν ὅ 

τὰς αἰτίας προέγραψα πρῶτον χαὶ τὰς διαφορᾶς, 
τοῦ μή τινα ἕητῆσαί ποτὲ ἐξ ὅτου τοσοῦτος πό- 
λεμος τοῖς “Ελλησι κατέστη. 

8 4, τὰς τριακοντούτεις 
σπονδάς. Νὶά. 118,1. -- μετὰ 
Εὐβοίας ἄλωσιν. γἱὰ, 114, 
8 εὐ ἀδθ δυύϊοι δ ΟΠ 15515 δὰ. 
12, 8, 
ξ ὅ. προέγραψα πρῶτον. 

ΘΙΤΉΠ1α 5απηὶ προπέμψαντες πρό- 
τερον 29, 1 (οἰδὶ ἰἴθϊ πρό ἰοοΐ, 
πρότερον ἰοτηροΥβΒ νἱτὰ Πα 6 ΓΘ 
Κυιθρ, ἀοοοι), πρότερον πρού- 
σχεέπτον Π1Ὸ00,1, ἔφϑασαν προ- 
καταλαβόντες ΠῚ 112, 1, πρὺν 
δὰ προδιάγνωτε 118. 1 ποοι» ὦ. 
πρότερον [ 8, 1. οἷ Ῥορρ. ἃ 
Χοη, Ογτν, ΠΠ ἦν 19. ἢ6 Τπα ἣν 
νἱὰ. γαῖ, δὰ Τὴν. ΧΧΙ 20; 8... 6 
δουῖϑίο οἵ, δη. δὰ 1,1, Ἂἰἐτέαι 
ει διαφοραί ἰοῖο τεϊῖαθο ΠοΟ 
᾿ἴθυο οομ ποηίαν (ν] 4. ἀγριτη, 
αταθο. ρ. 1.54. ̓  ἀρχή 0611 Ἢ 1: 
-- το η..... ξηπησαοιν, Οἱ. 
δάῃ. 4 ΕΧίγ, 

6. τὴν μὲν γὰρ ἄλη- 
ϑεστάτην ἡ. τ. 1. ὙΠθον αἰ 68 
οδτ1585 Ὀ6|}114 60 ΘΧροη θη 88 [τ||558 
βιρηϊβοαῖ ααἴα πη. } ΠΡ} 1665. ἔπθυϊηΐ 
ὨΘ4Π6. ΟἸΠ65. ραϊδηὶ ἀθοϊαγαίδθ 
βἷηι; πᾶ ΨΘΥΙββ᾽ πη τη ααἸἀ6 ΠῚ 
ΟΔΙΒΆ ΠῚ 6556 δυοίαιη ΑἰΠΘηΐθη- 
βίπτη ροίθβίαίθπι, 56 ρῬ8]Δ πὶ 8185 
6586. αἰοιαι85. Π᾿βοθυηῖν ἸρῚ λα Γ 
οαυδᾶ5. 61} νϑῦὰ8 δίαιιθ ραϊδτῃ 
ἀἰϊοιαίᾶ8. Ηδο, ατ1ἃ8 ἃ Π585 ἴου- 
ταϊ188. οὐ Οοοαβίοπθ5 τηᾶρὶδβ δ τὴ 
οαιι585 ρυδοίοχίαβ 6586 6χ 126,1 
ΔρΡρᾶνοί, ἀσδα βιηΐ:, Ὀο πὶ ον - 
ογγδθῦτα οἱ Ροιϊάδθδθ ἀείδβοιίο, 
ἀθ αὐἰθιι βίδιϊπὶ ὁ, 34 844. 6Χ- 
ΡΙΙοδίυν, ὕδυβα νοῦὰ ἢἰς ἰδητατη 
Ῥϑιοὶβ ν 5 πα ϊοαία ὁ. 88 εὐ 544. 
ἀδυηατη Ρἰθηΐι8. ρθυ αν, ὥτδθ 
τούτη αἀἰβροβίθϊο ἔτδίτα ἃ Ὀΐοη. 
ΗΔ]. Ῥ. 881 544. τορυθΠθπά 1, 
ἴδια αἰτία οἱ πρόφασις ἰῃίογ απὶ 
4υϊάθπιὶ δῖ. ἀἰβιϊποααηῖαν αὐ 11 
οαιι5α ψοΥᾶ 5ἰΐ, Ἴιαθο Β᾽ πη] αία ς 
βοᾷ πἴο αἰγαπιαὰθ ΠῚ }1} πἰβὶ οδὰ- 

τὴν μὲν γὰρ ἀλη- 

βΆτη βἰβηϊ σαι εἰ δά 6οιὶβ νοοᾶ- 
ὈῈΠ15 ἀοῆηίταν. Β.πηΠ τον πρόφα- 
σις οἱ. 115.49,.2..ὄ Π 35. Ὁ ΝΠ; 
1 (αὶ Του ΠῚ ἀληϑ. δα αἰ ίαπι 650) 
οὐ ἂρ Α«ἰϊοβ βου ρίογοβ ἰθρὶθαν. 
Οἵ, Ρἤμπρκ. δὰ Ἐπν, Ηθρο. 840 εὐ 
ΗεἸά. δὰ ΡΙαί, Τίτηοὶ, 20. Ὑοὶβ- 
βίη Τιϊη05. οδιβαμη οἱ οδαβδυὶ 
ἰητογάαι πη ἀ6 ἤοία οαπβα ἀΐοθυθ 
σοπϑίαί, ᾿4θηηα τι ἴδοῖυ ΤῆυοΟΥῪ 58 
οἱ 8410 εὐπρεπής γεΕὶ εὐπρο- 
φάσιστος ΥἹ 16, ὃ. 106, 2. Θυοὰ 
Δα οὐαύϊοῃΐβ ΘΟΙΏΡ ΟΒἰἐἰοπ 6 πὶ δι{1- 
ποὺ, ἀαθπι ἀπ 0 11ΠῈ ναθοὶ αἰ- 
ὁαπὶ οἶδα ἐκεῖνον ὅτι τοῦτο 
ἐποίησε εἱ ἀαθτηδ ἀπ] ο πιτὴ Τια- 
ογάϊάο5. ΒΟΥΙΌΘΓΘ Ῥοία τὴν ... 
ἀλ. αἰτίαν τοὺς ᾿ϑηναέους 
ἡγοῦμαι ὅτι μεγάλοι γιγνόμε- 
νοι... ἠνάγκασαν, ἴίὰ ροδῖίο 
Ἰηδαΐνο [ουβι τα νἱἀθαῦαν 518 
6558 γϑυβ τὴν... ἀλ, αἶτ. τοὺς 
᾿ϑηναίους ἡγοῦμαι, μεγάλους 
γιγνομένους. .. ἀναγκάσαι, 
ἀαοτιιπὶ 5θ θη 0 Θά θ πη 511 δία 6 
ἀδὶ ἐδ Οὐ πὶ τὴν -- ἀλ. αἰτίαν 
ἡγοῦμαι (εἶναι) τὸ τοὺς ᾽4ϑην. 
μ8γ. 864 ρῖὸ ἢ] ὅτι τες αὐοὰ 
(εν ζ7μιδίαπα (α55} 10 {1 ]εἰν 8 δῖ π 6 
ΔΥΌ] 5} 0510]. π6ατῖΌ, ᾿ηρορπαὶ 
οὔατα. πᾶπο ΧΡ Ἰοδιϊοπ θην ΟδΏΡ. 
Ρ. 22 σοῆπβ ἀϊοομαϊ ὃχ ἀποθὰβ 
οοηἤαίαπι αὖ Κυιιθο, βίδίπιθ η5; 568 
πΘυ ον γθῖη Ἰάοπ 8. ΘΧΘΙῚΡ 18 ΟΟΤᾺ - 
ῬΡΟραν ς . Οἱκ. δάπρ ΤΥ̓́.18., ὃ. 
Αὐποϊάυβ ἰπΠηϊ ναση ἰηὐου 
βίη. αὐίϊοαϊο ἰθσὶ αὶ δὰπὶ δα αϊ- 
ὑππὶ γε} 18 ἀοοοί, Οποὰ αυδὴ- 
ἀυ8η ὙΘΥΙΠῚ Θδύ, (Δ Π16 1 ΡΥ Θ0}10- 
οδιϊοποπι νοοὶβ 4ϑηναίους ἷο 
Ὠ0Ὼ γ᾽ οίιν Πουὶ ρΡΌ058586. ἤθαὰθ ὑ8- 
τὰ} 810 πη, οα μάθυῃ ΠΠ τ α δ τῃ 

ὅτι νὶτι παροὺ (οἴ, αἄπ. ΠΙ 88, 1); 
Ρτδοίουθα ἤᾶθο γαι10 ἢΐο πα ΧἰΠΊΔὴ] 
παθοὶ δε μδν ἐορνῳ αιοὰ Βαθῖθο- 
τὰτὰ (τοὺς 49... .. ἀναγκάσαι) 
αὐίϊοι!ο οατουοί, «αἱ ἴῃ Ῥυαθαϊοαίο 
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ϑεστάτην πρόφασιν, ἀφανεστάτην δὲ λόγῳ τοὺς 
᾿ϑηναίους ἡγοῦμαι μεγάλους γιγνομένους καὶ φόβον 
παρέχοντας τοῖς “ακεδαιμονίοις ἀναγκάσαι ἐς τὸ 
πολεμεῖν᾽ αἱ δὲ ἐς τὸ φανερὸν λεγόμεναι αἰτίαι 
αἴδε ἦσαν ἕκατέρων ἀφ᾽ ὧν λύσαντες τὰς σπον- 
δὰς ἐς τὸν πόλεμον κατέστησαν. 

24, ᾿Επίδαμνός ἐστι πόλις ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι 
τὸν. Ἰόνιον κόλπον᾽ προσοιχοῦσι δ᾽ αὐτὴν Ταυ- 
λάντιοι βάρβαροι, ᾿Ιλλυρικὸν ἔϑνορ. 

’ 9 Ἅ 

ταύτην ἄπο- 
κισαν μὲν Κερκυραῖοι, οἰκιστὴς δ᾽ ἐγένετο Φαλίος 

(τὴν μὲν ἀληϑεστάτην πρ.. 
λόγῳ) ΡΟΒἰ [8 6ββϑεῖ, Ἐδοίθ Ἰρίταν 
ΟΙαβ5. τὴν μὲν ἀλ. πρ.. . λόγῳ 
ῬΙῸ δρροβίοπθ ργαθαϊοδιῖνα Ὧο- 
οἴρογθ νἱάἀθίαν (46. αὐίϊο!ο οἵ. 
Κτυος, αν. 8 50, 4 86η. 14), ἴτὰ 
αὖ 56 6 118 ἐδᾷθπὶ δἰ. 8δὸ 5] Ιθσ- 
ῬΘΙΩΙ8 ἢ μὲν γὰρ ἀληϑεστάτη 
ἦν πρόφασις, ἀφανεστάτη δὲ 
λόγῳ, τοὺς .4. κ. τ. Δ. Οἵ. ἀάη. 
ὙΠ 29, ὅ. -- ἀναγκάσαι, 561}. 
αὐτούς. Οἷ. αάη. 20, Ὡ. -- δ το 
οἵ, α. 88. εὐ 118, --- αἵ δ᾽ ἐς τὸ 
φανερὸν λεγόμεναι αἰἐ- 
τέαι. Ἐς ἀϊοθηαὶ ΒΘΠΘθι5 λέ- 
γειν 5. εἰπεῖν ἐς τὸ κοινόν ΙΥ̓ 
58, ἐς τοὺς πολλούς ὙΠ 48, 2, 
Β. ΠΗ 1005 ἀρὰ Μδί, τ, 8 δ180 
5815 ΘΧρ! Ἰοδίπγ, ΑΡρίδπιιβ δα ΠΊΘ 
Θυΐδπι ΡΑΡΙΪΟἱ ΡΟ (8}1} ποῃ Δα 10 
πρόφασις ἐς τὸ φανερὸν (γέ- 
γον 8) 5ουῖρϑιῦ Ραμ, ὙΠ. 1, Οἷ, 
ἈΠη. 6, 5.6. Κυαθρ;, αν. 8 48, 4 
άπ, ὅ, Ράαϊο ροβι ἀφ᾽ ὧν ἰπιεῦ- 
Ρτγρίατε ρυορίου 485. ΟΥ δάη. 

᾽ 

Οἀρ. 34. Ὅε Πἰβιίουῖα Ὀ6}}} ἱπίϑν 
Ἐρίἀδπμηῖο5, ΟΟΥ 1108, Οογου- 
ΤΆΘΟΒ φιϑϑίὶ οἵ, θιοά. ΧΠ 80 564. 

81. Ἐπίδαμνος] ἣ νῦν 
“υρράχιον καλεῖται, ἥντινα 
παραγραμματίξοντες Ζ΄οροαίκιον 
(θ τὰ 220) καλοῦσι, 56Π0], ΟΕ, 
δάη, 26, ὅ, --- ἐν δεξιᾷ. 1,Α- 
πὶ ἃ ἃ ἀδχίτδπι (ἃ ἄδεκχιτα, 
ἀοχίτγᾶ β'ηθ Βμαῖν, ) ἀϊεππι. ΟἹ, 
ΤΣ 2,..98, ΠῚ 24, 1. 9ῦ, 1. 
-- ΡΣ τὸν Ἰόνιον 

κόλπον. Ὧδε ἀδίϊνο νἱᾶᾷ, Μαδιίῃ, 
αν. 8 8880. Κιιποσ, αν. ἃ 48, ὅ 
αάη. 1, 46 1 αἰη5 ατοη. δὰ 1ἷν, 
Ι 8, ὅ. Εδῦν. δὰ Τήν, ΧΧΙ 88, ὅ, 
ΘΙ] ηα Τἰἱν, ΧΧΥΙ 26 5ϊ1.ὰ 
Δπῃλίογτα εϑύ ἰδονὰ ρᾶινίθ 
βίπατῃη Οοτὶπίμίαπι πίνῃ - 
Πα 5: Ὁ ΟΞ ΙΝ, 16, 6. 
Τοῖπάθ. τηδ] απητι5 ἀυϊάοπι ἐς τὸν 
Ἶ. κι} Ὡδπη ῬΥΔΘΡΟϑ τ] οπ θη Δ|10] 
πἀβαυθαπδαιθ Τῆπο, δα αϊ; ᾿πίθν- 
ῬΌΠΘΓΙΕ τη 6ῃ, οἰβὶ μαθοὶ Ρβϑιᾶο- 
ἀδπχοίν, 199 (ΠΠει. αν. θὰ. ἍΝ 412. 
ΙΧ ρΡ. 88), δἰιϑὶ ποη βϑιπ|ι8. ΟΥ, 
Ῥγοοορ., αἱ Πᾶθο οχβουῖρϑιῦ Π 
Ρ. 351 Πιπα. οὐ Ἰηναίαν Ρ. 62 δὸ 
10.809, Μαιίῃ. ἅτ, 8.426. ΡἤπρΕ, 
δὰ Επὰν, Απάγομι. 969, Ἰόνιος 
κόλπος οϑί πιάτο Ααἀγίαύϊοπτη δαΐ 
τούμτη. ἅαὺ (οἷ. ϑιγα0. ρ. 128, 
Αρδιμ, Π 1) ρᾶν8. οἷτιβ ἰῃπ πιθεὶ- 
ἀἴδπι ΒΡ θοίδη8, υὐ Ν] 18, 1; ΠΟΠΙΘᾺ 
᾿ἀδρίας δαἷπι ἃρπα Το. πα5- 
αὐδπὶ τοροῦϊαν. Οἱ, Μαμηοτί 
αφορν. ΙΧ 1 ρ. 9 εὐ ϑυϊά. 80 
Ροῖ. ἴῃ νν. Ἰόνιον πέλαγος. -- 
προσοιποῦσι δ᾽ αὐτὴν 
Ταυλάντιοι. Οἵ. δέγΑ0. ρΡ. 826. 
ΜΕ]. Μαοεοά. Ρ. 44, εὖ ἀδ δοοιβ,, 
ῬΓῸ 4ὸ υϑἰίαιῖον Ὅἀδίϊνιβ, δαη, 
26, ὅ. Ρτίβοὶ, ΧΥΤΙῚ 27,280. Μη, 
8 4020 αάῃ, 
8 2. ἀπῴκισαν] ἀποικίαν 

πέμψαντες ᾧκισαν. 8610}. 1ὰ 
ἰαοίυη 6886 0]. ΧΧΧΥΠΙΙ 1,2, 
Ο27 «ἃ. Οἢγ. ἢ.») ὑθβίαϊαν 560. --- 
Φαλέος Ἐρατοκλεέδου. 6 
αὐίΐσα!ο οτηΐβϑο νἱὰ. Μίδι, ὅτ, 
8. 274 οχίν, ΟἿ, ΠΙ| 67, 2. 99, 6. 
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᾿Ερατοκχλείδου, Κορίνϑιος γένος, τῶν ἀφ᾽ Ἧρα- 
κλέους, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν νόμον ἐκ τῆς μη- 
τροπόλεως κατακληϑείς" ξυνῴκισαν δὲ καὶ τῶν 
Κορινϑίων τινὲς καὶ τοῦ ἄλλου Δωρικοῦ γένους. 
προελϑόντος δὲ τοῦ χρόνου ἐγένετο [ἡ τῶν ᾽Ἐπι- 
δαμνίων πόλις] μεγάλη καὶ πολυάνϑρωπος. στα- 
σιάσαντες δὲ ἐν ἀλλήλοις ἔτη πολλά, ὡς λέγεται, 
ἀπὸ πολέμου τινὸς τῶν προσοίχων βαρβάρων 
ἐφθάρησαν καὶ τῆς δυνάμεως τῆς πολλῆς ἐστερή- 
ϑησαν. τὰ δὲ τελευταῖα πρὸ τοῦδε τοῖ πολέμου 
ὁ δῆμος αὐτῶν ἐξεδίωξε τοὺς δυνατούς, οἱ δὲ 
ἐπελϑόντες μετὰ τῶν βαρβάρων ἐλήξοντο τοὺς 

ὕδρ. 24. 8 8, δύναμις ῥτοὸ πόλις ΤΙνδὰτ. Ὑιπά, Ατ. Οἰν, Ῥδπ. 
Μοβαυ. Ο. Ὁ. Ε. 

δύναμις... 
8 ὅ. ἀπελϑόντες οοἀὰ. Οἵ 

ΨΙΠ9Ι, 2. - Κορένϑιος γέ- 
νος. Υιὶάα, Κνυορ. ἅτ. 8 46, 4, 
εὐ ἀθ ρΡοχίπηῖβ Ἰὰ, ΠΑ ΘΠ 
-- κατὰ δὴ τὸν παλ. νόμ. 
Ῥγορίεν. ἱπηϊίαῦϊ 65. ΓΘΟΘΗ ΠΟΤ ΌΤΩ 
(Αὐγίδπ. πᾶ}. Ψ1 24, 8, Αρρίδη 
Βε!. Οἷν. ΠΙ 84) τινά ΡΓῸ τόν 
οοηϊοῖδ5. Επαπι ΡΙΑῖ. εἰς δή τινα 
τόπον Ῥιδοάοη. 107 4, υδὶ νἱά. 
Ηεἰπὰ. εὐ 5141}. δὰ ϑυπιρ. 179. 
Οἵ. Τῆὰς. ΠῚ 104, 1 κατὰ χρη- 
σμὸν δή τινα. ϑεὰ ἰρβὰ κατὰ 
δὴ τὸν παλαιὸν λόγον ἰιᾶθεῖ 
Ργοοορ. Ρ. 120 εὖ ρ. 184. ΠΙϊΪὰ5 
τπΟΥ85. ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ δἰίθγαπὶ νἱὰ, Ὑ] 
4, ἢ. - κατακληϑεΐές ΑΥοϊ- 
βοϊοβίυϑ 510 ἱπίερργθίδιαν 80}0,: 
τὸ κατακληϑείς κυρίως εἶπεν" 
ἀπὸ γὰρ μειξόνων τῶν Ἣρα- 
κλειδῶν" ὥσπερ ἀνακληϑείς 
ἀπὸ ἐλασσόνων λέγεται. Ἐδι 
δπΐπὶ δ οοϊία 8, ἃὐ δρυὰ ΡοΪγΌ. 
ἈΧΝΙ Τα, ἅς ϑ|π80.Ψ Ρ.- 846, ΡΙυΐ. 
50], 24, Το, 18, 408 ἰΟ008 
ΟΙαββ. αἴενι, ϑ᾽ τη] νἱτη ἴῃ 
γερο κατάγειν ρῖδερ. κατά 
Βαῦοι ΙΝ 08, 06. ἘΓυδίγα ἰβὶτυῦ 
παρακληϑείς οομηϊ. Ηδτγνν. 

8 4, ἀπὸ πολέμου ... 
ἐφθάρησαν. 1. 6. ὈΕΙΠαπὶ οο- 

, δύναμις πόλις Ραὶ. Μ. », δύναμις καὶ πόλις ατ, 
Οἰανυ. θυ ἸητδΓΡ οι πι θη ἔαδγαηῦ: ἡ τῶν Ἔ. πόλις εἰ ἡ τῶν 

Δάη, 

οβίομθπὶ ἀθαϊ θογαπὶ ΘΔ] μη ἰδ 15 
εὐ. ἀθφιυϊπηεηῖϊ: ἵπ ἔοϊψε δἴπεβ 
Κπίοροθ. Ὅς ρίδεροβ. ἀπό οἴ. 
δάη, 12, 2; αἰδοεγτι 80 Ποὺ 805 
546 11, Τ1΄ Πἰαϑιγαίαϑ. ΒΘ μΉΠΠον ἐξ 
2, 2. »»Αὐποίααβ εὐ 81] ἀπὸ 
πολέμου οὔτ στασιάσαντες νο- 
Ιὰην οοπἰαησὶ. 864. νἱά. Οδπιρ. 
Οὐϑοῦν. Ρ. 3454. Κυιαδρ. Βᾶν- 
θαῦὶ δηϊίπηϊ ργάθίοῦ Ταυϊδηϊ08 
Ῥοββαηι 6558 ΒΌΠΠΟΠ65 οἱ ῬΑυ 1 ηϊ, 
ΟΥἷ, ϑιγδῦ. 1. ἃ. ΠΙοβ ἰάπηθη ἴη- 
16 ]Π6ο] νοὶ ἶββὲ ΤΠυογάϊάθη 6χ 
81 ἱδδιαν ΘΟ ΡῚ ΡΟο588. 

8 ὅ. τὰ δὲ τελευταῖα. Οἵ 
Μδιίῃ, αν. 8 288, ἰηἴγα ὙΠΙ 88, 
8. δάη. δὰ ὁ. 19 εχίγ. ὟΝ δΡ. δὰ 
Πεπιοβίῃ, ὁ. Αὐϊβίοον, 186. 
ἐπελϑόντες. Οοαά. οπιηϊαπὶ 
βοιϊρίυναπ ἀπελϑόντες δπιοπᾶ, 
Ηδαβ. Ταοαθυ, Ρ. 60. ,,(Θαυϊ αἱϊ- 
αυϊὰ [δοϊαπι, ἱπαυϊ, ἀπελθόντες 
Ργοΐδοιο Ἰὰ 4110 ἰοοὺ ἴϑοϊπῦ 4 πῃ 
υπᾶς αἰδοθββούαπι; δία οριῖ- 
Πηδίθ8 αυϊάθη) ὈδύΡᾶγοβ οχοῖνο- 
Γαπὶ οὐ ΘΧϑ οἱ πὶ ΘΟΠΙρ νυ θιαηΐς: 
αθδ6 5 δπδιγᾶγο ΤῊ,, ρϑ0]0 ααἱ- 
ἄθπὶ {βίου ογᾶϊο οβϑεὺ ἤθαὰθ 
ἰδηθη ἱπορίαὰ, Νὰηο σγϑῦοὸ ἤθη 
αυδθ. Ροβὲὶ αἰβοθββπι βθβϑϑυϊηΐ 

4 
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6 ἐν τῇ πόλει κατά τὲ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. οἵ 
δὲ ἐν τῇ πόλει ὄντες ᾿Επιδάμνιοι ἐπειδὴ ἐπιέζοντο, 
πέμπουσιν ἐς τὴν Κέρκυραν πρέσβεις ὡς μητρό- 
πολιν οὖσαν, δεόμενοι αἡὴ σφᾶς περιορᾶν φϑει-- 
φομένους, ἀλλὰ τούς τε φεύγοντας ξυναλλάξαι 
σφίσι καὶ τὸν τῶν βαρβάρων πόλεμον καταλῦσαι. 
ταῦτα δὲ ἵχέται καϑεζόμενοι ἐς τὸ Ἥραιον ἐδέοντο. 
οἵ δὲ Κερκυραῖοι τὴν ἱκετείαν οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ 

. 

" 

9 ’ 3 ΄ 

ἀπράχτους ἀπέπεμψαν. 
20. Γνόντες δὲ οἱ ᾿Επιδάμνιοι οὐδεμίαν σφίσιν 

ἀπὸ Κερχύρας τιμωρίαν οὖσαν, ἐν ἀπόρῳ εἴχοντο 
ϑέσϑαι τὸ παρόν, καὶ πέμψαντες ἐς Ζελφοὺς τὸν 
ϑεὸν ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν 
ὡς οἰκισταῖς καὶ τιμωρίαν τινὰ πειρῶντο ἀπ᾽ αὐτῶν 

εμδγγᾶί, βεᾷ απ88 ροϑί γϑα πὶ. 
Ουᾶτα ἀρρᾶγοι ἴῃ 110 ἀπελϑόντες 
Ιὰ τϑρεῖϊ πο ἴϑτὴ ἀἴοῖο π|}}}} Ορ8 
οὐδ, ἰὰ νϑῦοὸ οὔ αποα αἰοὶ π6- 
Ο65586 ογᾶί. Αἰᾳιθ Ἰὰ ἴδῃ ἃπίβ 
πηθ νἱάθο Πιοππορίππι [δὰ ΡΠΔΙΆΓ. 
Ρ. 298 54.} 56 η5ΐ556, 46 πὶ αυοᾶ 
ἀπελϑεῖν Ῥτὸ ἐπανελθεῖν ἀϊ- 
Οἴὰπι 6586 δχἰβίίπιαὺ ἴδ οἾ}]6 δϑὺ γὸ- 
ἑαΐαγο . 51τη1|6 νἱϊατη οϑὲ ὙΠ 
92, 2. Ἐτγαβίγα ἰγδαὶίαπι βουϊρία- 
ΤᾺΠῚ (πρίν [,.. Ησργρβὺ ἴῃ ΡὨ]]ΟΙ. 
ΧΧΙΝ ν". 642. 

8. 6. ἐν τῇ πόλει ὄντες 
Ἐπιδάμνιεοι δυοίοτε 060. ἀεἸ. 
Ἠεγνν. Αθ6588 58η68 ροϑϑιιηΐ: ΠΙΙΠῚ 
ἀεθοαπὶ να]άθ ἀπθίμππι οβί, --- ὡς 
μητρόπολιν οὔσαν, τορυ- 
ἰαπίε5 68 ΠΊ ΤΩ. 6556. Οἷ, δάη. 
20, 2. --- τοὺς. φεύγον- 
Δ δι ΘΕΒΙΘΕΣ αὐφό. 9.11571- 
1Π 8, 2. --τὸν τῶν βαρβά- 
ρων πόλεμον αἰ [,αὉ. Ὁ 6 1} Ὸ τὰ 
ΡΥτγτγἢϊ οἱ 5ἰΠ|}}1α ἀϊοππίαγ, Οἵ, 
92, 4 δε Βγεϊίθδηῦ. δά Χϑη. Ηδβ!}, 
ΠῚ 2 

8 7. ΡΉΣ ἩΦΟΩ ἐς τὸ 
Ἤραιον. ϑαρρ!ϊοεβ. δπἰπὶ ἴῃ 
16 Π10}}5. οἱ ἃυὶβ Ποῖ Π| δϑὺ οοη86- 
αἀϊββε. Οἵ. 126. 10, 1830, 8. ΠΠ 
28; 2. 70, ὅ. 170, 8, ὁχ. αυϊθυ8 
ἰοοὶβ βίτπηυϊ ορηβίἀθπαϊ νϑυθ]β 
ἀταθοοβ ρἰθγυτηααδ ἔς τι, ἐπί τι, 

πρός τι δάϊπηρογα ἀρρᾶτγεί, ΟἿ, 
Μαῖῃ. ὅτ, ὃ 518 ἃ, 5864 εἰἰδπὶ 
δΔάη, 120,11. θὲ 1ρ50 Ποο (δ ρ]0Ὸ 
νἱὰ. δάη. ΠΙ 7ὅ, 5. 

(Δρ. 2ὅ. 81. τιμωρίαν 
βοηήϑειαν, αὖ ρᾶι!ο ροβί Ἰτθυ τη 
εὐ ὃ 8. 88, 6. 58, 1. 69, ὅ. - ἐν 
ἀπόρῳ εἴχοντο ϑέσϑαι τὸ 
παρόν, ατιδίρεθδηῦ 4υο0- 
00 ΘΟΙΠΡΟΠΘΡΘηῦ 8, Ππ6- 
βΒοϊθθδηί ΟΟΠΙΡΟΠΕΥΘ., Τ ΘΙ 
ΡτδΘβθη ἴθ τη. Νδηὶ ἐν ἀπόρῳ 
5. ἐν ἀπορίᾳ (Πετοά. Ιν 181) 
ἔχεσθαι Ιά6η θβ δίαιιθ ἀπορίᾳ 
ἔχεσθαι 5Ξἶῖνε ἐν ἀπόρῳ εἶναι, 
486 ΓΟΥτη ἃ 51 ΤῊ} }Π 116 δίαπθ δ 66 
απ ἰηβηϊίνο ᾿πποία ἸΘϑὶταν ΠῚ 
22, 6. Οἐ, άπ, ὁ. 10. Ιρϑὶβ γΘΓΌΪ5 
ἐν ἀπόρῳ ἔχεσϑαι εοἴἴατα ὈΪο 
(458. [μιοῖ. Οπίδο. δὶ βυηΐ. Οἔ, 
ϑῖθρῃ. ΤΊι6β. ἴῃ ἔχω ρ. 2629 δα. 
τος, Θέσϑαι τὸ παρόν ναϊεμς 
αυοὰ ἀεί ΘΟ Ρ ΟΠ 6 Γ6 (ον, 
Οἀ. ΠΙ 29, 32), ογάϊπαγο, 8]- 
γΩ Ποῦ, Ριόρορ. Ναμὰ, ΤΡ, 102 
ἐν ἀπόρῳ εἶχον ϑέσϑαι τὸ παρ- 
ὄν. Ἐπκίαπι ἰδ] ϑέσϑαι πο δά- 
ἀἴτο εὺ 5ἰσηϊῆοαι ΘΟΙΏΡ ΟΠ ΘΓ6. 
ΟΕ 91::, Θον 80; 10 86 σηηϊ 
Ποῦ νοὶ τέϑεσθαι ἀϑ8ὰ οὗ, 1. 
Ἠδνθδβι. ἴῃ ῬΏΙΟΙ. ΧΥΙ Ρ. 380 534. 
-- εἰπαραδοῖεν. Νά, Κταορ, 
αν, 8 84, 1 Ὧκἀη. 1. - τεμὼ- 
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ποιεῖσϑαι. ὃ δ᾽ αὐτοῖς ἀνεῖλε παραδοῦναι καὶ 
ἡγεμόνας ποιεῖσϑαι. ἐλϑόντες δὲ οἵ ᾿Ἐπιδάμνιοι 
ἐς τὴν Κόρινϑον κατὰ τὸ μαντεῖον παρέδοσαν τὴν 
ἀποικίαν, τόν τὲ οἰκιστὴν ἀποδεικνύντες σφῶν ἐκ 
Κορίνϑου ὄντα καὶ τὸ χρηστήριον δηλοῦντες, ἐδέ-- 
οντό τὲ μὴ σφᾶς περιορᾶν φϑειρομένους, ἀλλ᾽ 
ἐπαμῦναι. “Κορίνϑιοι δὲ κατά τὲ τὸ δίκαιον ὑπ- 
ἐδέξαντο τὴν τιμωρίαν, νομίζοντες οὐχ ἧσσον ἕαυ-- 
τῶν εἶναι τὴν ἀποικίαν ἢ Κερκυραίων, ἅμα δὲ καὶ 
μίσει τῶν Κερχυραίων, ὅτι αὐτῶν παρημέλουν 
ὄντες ἄποικοι" οὔτε γὰρ ἐν πανηγύρεσι ταῖς κοι-- 
ναῖς διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα οὔτε Κορινϑίῳ 

αρ. 2ὅ. 8.2, διαφϑειρομένους ΡΙατνίπηϊ οοἀᾷ. ρταρίον ΤδΓ, 
Μ, π᾿. οἱ αἰϊᾳαοι ἀβίθυϊ ον θβ. 
γδρϑύϊθαμα 68, ΟΥ̓ βὰ. ὙΠ ὅ, 1. 

ἐαν ... ποιεῖσϑαι, αυοᾶ 
8110] (εἴ, 124, 1) δαχὶμ  ατὴ ἔθυσα 
βιρηϊῇοϑί, Ἰήο δβϑί δυχι! τα πὶ 
βὶδὶ εἴ θεν, 5101 ρᾶγᾶτγθ, 
Ῥαυϊίον πίστεις καὶ βεβαιότητα 
ποιεῖσϑαν ΤΥ 51, 1, ἄδειαν 
ποιεῖσϑαι ΥἹ θ0, 8, Ὁ] οἵ, δάη. 
Ργδοίοσορα οἵ, κλέος ποιεῖσϑαι 
Ηοπι. Οἀ. 11 126, τὸν βίον ποι- 
εἶσϑαι ὅ, 1 εἰ Χροη, Οεο, 60, 11]. 
Ῥαγὰπὶ οοηῃβιίἀθγαίθ ἰρίτῦ. Π60 
ἀϊσεπαϊ δῖ 58ι1ῖ8 οοσηϊίο ΟοὉ. 
πορίξεσϑαιν οοπϊ,., αποὰ ρτδο- 
ΡΓΟΡΟΙῈ τϑοθρὶν ἤσδιν. 

8 2. παρέδοσαν. ΟΙ. 
ΤΧΧΧΥ 4 δυι ΧΧΧΎΪ !, ἃ. δι, 
480. -- σφῶν. το υδἰϊδιίογο 
ἑαυτῶν. ὶιά. δάη. ΠῚ 20, 2 εἱ 
δὰ ἢ. 1. Κύυδρ, τ 

8 8. κατά τε... ἅμα δὲ 
κα ϊα. Οἴκδάῃ. 11, 1: Ὑ1|88..1: 
-- παρημέλουν. 6 χὰ οἵ, 
Ηδοτοά, ΠΙ 49. --- ὄντες ἄποι- 
κοι. ΟΥ, Με}. ον. 1 Ρ. 118. 
δι. Απιεΐαα, αν, 1 8 80, 7. 
8 4. οὔτε γὰρ κι τ. 1. 6 

ῃἠθορβδιταἀϊπθ αὰδθ δρυὰ ανᾶθοοβ 
ἰηΐθυ ΘΟ] ΟὨἾα 8. οὗ τηϑίογο8. Ῥϑιγ 85 
ἰηἰογοθάθθαί οὐ αἰγαγυμηαῖθ οἵ- 
βοἰῖ5. αδἰᾳαθ ᾿ασῖθ5. οἵ, ἤδυτῃ, ἀπ- 
ἰαὰ, ατ, 1 8 78 548. ϑοῆορι, 
Απίΐαᾳα, ἰὰτ. ΡᾺὈ], ρ. 418 54. εἱ 

Βεὰ οὗ, 2324, 6. 421 εχ ῥργᾶθουδββο Ν 

408 Πὶ ἰδυᾶθδηί. δ ἰοία αυ86 
Βΐηο ᾿ποῖρὶῦ σΟΙμρτ μθηβίοηθ ΠΟ 
τη Ποη πὴ οϑί, ᾿ία ἃ ποιηῖπαιν}5 
ΡΑΡ ΟΡ ουαπη. οᾶπι ΟΥαΙΡΊ αυᾶϑὶ 
ἰπά8. ἃ 36, 1 βϑουίαγαπι «810 ἐγ- 
κλήματα παρεῖχον τοῖς Κο- 
ρινϑίοις, ὥστε͵ ἄσμενοι τὴν 
ὠφελίαν ἐς τὴν Ἐπίδαμνον 
ἔπεμπον, 564 ρΡοβί Ἰπίογρ οδίιᾶ 
νοῦθᾶ ἢ ... πολεμεῖν ἰὶὰ ἴπ Δ|1Δ πὰ 
ἰογπιᾶπη ἐγαῃϑῖγθ αὐ βίπια! Βαρουῖς 
οτᾷ γϑιϊβ πάντων τούτων ἱἰπ 
ἘΠῚΠῚ ΘΟΙΠΡΥΘἢ ΘΠ ἀδηΐιγ, οὔἶτ8 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΙ 5 παπαῖ 0018. 510}}}}ἃ Θχ οῖα- 
ΡΪα αἰμα!πιι5. αἃ 9, 2. Οὗ, ΑπηΔ]. 
ΡἈΪ. ἃ. 1808 Ρ. 4006. ὅγιν. ΡΒ], 
Βοῃη. Ὁ. 889. ΕΥαβίσα γὰρ ἀεἰ, 
ειν. -- ἐν πανηγύρεσι 
ταῖς κοιναῖς] ἐν Ὀλυμπίοις, 
Νεμέοις καὶ τοῖς τοιούτοις 
ἀγῶσιν. Ξ0Π0]. ἀρ Ποὺ ἰογίϑβϑ8 
γθοιϊὰ8. 50] θηγηΐα τηδίοτὶ ρδίυῖδ8 
οὐτὰ οΟἸΟηΐα Θοτητηληἶα ψῸΪ} 6586: 
γα θα ηΐ Θηΐτη ΘΟ]ΟὨΪδ6 Ἰερδιοϑ 
(ϑεωρούς) ΟῸΠῚ 58ου ἢ ς 115 ἴῃ πιᾶ- 
ἴοῦθβ Ῥϑίνϊαβ ἰῇ αἰθβ απο 8Π1 
ἔρβίοβ. Οἵ, Βογπι, Απίαα, αν, 1 
8 14, 4, -- “γέρα τὰ νομι- 
ξόμενα] τὰς τιμὰς καὶ προ- 
εδρίας. ὅ6}0]. ὈΙἀοιϊα5. Ῥτορίον 
γοῦρα Ὀιοάουϊ ΧΙ 80, 4 τοὺς δὲ 
Κερκυραίους μισοῦντες διὰ τὸ 
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ἀνδρὶ προκαταρχόμενοι τῶν ἱερῶν, ὥσπερ αἱ ἄλλαι 
ἀποικίαι, περιφρονοῦντες δὲ αὐτοὺς καὶ χρημάτων 

μόνους, τῶν ἀποίκων μὴ͵ πέμ- 
πειν τὰ κατειϑισμένα ἵερεῖα 
τῇ μητροπόλει τὴ ἢ 6 Γᾶ ΡῬαυίδί 
6556, 811 γδοίϊιβ οὐη πα δὰ 48 
ΠοΟΠΟΥΪβΒ δ βἃ ΤΠΘΙΓΟΡΟΙ οβϑθηΐ 
Ρτγδοβίδη ἀἴθθιβ ἴδβϑιϊβ, προ- 
εδρίαν, ἱερεῖα, «αἱ. Ὀϊοά, αἰϊπα 
4π8πὶ γέρα ἀρὰ ΤῊ. [6ρ᾽586 ορὶ- 
ἡδίαν ἤδννν, Ουἱϊ πΠοὴ πιᾶρὶβ ογὸ- 
αἰπηὰβ 4φυ8πὶ ΟΟθοίο ἴῃ ΝΙποπιοϑ, 
ΠΟΡ. 86Γ, ὙΠῚ ρ. 18 γέρα ρΡτὸ 
ἱερεῖα ἀρυὰ Ὀϊοᾶ, τϑβουῖθθητὶ. 
Ῥγοὸ οπιηΐθιιβ ΘηΪπῚ ΠΌΠΟΙ 15 ἢϊο 
ῬΓΘΘΟΙΡ πὶ αποάάδπὶ Θ᾽ Θππ8 πο- 
τηϊηανὶ, Οἵ, δάη. 18,1.-- οὔτε 
Κορινϑέῳ ἀνδρὶ προχατ- 
ἀρχόμενον τῶν ἱερῶν. 
Ηδοο οὐβοιγίοστα οἱ νϑὺ}}5 πηοα 8 
Ἔχρ᾽αηδία δ1πη|. ΘΘΠΟἸ 8068 ἰπίου- 
Ρτϑιδίαν, διδόντες τὰς καταρχάς, 
408 γαιῖοηθ κατάρχεσϑαι τῶν 
ἱερῶν ΠΟῸΠ ἀϊοῖσαν, αποᾶ οϑί δὰ - 
Βρ᾽οαγὶ σοῦ, ἀοίηαθ οπηηΐηο 
᾿πη ΤΉ ΟΙ ΔΓ 58. πιδοίᾶτο Ποϑιϊ- 
τὴ. Οἵ. Μοηῖϊ. δὰ Επγ, ΑἸο. 14. 
Νο5 σία Πᾶθο ΟἸϊπὶ 810 οοηνοῦ- 
σηῦβ: ΠΟ ἴῃ ἀϑὰπὶ νἰτὶ Οο- 
ΓΪπΌΠΪ βϑδοῦτὰ διυβρίοδηίοβ 
56 ῬΥΪΤ8 5 Υἱ Οὐ Τῇ ἃ 5 ἱ Τῇ ΠΟ - 
Ιαπίθϑ. θπᾶπὶ οδχρ]ϊοδιϊ ΟΠ θ πὴ 
Βομοθιῆδϑηπηο Απηΐ, ἴατ, ρα], ατ. 
Ῥ. 421 ργοθαίδπι (06 }16γ ἰά6ο τὸ- 
ἰοῦ ααἷαὰ ν᾽βοθυαπὶ αἰβιίυ θα ι10 
ἸΠΊΘΥ ΠΟΠΊΪη65 ΠΘΡΟΪοῖβΒ αυϊ θη 
θη ρου θ5 ἴδοία, δύ βϑυϊ8 δχίδ 
α1158 οὈ]αία βἰηίύ, [ρ86 ἀδίϊνοβ 
Κορινϑέῳ ἀνδρί 6Χ 5ἘρευοΥῖθι15 
διδόντες γέρα τὰ νομιζόμενα 
ὁθηβοῦ Ῥεπάθυο, Αἱ Τηπογάϊα 5 
βἱ Κορίνϑιον ἄνδρα οἰνϊιαιὶ Οο- 
τ ΠΙ οσατη ΟρροηθΡθί, Π0Ο ΠΟΙΘΗ 
ἴῃ ΒΌΡΘΡΪΟΥΘ ΤΠΘΙΠΌΓΟ, ἘΠῚ 858Π6 
σορ]δηἀατη οβϑί, δάάθγο, βίη, 1ὰ 
ψιοὰ (06}}. Ραίαί, κοιναῖς πανη- 
γύρεσι βδογᾷ ΟΟΓΟυγΘΟΡα ΠῚ ΡτῸ- 
ῬΥΐα οοηίγϑνῖα 6556 νοΐ, ἴῃ ἃ]- 
ἴθνῸ δπαηεἶϊαίο ἐδέᾳ ἅυ} 51Π|}18 
φυϊά ἀδπὶ δάϊοογα ἄδθοθαι; ,Π8 ΠῚ 
οὔτε ἐν κοιναῖς πανηγύρεσι 
διδόντες (Κορινϑέοις) οὔτε Κο- 
ρινϑίῳ ἀνδρὶ (διδόντες) οχ τἀ- 

ΨΘΥΒ0 ΘΟΙ]ΟΟΔΥΙ ΠῸΠ Ροββαηΐ, ΝΟῸ5 
ἜΧρΙΙοαίϊοπθπ πθαᾷ 6 ρΡ6 Γ᾽ νἱ- 
Τὰπὶ Οοτἰητπίατη ἴδοϊ ἢ (68 
ΒΔΟΥΟΓῈΠΊ ᾿ηἰ{ϊ ΠῚ δῖνθ, 86 
νοῦ 5διηΐ ϑίθρῃμαπὶ, ἤθαπθ6 
ΓΘ ἀϊνὶη ἃ ΠΔ ΒΡ ΡΔ ἢ ῸΓΙ 
νῖγο ΟοΥυϊπίῃΐο οροταπίθ 58 - 
ΟΥΪΒ. ΠΌΠΟ ΨΘΓΘΠῚ ΘΧ᾿β(ϊ ΠΥ ΘΤΉΤΙ5, 
οὐαπὴ ΑΡρίδηαβ Οἷν. 1110 ΒΙΠΉΠΠΠΔΕΡ 
46 οοῦνᾷ ΘθνιοτἹ] Βουρβενῦῖι αὐτῇ 
προκπκαταρχόμενοι (αθὶ Βομνσεῖβ.: 
ΘΤαι 11|4 ἀποε οἱ διιβρίοθ 
515; 51π|}}Ππη|ᾶὰ ΨΘΙΓΌΪ 1ΠΠ1π58 Θ0η- 
βίγυοιο Τῆὰο. 1 25 προαὰδ ἴῃ 
Βδουῖὶβ ἴδοϊυ πᾶϊβ ἀπὺποθ οἱ 
δυδρίοο σοί πίπὶο οἷν αἰ6- 
θαπίπν 2), 5ὶ ἀδύνιβ ᾿π5 γα ΠΊ 6 η 0 
νἱἀθγοίαυ ἀρυᾶ βουϊρίογομη Αὐἱ- 
Οαπὶ ἀ6 Πομηΐϊπο αἰοὶ ροβ86. 6 
4ὸῸ οαπὶ τηογῖίο ἀπο λζοιαγ, (οεὶ- 
Ἰοῦὶ ἀπθιίαιίϊο οτία556 ᾿ΐὰ βοϊνθη ἃ 
δδῦ αὖ Κυπθρ θυ ηι 56οι1 168 ΠΊ115 
εχία ν 8] ῬΥΪ πη 185 ΟΟΥὶ πίμϊο ἰᾷ60 
νἰάθυὶ αὐὐῦ! θα 5 6556. αὖ 65. (8 
σΟΠθαγογοί, [τὰ 51 [δοϊπηι5, 410- 
ἀδπηηοᾶο τοίϊηθίπν 56}|0]. ᾿ἰῃτοΓ- 
Ῥιοίαιϊο. Ῥάαϊο 8116 ΟἸα55. ΘΌΤη 
Ἰηΐθι 50116ΠΊΠ 68 5ΔΟΓΟΓΙΠῚ διΒρὶ- 
οΑΠάἀοΓπι Υἰ5 αἱ Ἰοοα το η6 κατ- 
ἄρχεσϑαι τῶν ἱερῶν 5ἰσπϊῆοα- 
γϑηΐαν (οἵ, Βαιίη, 1,6 Χ1}. 1 Ρ. 108. 
Ηοῃ. Οα, ΠῚ 445. Ηροτοά. ΠΠ 48. 
ΙΝ 60. 108, Ατἴβι. ἂν. 959. Ευτ, 
Ιρῃ. Τ. 40) 16 φαοαπθ ἔπογῖς αἱ 
ΟΥΪΠ65. ἴῃ ἵγοηίθ ΠΟ Γ ΠῚ ΓΘοΪβ 05 
δα βίαηη θπ5 ἀἰβιυ θα θγθηΐ (οἴ. Η πὶ. 
ΤΠ. 11] 278 54.}, Πο8. οἰνίθι5. «φαΐ 
ΘΧ ΠΠΘΙΓΟΡΟΙ, ΘΟΙΟΠἰΔΥ ΠΏ ἔθϑιὶβ 
᾿πίογουαηῦ ὈΥΪΠ115 ἀλῖ05 6556 88- 
βρ᾽θδίαν, 564 νϑγθὶ κατάρχεσϑαι 
νἱβ ὯΠῸ ΠΟΟ 1511 ΠΟῚ ΘΟΠΙΪΠΘ(ᾺΡ, 
56, υἱὐ 1ρ56 ΟἸΔ55. ἰηαἸοδί, Ια 5 
Ρϑίει, -- ὥσπερ αἵ ἄλλαι 
ἀποικίαι. 6. Πἰ8. οἵ, ΜΏΕΙΙ, 
θοτ, 1 ρΡ. 118 54ᾳ. ἤογπι. Απί, ὅτ. 
Ι 8 ϑθ τ: περιφρονοῦντες 
δὲ αὖτ οὖς τ--ς ὑπερῳφρονοῦντες 
αὐτούς. ΟΓ, Ατῖϑβι, ΝαΒΌ. 2254. 
οἱ ἄς δοουξαίϊνο αὐτούς Μαι}. 
αν. ὃ 8718 δάη. 2. -- καὶ... 
ὄντες. . . δυνατώτεροι. 
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δυνάμει ὄντες κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὁμοίᾳ τοῖς 
“Ἑλλήνων πλουσιωτάτοις καὶ τῇ ἐς πόλεμον παρα- 
σκευῇ δυνατώτεροι, ναυτικῷ δὲ καὶ πολὲ προέχειν 
ἔστιν ὅτε ἐπαιρόμενοι καὶ κατὰ τὴν τῶν Φαιάκων 

8 4. 
γυϊσο ὁμοῖα. 

ΒΊΤ 115. σοηϊαποίῖϊο δίααθ ἴῃ καὶ 
ἐλπίσας 1, 1, αδὶ οἵ, Δάη. Οοη- 
το Ρ 1018 δηϊπὶ οᾶσιθα δὰ ἀίτατ, --- 
χρημάτων δυνάμει. 8ῖο ἴι6- 
τὰπὶ αἰχὶς 82, 1 ᾿ἰεπᾳας Ηεγοά. 
ΜΠ 9.--ὁμοίᾳ τοῖς Ε.πλου- 
σιωτάτοις τ-- ὁμοίᾳ τῇ τῶν 
Ἕ. πλουσιωτάτων, ἀε αυἃ δτενὶ- 
Ἰοᾳποπίϊᾳ οἴ, Κτυεξ. αγ. 8 48, 18 
δάη. 9. Ουοὰ οοὐά. ἰοηθε ρἱυ- 
αἰ πη ρυδθθεηὶ ὁμοῖα 5δπτπὶ 56Π- 
5ῈΠῚ ΠΟη Βαθθι. Νπηι αὐυοᾶ 
ὄντες πλούσιοι γε] δυνατοὶ 
ὁμοίως τῶν Ἕ. πλουσιωτάτοις 
Ἰπιογρυθίδηίαῦ, ἀϑ1 ὅμοζα νοοᾶ- 
θᾺΠ ποὴ ΘοΙαρτοθαίαγ, Ναπι 5ὶ 
μᾶθο ἜΧΕΟΠΊΡΙἃ ΔΟΘΌΓΑΙι5. Θο0η5146- 
ταν εγὶβ : ΨΙ 29, 4 τὸ γὰρ γένος 
ὁμοῖα τοῖς μάλιστα τοῦ βαρ- 
βαρικοῦ (561}. φοινικοῖς οὖσι) 
φοινικώτατόν ἐστι, Ηεγοά. ΠῚ 8 
σέβονται δὲ ᾿Δράβιοι πίστις 
ἀνθρώπων ὁμοῖα τοῖς μάλιστα 
(561!. ̓σεβομένοις), ΠῚ δ᾽ ϑησαυ- 
ρὸς ἐν Δελφοῖς ἀνακέεται ὁμοῖα 
τοῖς πλουσιωτάτοις (ρου. ὑὈγενὶ- 
Ἰοφιοηϊαιη τ ὁμοῖα τοῖς τῶν 
πλουσιωτάτων), ὙΠ 118, 141 
ἀνὴρ δόκιμος ὁμοῖα τῷ μάλι- 
στα (5:}}. δοκέμῳ), ΡΙα,, ΤΊΙΕΠῚ, 
81 τιμώμενος ὅμοια Περσῶν 
τοῖς ἀρίστοις, 485. “Ῥίοι, ἔγαϑτη. 
91. ἅ ἐπί, τε τῷ γένει "καὶ τῷ 
πλούτῳ ὅμοια τοῖς ἀρίστοις 
φρονοῦντες, ἴδοϊ!!α. ροιβρίοϊοβ 
ὁμοῖα πὰ] βιιρὈ]επηθπίο (Π8 ΠῚ 
4ιδθ ϑρτα βρη οανὶπη8 τοῖς 
ν6] τῷ μάλιστα νεογθογαπὶ 500- 
ῬΙεπηθηΐα 88η1) δὰ ἱρβιιπὶ ρυδθ- 
ἀϊσαϊαπη ροδυΐπογθ ἰάδθοαιιθ 586- 
οαηάππιὶ ΠΟΥΙΤη ΘΧΘΙΠΡ]ΟΥ Τὰ 51- 
τα Πτ αἰ ποῖὴ ᾿πιθυργθίϑ Πα Ὁ} ΠῈ 6558, 
αὐ Κυαορ, ἴδοῖθ: ο πὶ ΡΘΟῸ Πἶδ 6 
νὶ ρατγί ον δίαπο αὐ θοοΓὰ ΠῚ 
1185 ταὶ Οονίπι 8 ροίθδηιὶ- 

ὁμοία, '.. 6. ὁμοίᾳ (οὗ, 54. 1, 1), 1. γαι., ὅμοια 1,80τ., 
Οἵ, δάη. εἰ βά, 190, 8. 

ΟΥΕῈ5 6βϑϑηΐ, ϑεᾷ ἰς ἃ ΥΘΓΠΠῚ 
ΠΕ σοββι πα ]π6 Ῥίδηθ 8]16Π1ΠῈ δϑί 
ὁμοῖα τοῖς Ἕ. πλουσιωτάτοις. 
Ουϊὰ οπὶπη δὰ ἀθβουϊθεπάδπι ὕοΥ- 
ΟΥ̓ΓΒΘΟΤῈΠῚ ΒΡ ΘΓ Ἶ ΔΙῚ 811 δὲ οὐ 8 1 
ἀἰϊἰββίπηοβ αγαθοογαη ορυϊδηι 
ΟοΥϊηιῃϊοβ Βα ρογαββοῦ [ἰοοὶ ἰ8- 
τηθῃ δυνατοί νεὶ πλούσιοι τὰ 
ὄντες ΞΌΡρΙοτῖ ροβϑὶΐ, δἰἴδπὶ 56η- 
τοητα Παθοὲ 'ἰπ αὰοὸ Οἴθπάδηηαγ. 
Ιιἃ οπὶπὶ Οοτουγγδοὶ ορυϊθηῖία ἀἷ- 
{55 π]05 Ογϑθοουπι ἃθα 8586, 
Ὀ6}}1 δαίεπὶ ἀρρδγδίαᾳ βἰϊδτη 51- 
Ῥϑιᾶβϑθ ἀϊουηίαγ, Νυμη ἰρΊταΓ 
οὐΐατη ΑἸ θη θη565 ΠοΟ διρογᾶνα- 
ταηΐ Ναπι Πἰ οογίθ ἴῃ αἰ {15511}}15 
ἔμπογαης. Οὐοπίγα βου ρίανα 8. ΠΟΡΪ5 
γτϑοορία Οοτουγδοὶ ἀϊσιπαν ρεϑοὺ- 
πἶαθ νἱ αἰ υἰββι πη σα πη ΟΓΑΘΟΟΥΙΠῚ 
ΟΡ65 δραιδηία οὐ Ὀ6}}} ἀρραᾶῦϑίᾳ 
Ῥοϊθηνογ65 ἔαἴ558 Οουὶ πι 15. Οσ δ πὴ 
ΒΘ θη 18 Δ Δ Ὁ ΟΠΊΠΪ ρᾶῦίθ ἃ ρίδηη 
οαπη ἀποταπι ΟΡ ΠῚ ΟΥυ τη ᾿ἰ ΒΓΟΤΌΓΩ 
Ἰθοῖϊο βυρρϑαϊιοί, ἃὉ οἵηπὶ ψϑ- 
ΒοΓαΤῚ τη αϊδῖῖοηθ ΔὈ5. 16 η Δ ὉΠ 6ϑΐ, 
Θὰ πΊ ἃ ΘΠ] 551Ππ)8 4τπιᾶπὶ ΡΟϑί 6 Π10 
ΟἸα55. ργοθανὶι κἀν χρ. δυνάμει 
ὄντες, ΡΓΔοβθνεϊπι Ομ πὶ δᾶ δἰ τη 
Βϑηϊθητίδο νὶβ ἀθιηηϊπυδίην, ΝΠ 
Ῥθουηΐᾷο ααϊάᾷθηι ν ᾽πὶ Ρ ΡΠ 6 δὐ- 
46 ΟΡ] ΘΠεἰββίπιὶ ΟΓΆ ΘΟΟΤῚ ΠῚ Οου- 
οΥγϑοὶ Ὠδθυΐββο ἴα ἀϊοαηῖαν, Οο- 
Τ] Ὠ{Π}1058. Θἃ ΒΈΌρΡΟΓΆ556, αὰδ6 ᾿ρ88ἃ 
οαυθᾶ δγαΐ ΟἿ 6095 ἀδβρίοογθηΐ, 
ΠῸη ἀϊοππίαν, Οἵ, Απηδὶ. ρἈ]}. 
ἃ. 1868 Ρ. 4θὅ 54. ἃ, 1868 Ρ. 176, 
- προέχειν. .. ἐπαιρό- 
μενοι. ΑἸΙΌῚ σαπὶ ἰη Π ηἰἶνο νἱχ 
Ἰαηρίθαγ, 86 οἱ. Μαι. αν, 8 
584} εἰ ἀς ἔστιν ὅτε, ἢ οπη ἢ - 
4π8π, 11 81, 8, -- καὶ κατὰ 
τὴν τῶν Φαιάκων προὲν- 
οἴκησιν τῆς Κερκύρας, 
γ6] ργορίογθ. αιοὰ Ρἢδε- 
Δ068 δηΐοᾶ ἰῃ Οοτοῦτγα Π80]- 
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προενοίκησιν τῆς Κερκύρας κλέος ἐχοντῶν τὰ περὶ 
τὰς ναῦς (ἡ καὶ μᾶλλον ἐξηρτύοντο τὸ ναυτικὸν 

ΑΝ Ὁ 5 9 ’ Σ 
καὶ ἦσαν οὐκ ἀδύνατοι τριήρεις γὰρ εἴκοσι καὶ 
ἑκατὸν ὑπῆρχον αὐτοῖς ὅτε ἤρχοντο πολεμεῖν)" 

1. (260.)) πάντων οὖν τούτων ἐγκλήματα ἔχοντες οἵ 
Κορίνϑιοι ἔπεμπον ἐς τὴν ᾿Επίδαμνον ἄσμενοι τὴν 
ὠφελίαν, οἰχήτορά τε τὸν βουλόμενον ἰέναι κελεύ-- 
οντες καὶ ᾿μπρακιωτῶν καὶ Δευκαδίων καὶ ἑαυτῶν 

4 φρουρούς. ἐπορεύϑησαν δὲ πεζῇ ἐς ̓ “πολλωνίαν 
Κορινϑίων οὖσαν ἀποικίαν, δέει τῶν Κερκυραίων 
μὴ κωλύωνται ὑπ᾽ αὐτῶν κατὰ ϑάλασσαν περαι- 

8 οὐμενοι. Κερκυραῖοι δὲ ἐπειδὴ ἤσϑοντο τούς τὲ 
οἰκήτορας καὶ φρουροὺς ἥκοντας ἐς τὴν ̓ Επίδαμνον 

, 9 ΄ ΄ ’, . 7 
τὴν τὲ ἀποικίαν Κορινϑίοις δεδομένην. ἐχαλέπαι-- 
ΨΟΨ 

3 , " καὶ πλεύσαντες εὐϑὺς πέντε καὶ εἴκοσι ναυσὶ 
χαὶ ὕστερον ἑτέρῳ στόλῳ τούς τὲ φεύγοντας ἐκέ- 

ἱανογληί, θὲ κατά οἷ. Υ 48, 2, 
46 σοπίπποίίοπο σαηθιϊνογατῃ ἀΪ- 
ΨΘΓΒΟΓΌΠῚ 6Χ δοάθπ ΠΟΙηΪη6 ρ6η- 
ἀεοπίϊαμη νἱᾶ, ΜΠ 84, 6 (ᾳυοά 
ΘΧΘΙΊΡΙ Τὴ 511}|1}}}1Π|π|1Π}}., ἰατῃ 1 
49, 7. 1. 8,8. Τοῦ. δὰ ὅορῃ. 
ΑἸ. 809. Ῥηδοϑοθβ ΘΟΓΙΠΊΘΙΙΘ 
Ῥογἴδτη ἃυίϊβ πᾶν 8}15 ἐσ Ἠουπουϊ 
Οάγϑββεα νὶ (ἰγοηῈ8 πουθγιηΐ. 
Ερ5 ἴῃ Οοτοντα Πδρϊ 556. νϑίθυθβ 
ΟΙΊΠ65 (εχ αὔἰρθὰβ οἵ, τηδχῖπη 
56Π0], ΑΡΟ]], ἈΠοά. ΓΥ 891 ει 988) 
ογεάπηΐί. Ῥογίϊηθίὶ πο οἰϊαπη Α- 
οἶποὶ ἀρὰ Οογονγαᾷθοβ οὐἰέπ5. 1Π 
10, 4 τηρπιογδίιβ. -- κλέος 
ἐχόντων κ. τ. 1. ποη οὐτὰ (855. 
ΡΓΟ δἰ θαίο, βεᾷ δοᾶθπ πηοᾶο 
δοοὶ ρθη πὶ εδί δίαπθ ἴῃ ο, 7 
ἐπὶ πολὺ ἀντισχοῦσαν, δὶ οἷς 
δάη. -- τριήρεις... ἕκα- 
τόν. Ἐχ [ἰβ αυδηία ἰὰπο ἔτγο- 
ααθδηίία ᾿ποοἸϑτατη ἀτγαθοῖαα ἔπϑῦῖώ 
οΟἸΠσὶς ΝΊΘΌ. Ηϊβέ, ἀπε. ΠΡ. 38 54. 

ΟΆρ. 26. 8 1. ἔπεμπον. 
Ιπηρογίδοίατη γγθου πὶ τηϊζίθ αὶ 
Βδυᾷ γτᾶτο 10] ᾿δρὶ ταν Ὁ] δου 5. ΠῚ 
δχβϑρθοίθββ, ϑεᾷ πτηϊιθηὰϊ δοίϊο 
ἰδηαυδηι ΟΟΠ Πα ΔΙῸΓ,), ΠΟ Ρε6γ- 
ἔδοία ἄοῃδο τηβδὶ δανεπογπηΐ. Οἵ, 
Ι 6, 1, ἀπέστελλον ΥἹΙΙ 30, 3. 

ΨΙΠ 64, 23, ἀπέπεμπον ΜΙ 39, 
1. ΒοΙὰ δὰ ΡΙας, Τίπιο]. Ρ. 484. 
-- φρουρούς Καύαθρ. πΠΟῸη Γαοία 
6χ ἔπεμπον νἀ θα γ Ρϑπάδγθ γ6}16. 

82, “πολλωνέαν. Ὅς Πδο 
ΡῈ ἃὉ Αοἱ οβϑίίο ποὴ ρτγοοῦ 
βία φρυδθίος Ηδτγοά. ΙΧ 92 54. οἱ 
ΑἸ108 νείθγθβ νἱὰ, ἤρυτη. Απῦ, ὅτ. 
8 86, ὅ. [,ε4Κ. ἅτᾶθο. βερί, [ Ῥ, 
3608 5344. ΕὌτγΌ. ὅφορτ. ΠΙ Ρ. 849. 
Α Τμυογαϊάθ Οοτὶπιῃϊογατη, ἃ 
ΘΟΥΠΙΠΟ εὐ Ῥᾷιβ. ΟὐΟΥΙ πΙ ΒΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
οὐ ΟΟγουγθοσατη ΟΟἰοπὶδ αἰ] οἰὨΓ, 
Α΄, Μιο}]. ἀθ ὕοτο, στρ. Ρ. 18. 
Τυη ἀ6α περαιούμενοι νἱά, 
Μαίιῃ, αὐ, 8 ὅδ5 δἀπ. 2 Ρ, 1288. 
Οὐ ΑἸ βεπίθηβββ δράϊΓϊο8η - 
865 ΡΓΟΠΊθοτα Ναρ. ΤΠρπ, 6 
εὐ Ψεγα. ἄρῃ. ΓΧ 280, ᾿ίθπὶ ἰηΐγα 
Π 62, ἢ. ΡῬγοργὶβθ ρανγίοἰρῖο νἱπὶ 
ΟΟΠαἸοΙ ΟΠ 16 ΠῚ 5ῸὈΙΟΙ ΘΠ ἀΔ ΠῚ 6558 
ἈΡΡᾶγεὶ οχ 107, 8. 

88. καὶ ὕστερον. [π8πΠ68 
Βαπέ ἀπθι αίομο5 αὐϊθη85 ΠΘΟΠὶ- 
τηοίπ5 Ηργνν, πᾶθοὸ νϑῦρᾷ ἀεὶ. 
-- ἑτέρῳ στόλῳ. Νανὶθυβ 
15, ἰά αυοὰ εχ 8 4 οο] Πρ ]ίαν, 
Νοη ἀϊβοογηῖϊ παν] υπὶ πα θϑιἀϊδ ἃ 
οἰα886 ρῥυὶιβ τηΐβϑα Ὠ]οα, ΧΠ 80, 
ὅ οἰἰαπὶ 'π 8118 ρϑυ!ασα Πἰο ἃ 
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λευον κατ᾽ ἐπήρειαν δέχεσϑαι αὐτούς (ἦλϑον γὰρ 
ἐς τὴν Κέρκυραν οἱ τῶν ᾿Επιδαμνίων φυγάδες 
τάφους τὲ ἐπιδειχνύντες καὶ ξυγγένειαν, ἣν προ-- 
Ἰσχόμενοι ἐδέοντο σφᾶς κατάγειν) τούς τὲ φρου- 
ροὺς οὖς Κορίνϑιοι ἔπεμψαν καὶ τοὺς οἰχήτορας 
ἀποπέμπειν. οἱ δὲ ᾿Επιδάμνιοι οὐδὲν αὐτῶν ὑπή- 
κουσαν, ἀλλὰ στρατεύουσιν ἐπ᾽ αὐτοὺς οἵ Κερκυ- 
θαῖοι τεσσαράκοντα ναυσὶ μετὰ τῶν φυγάδων ὡς 
κατάξοντες, καὶ τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς προσλαβόντες. 

Οαρ. 26, 8 8, ἀποδεικνύντες ΟἸηΠ65 ργάθίοσ αὶ, Οἵ, δάπ. 
δ 4. ὡς δὲ οἵ Ἐ. Ἡ. Βερ. τοῦ. αι. οηλἰἰοηΐ65. βίπημ! ἀλλὰ 

Η. οὐ βερ. δὶ πᾶθο οουγθοίαγα ῬΥΟρΡίοσ αλλά Ῥϑυ]ο ᾿μβο θη 18 
ΡῬοβίϊαπη ἴδοία. ΟἷἉ, δάη. 

Τῆς, αἰ Ββθηι 68. --- κατ᾽ ἐπή - 
ρειαν., Ρ6Γ τηδ]ϊ(ϊ ἃ (ατιδ 
Ολίμβαηο (]4855.). -- τάφους τὲ 
ἐπιδεικνύντες τοδὶ οΥΠ ἢ ἴῃ 
Οογογνα Πυπηδίογαη, Μαρὶβ δᾶ 
᾿αηο Ἰοουηι ἐπιδεικνύντες αἀὐδη) 
ἀποδεικνύντες δΘοηνθηϊ!, Ργδθίθυ- 
408) ΘηΪηὶ ἀπο Ὁ Πα 116. νογ- 
Ὀαμη ἀ θη ΟΠ βίγαγθ, ΘΟ ΡΤΟ- 
ὈΔΥ6 βἰβηϊβοαι (οἵ, ἀάη. ΠῚ 64, 4), 
Πα πὶ 0 ἢ 5 {Ὑ 8 6 (τ οἴακας ἠῖη-- 
γυεῖδεη. Οἵ, ΥἹ 406, 8. 47), οο 
οϑίθπ ρου (θύυαδ υοτηυοίδοη, ΟἿ, 
129, 1, ΝἼ δ7, 9) να]ϑι, 

ὃ 4. οὐδέν. Βῖ6 γανβὰβ 99, 
1. Οἵ Κτυθρ, αν, 8 40, δ δάη. 
6. Μαιί. αν. ὃ 496, δ᾽ οὐ 446, 
8. Β᾽πΗΠΠ|ὸν τἄλλα ὑπήκουον 
189, 2. Ῥεϊπάς αὐτῶν Κτιορ. 
ὨΘΕ ΠῚ 6556 γα, ααοα ῬτοθαΐαΣ 

“- " 

ΡτΟρίον 29, 1, --- ἀλλὰ στρα- 
τεύουσιν. Οὐρία αλλ οὐχ 
υπακουσαντῶν αὐτῶν στρα- 
τεύουσιν ἐπ᾽ αὐτούς. Ῥανῖϊον 
111,8 οὐ μέντοι εἶλόν γε, ἀλλ᾽ 
ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου, αὶ οο- 
ἰϊαπάαπὶ ἀλλ᾽ οὐχ ἑλόντες ἀπ. 
: οἴκου. Νααιια βῖ9 ἀθοβί ἰυβία 
ΟΡΡοβίεῖο, Νᾷπι βδἱ Ερϊἀδιηηϊὶ 
οὐοοαϊνββοηΐ, ἰἴηΐοδίο δχρϑιοῖτα 
Οὐγογγαθὶ ΘΟΠΓα 605 ΠΟ δϑβϑηΐ 
Ῥυοΐθοιϊ, Νοὴ 501 πὶ βὶπο Ἰάοπθα 
δᾶ, 564 δὐϊδη σΟΠἑ ἃ 56 ΠΒῈΠῚ 
οὐ. ΤῊ, ἀϊοσοηαὶϊ πϑὰπὶ Μεϊμποῖς, 

(Απη8]. Ρ1}}}. ἃ, 1868 ρ, 8388 54.) 
ἄμα οοῃϊοοῖς, ΝΆΠΙ τὸ 5 Π0ὴ βίηταΐ, 
βΒοά, βἶνε στρατεύουσιν κὰ ηδ8- 
νἱμη Ρ ΓΟ οι [ΟΠ τὴ ΓΘ  ἢ1115, [ΔΤ] 
δηΐθ, βῖγθ δὰ ἱρβίῃβ 611} 1ηἰ τ απ, 
Ροϑβίθα ἴϑοίᾳ θδί, ἤθάτιθ π86 18 1ὴ 
βῖο ΒΡ ]1οὶ ἄμα ΤῊ. αὐύαν, Τά θην 
Ῥγορομϊ δύοαρ, 1. 1, Ρ. 40 544. 
ἀδ]θίΆτη ρυϑϑίθυθα ροβύ προσκαϑ- 
εξζόμενοι φατγιϊοιϊα δέ δηΐθ 
Κερκυραῖοι ἰῃδοῦθηβ, τ στρα- 
τεύουσι Ρ᾽ο ρᾶνί. ρτᾶθβ. δοοὶρὶ 
ῬοΒββὶθ; 485] ν ΓῸ ΟἸἶθ58 δχρο- 
αἰήΐοηθ Ερ᾿ἀἀπηηῖ σοτογνδοὶβ ΟὉ- 
Βϑουταγὶ ἔπουϊηί, Νϑαῖο ππὶο οὐ - 
αἰτηβ ΟΟγογγᾶθοῸ5. ἰδ πὶ ἱπᾶθ ἃ 
60 (θη ρου Θ α0 πᾶνὶθι8. Ῥγοΐθοιϊ 
βϑαηῦ στρατεύειν ἐπ᾽ αὐτούς. 
Ναὶ δηΐθα, θη ἀθ ΟὈΪα 18. ροἷ5 
οΟπαϊο ΟΠ 115 ἈΡ ΟΡ αΥ, ῬΥδ 5 θη 
ΟἸά 5586. τη πα θϑη ταν Ὀ6]]υη} ΟΌνΟΥ - 
γδοὶ, βϑὰ ποπάπηι ἰητα! γα; γ6- 
Ρυάῖαιῖϊθ ἀθηητὴι 115 σοπα οἱ οηἶθτι8 
θ6]} πὶ γονόγα ΕΡ᾿ ἀαηγ 115. ΠΠ] δ απὶ 
εδί, Β ΠΏ 6 θ6]]Π πὶ δΔὉ ΑΤΠ6- 
ὨΐΘηβϑι πὶ Οἰα586. Ναχὶ Πϊθιηϑηία 
ΘΊἸΟα 15. ̓ πβία θαι, ηἰϑὶ ΘΟ] αίαπι 50- 
οἰθίδίθη) δοσθρ ββθηύ; Πα απ οὶ 
115. 4 ΘΔ] γΘΡαἀϊανθυδμὶ ΟἹ 
88, ὅ). -- τεσσαρακοντὰαὰ 
ναυσί, Οαυϊπαυδρίπια ὨΙοά. Ἰ, 1. 
Οὐ, ὕ|ν. ὅντιν, δὰ Ὄχρὶ, ΤΊ. ῃ. 
1ὅ584ᾳ. διὸ ροϑὺ ἀθ ΠΙγυὶβ. οἵ, 
δάμη, 34, 4, -- καὶ δυο τοὺς 
Ἶλ. ναϊοὶ οὐδ πὶ. ; 
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ὅ προσχαϑεζόμενοι δὲ τὴν πόλιν προεῖπον Ἐπιδα- 
μνίων. τὲ τὸν βουλόμενον καὶ τοὺς ξένους ἀπα- 
ϑεῖς ἀπιέναι εἰ δὲ μή, ὡς πολεμίοις χρήσεσϑαι. 
ὡς δ᾽ οὐκ ἐπείϑοντο, οἱ μὲν Κερκυραῖοι (ἔστι δὲ 
ἰσϑμὸς τὸ χωρίον) ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν. 

1 21. Κορίνϑιοι δ᾽, ὡς αὐτοῖς ἐκ τῆς Ἐπιδά- 

ρου ἦλϑον ἄγγελοι ὃ ὅτι πολιορκοῦνται, παρεόχευ- 
άζοντο στρατιάν, καὶ ἅμα. ἀποικίαν ἐς τὴν Ἐπί- 

δαμνον ἐκήρυσσον ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ, τὸν 
βουλόμενον ἰέναι εἰ δέ τις τὸ παραυτίκα μὲν μὴ 
ἐθέλει ξυμπλεῖν, μετέχειν δὲ βούλεται τῆς ἀποι- 

8 ὅ. τῇ πόλει ρτο ρτίοτθ τὴν πόλυν ποππ}}]} Εν] ἀθίθυϊονθβ. 
Οὗ δάμη. 

χρήσεσϑαι εχ 5010 ΤΔὰγ, Θποίδιιπι 6βί, νυ]σοὸ χρήσασθαι. 
Ὅλρ. 2’. 81. ἐθέλει Τίαατ., ΡΙατῖπιὶ ἐθέλοι, ΠΙυὰ νδγαπὶ 

6558 βούλεται οβίεηαϊι. Οὗ, ἃάῃ, 

8 56. προσπαϑεζξζόμενοι ἄντ, ΤΡ. 61 εἱ Δἅη, ΒΡ 15, 2. 
δὲ τὴν πόλιν. ΟἿ δάμη. 24,1. 
Επν. Ηδθο, 98ὅ εὐ [,αἴ, 551]: 6 6 
αΡῸ 6 πὶ, Ὀ᾿βυπρυϊαν 40 Ο 5]1- 
ἀδπάο, τῷ πολιορκεῖν, ΒΉΠ0 
Ροϑί εἰ ΠΕ 18. -- προεῖπον. 
ἀπιέναι, Ρτοπαπιϊανοτιηι 
αὖ ΔΌΪΓΘΗῦ, Οἱ, δάπ, Υ 80, ὅ. 
-- ἔστι δὲ ἐσϑμὸς τὸ χω- 
ρέον οὐδίαϊοηΐβ (δ οἰ ἢ αύθιη οχ- 
ΡΙΐοαι. Οἱ, ὙΠΙ|3ὅ, 1. Παρεμβο- 
λήν ἰοῦ δηπῃύϊαιιπ) νοοαὶ ΤΊθογ, 
π. σχημ- (εἃ. ΝΥ 412.) Ν1Π Ρ. 577. 
βδθρίι5. ἰΐδ Θμιιηυϊλιᾶ γάρ οοη- 
ἐἰποηιΐα δηϊθροπαηίαγ, Οἱ, δάη. 
81, ἢ. Ιβιμηϊὰ5 οδϑί Ὀυγγηδο 
Ῥϑθπίηβαδθ, 6χ ααὰ Ἀγθθηὶ 1Π|ὸ 

ἰηγθηἶββθθ ἀοοεί Β118Π1] ΠΟΠΊΘΠ 
Βίγαθο Ὁ. 810. 

(δρ. 27. 81. ἀποικίαν... 
ἐκήρυσσον. ϑῖο κηρύσσειν 
ἀγῶνας ὅϑορ!ι. Αἱ. 1940, χρη- 
ματα Πδτοὰ. ΥἹ 121, μήνυτρα 
Απάοο. 1 40, -- ἰέναι. οἵ, 
δάμη, 20, ὅ. -- ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ 
ὁμοίᾳ. Οὗ, ο. 145 διαλυεσθαι 
περὶ σῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ 
καὶ ὁμοίᾳ, Υ̓ 15, ὃ ἐπὶ τῇ ἴσῃ 
καταλύεσϑαι, δι 19, 1 ἐπὶ τοῖς 
ἴσοις καὶ ὁμοίοις δέμας διδὸν- 
τας. Ααἀά, Ιμρηπορ. δὰ 1118], 
Ερίβι, 108 ρ. 822. 1,οὐ. Ραγδίὶ. 

ΤΒυογαϊα 5 ὙΟ]. 1, ἘΔ, 111. 

ΘΟ] 5165 βίπια! δἰ τοῖς ὙΣΟΣ 
δαμνίοις, ΝΥ ΔΟΙ5τη ἢ, Ἀπίϊαα. 
αν, ΓΡ. ὅ2 7 46 βθηϊθηῖ ἀϊβραΐίδη8 
ἀλλήλοις (καὶ τοῖς ᾿Επιδαμνί- 
οις). Ειίατη ΟοΥὶμ 115. ̓ ἢ ρδίγῖα 
γϑ ΠΘη 1005 ἈΘ4 0816 ἴὰ5 6] 6 οὶ 
ΡοΟβ856 ὁὉ νϑῦρθὰ 84, 1 δυθὶϊτααν 
ΒΙοοηϊῖ, Ἐχ [ἷὶβ βαρ! θ ΘΗ 11ΠῚ 
ἀλλήλοις οοἰονῖθ. ΘΧΘμΊρ 18. ππαχὶ- 
τΠ6. ΟΟΠΒΘΠίΆΠΘ ΠῚ οϑί. ΒΙ οηι- 
ἤει ἀϊαηιιηλ οογίθ τι οἰ θη ΠΔ 6858 
ἀοσου ὕδιιρ. Ρ. 26 ρυοῦδῃβ ρυὶ- 
τὰ. Τοίμαπη δυο) 00 Θη0}- 
ἰδίαπη. Ροῦ Θρθχθβοβὶῃ νΘΡ Ὁ }8 
ἀποικίαν ἐκήρυσσον οϑ5ι ΔαἀϊΘοιιιπὶ 
δἰ Ποὺ δίαπο 80, 1, αὶ οἵ, δά, 
Τοηθγα Οοθοιο ἀποίοτα ἀποικίαν 
ΣΙ ΗΟ δε τς 1: 
ἐθέλει, Ὑαυϊσαῖα βουὶριανὰ ἐθέ- 
λοι ἰοΟ]θγανὶ πϑααϊί, Νβαιο, ΘηΪΠῚ 
ορίαιϊνιιβ. ροίθητ8}15. δα μένειν, 
αιιοὰ τα θοίαν ἰάδοααθ ἔαλανὶ ἰθι- 
ΡΟΥῚΒ. δβϑὺ, θοηνθηΐϊ πθαπ6 Ορίἂ- 
{ἰγτι5 ΕΝ Ρτὸ ἐάν ομπὶ ο0η- 
Ἰαποίϊνο δὰ γϑπὶ [αὐαγᾶπ βρθοίδηΐα 
Ροβίταβ, ααοηΐαμη. ΠῸῺ 8|10 (6πὶ- 
Ροτδ οαρί απ δίααϑ νοἱηΐ οἱ ρυδο- 
Βθηΐθιῃ οὐ οπρὶαϊταίθ πη οἱ νο]αη- 

ἰαῖθ πη] βιρηϊῆοαν ἀρθυίατη 68. 
Ῥδγρογᾶπι. βούλεται Οοθείο δι- 
οἰονο 46]. ἤεσν. ΟΥΝῚΤΥΝ 108, 2, -- 

5 
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κίας, πεντήκοντα δραχμὰς καταϑέντα Κορινϑίας 
μένειν. ἦσαν δὲ καὶ οἱ πλέοντες πολλοὶ καὶ οἵ 
τἀργύριον καταβάλλοντες. ἐδεήϑησαν δὲ καὶ τῶν 
Μεγαρέων ναυσὶ σφᾶς ξυμπροπέμψαι, εἰ ἄρα κω- 
λύοιντο ὑπὸ Κερκυραίων πλεῖν. οἵ δὲ παρεσκευ- 
ἄζοντο αὐτοῖς ὀκτὼ ναυσὶ ξυμπλεῖν, καὶ Παλῆς 
Κεφαλλήνων τέσσαρσιν. καὶ ᾿Επιδαυρίων ἐδεήϑη-- 
σαν, οἱ παρέσχον πέντε, ᾿Ἑρμιονῆς δὲ μίαν καὶ 
Τροιζήνιοι δύο, Δευκάδιοι δὲ δέκα καὶ ᾿ἄμπρακι- 
ὦται ὀκτώ. Θηβαίους δὲ χρήματα ἤτησαν καὶ 
Φλειασίους., ᾿Ηλείους δὲ ναῦς τε κενὰς καὶ χρή- 
ματα. αὐτῶν δὲ Κορινϑίων νῆες παρεσκευάζοντο 
τριάκοντα καὶ τρισχίλιοι ὁπλῖται. 

28. ᾿Επειδὴ δὲ ἐπύϑοντο οἵ Κερχυραῖοι τὴν 
παρασκευήν, ἐλθόντες ἐς Κόρινθον μετὰ Δακε- 
δαιμονίων καὶ Σικυωνίων πρέσβεων, οὗς παρ- 
ἔλαβον. ἐκέλευον Κορινθίους τοὺς ἐν ᾿Επιδάμνῳ 

8 2. ξυμπροπέμψαι Τιαιγ. τὰ.; το]απογαπι Ρ] ατῖπιὶ ξυμπρο- 
πέμψειν. 

δραχμὰς καταϑέντα Κο- 
οιν ϑίέας. ἴ)6 παπιηλ}β ΟΟΥ ἢ 1Π}18 
νὰ, Δ δοη5πι. Απίαα. αν. ΠῚ ῥ. 
δ8 84ᾳᾳ. Βοροκῃ. Θδροοη. οἷν, ΑἸ 6η. 
1 Ρ. 26 εὖ (᾿υδεβί. πιοίγοϊος. Ὁ. 
95 34. Ηϊο αἰΐθσο ἴοθὺ 6085 ααϊ 
οΟἸΐπι ΑΘρὶποιϊοῖβ θα αἰ ραγαπάϊ ἔὰ- 
ββθηΐ ροβίθα ἀθίθυϊ ουῈ8 δία ἰδ τη 
δηΐθ ΘΙ Πὰτη ΡΕΙορ. Αἰϊοῖβ ἀθαϊᾶ- 
168 ἴδοίοβ 6558 βίυα οι ἀόοθγο, Οἵ. 
ἰδιήθη οἰΐατη Μοτηήτηβθη. Ηϊβι. τοὶ 
πυπι, Βοπι. Ὁ. 61. Δατατιϑέ- 
ναι οὐ ρᾷυϊο ροβὺ καταβάλλειν 
ἐδ ἐκτένειν. 

82, ἐδεήϑησαν δὲ ΚἈ. τ. 1. 
Βίηρα! ΡΟΡΌΪ ἀῸ8 πᾶγοβ δαΐ 
Ρθοιηἶα8 τοραγαηῦ ρ ϑοίον Ρὰ- 
ἰθη8685 δυϊ [οθάθνα οἰν᾽ίαίι πὶ Ρ6- 
Ἰοροπηθβίδοδυαπι σοη ΠΟ ὈΔηῸΓ 
(εἴ. Ηφτμι. Δπίΐαυ, αν, 1 8 84 οἱ 
ἰηΐγα 831, 2) δὰν Ἰρβογιπὶ Οουίη- 
«Ὠϊοτ πὶ οὐδηὶ οοἰοπΐ, αἰοὰ ἀθ 
Ῥα!οηβῖθυβ ααοαιθ, ργᾶθ οοίθυ 8 
Οορ ΔΙ] πῖθὰ85. ὈΘΙ]ογατη ἀταθοῦ- 
ΓὰΠῚ 5800118 (οἵ, Ηδγοά, ΤΧ 28), 
Βυβρίοαίαν ἤδοι! Βοομοῖί, ΘΟ] οη, 

ατ, ΠΙ| ρ. 398. ---- ᾿Ηλείους. 
Οὐν ἃ Πῖ5. Ῥϑοπηϊαπι, αὐ ἃ ΤΠ6- 
Ὀδηΐἶβ πιθα ουγα ποθ, οὐ γὙδοιὰβ 
ἢδΥ65. ροδβίυϊανθυϊηὐ Πηΐπ8 δρρᾶ- 
γϑῦ, ῬΥδθβθυίη ΟΠ Πᾶν 68. ΟΟτή - 
Ρίεαηι 46, 1. -- τρισχίλιοι 
ὁπλῖται. Νιυπλονῖβ ᾿ἰα810 τηδῖοῦ. 
Νάιῃ ἴῃ βἰπρ 8. πανῖθι8. σθηθηὶ 
Γαϊββθαῦ τη! τ88, ἀαοις θη ροῦθ 
61 Ρεϊοροπηθβίδοὶ ἴθ β'η ρα 15 
ΑἸοπϊθηβίαμηθ αὐϊάθπι παν ]θῈ8 
παηαιδηι [ἀθυαλ.. Οἵ, ΒΟΘΟΚΙ.. 
Οεο. εἶν, ΤΡ. 380 544ᾳ. ϑοῃνατνίζ 
Αά Αἰ. τῆλ τα, βίαα, ΤΊιαο, 
Ρ. 8254ᾳ. Ῥεῖπαθ γοόνογὰ ρτοἤοὶβ- 
οαηΐαν Οοτίηιηῖϊ 29, 1 ϑϑριυᾶ- 
σἰηία 5118. εὖ βοοίουιπι παν θιι8 
οὐ ἀσοθὰβ ἰδηΐαση τη! θι5. ροτᾶ- 
νἰδου δυπηδίοσαη, Οὐ ΠΕΠΊΘΓΙΙΒ 
οὰπὶ δἃ πᾶν πὶ ΠΟΓΠΊΘΓΙΙΠῚ ὈΘ6η6 
οοηνοηϊαί (οἵ, ΤΥ 42, 1), Ποο Ἰοοο 
ΠῸΠΊΘΡαη. Ῥδίου σΟΥΓαρΡ ἢ] 6586. 
ἈΑσοαταίθ τοϑροπάογθηῦ τηἸ] λα πὶ 
ἀποθιβ δ] 18 ἰπ βορίπαρὶίξ 
Ὠδνθ8 Οοοἰϊπροηϊ ἴῃ ἰτὶρὶπίᾷ 
Ὠδνὶθυ8. 

[Ὁ] 
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φρουρούς τε καὶ οἰκήτορας ἀπάγειν, ὡς οὐ μετὸν 
2 αὐτοῖς ᾿Επιδάμνου. εἰ δέ τι ἀντιποιοῦνται, δίκας 
ἤϑελον δοῦναι ἐν Πελοποννήσῳ παρὰ πόλεσιν 
αἷς ἂν ἀμφότεροι ξυμβῶσιν᾽ ὁποτέρων δ᾽ ἂν 
δικασϑῇ εἶναι τὴν ἀποικίαν, τούτους κρατεῖν" 
ἤϑελον δὲ καὶ τῷ ἐν Ζελφοῖς μαντείῳ ἐπιτρέψαι. 
πόλεμον δὲ οὐκ εἴων ποιεῖν᾽ εἰ δὲ μή, καὶ αὐτοὶ 
ἀναγκασϑήσεσθϑαι ἔφασαν. ἐχείνων βιαζομένων. 
φίλους ποιεῖσϑαι οὗς οὐ βούλονται, ἑτέρους τῶν 

(αρ. 38. 81. ὡς οὐ μετ- 
ὄν, αυοά Ερὶἀδιηηΐ ΡΑΓῖΘ ΠῚ 
ΠΟ ὨΔΡεΓθηΐ, Ερ᾿άδπιπι8 
ὨἾὮ1]1 δὰ 605 ρογιυϊποτγοί, Οὗ, 
δάη, 20, 1. 24, 6 εἱ Κτιορ. ὅτ, 
8 ὅ6, 9 Δάη. 6. 
8 2. εἰ δέ τι ἀντιποι- 

οὔνται (τῆς Ἐπιδάμνου), 5] 
ΓΟ αἰΐᾳυᾶ ἐχ ρϑτγίο (Ερί- 
ἀδιηπθη}} 8ᾳἀ 836 νἱπάϊοατδηί. 
ΟΟὨϊπ ΠῚ οὐ ΠΟ νϑυθὰπ (ΠΥ 122, 
4) εἰ μεταποιεῖσθαι (1 140, 1. 
Π δὅϊ, 8) οἰπὶ φσϑηρίϊγο ἀοοοί 
Κυιορ. αν. 8 47, 14, 4τὸπὶ ἀ6 
τί υἱὰ. Ἰθϊὰ, δάη. ὅ. -- δέκας 
ἐν. δοῦναι, ἰυαάϊοϊο οοπ- 
ἰθηάθγθ, γϑ πὶ ἀϊ 5060 [8 ἢ ἀἃ ΠῚ 
8ἃσ αἰϊυἀ᾽ϊοδπάαιι ροΥπϊὺ- 
τεγ6. ΘΓ, 85, 2. 140, 2. 144,2 
εὲ ΜΌΒΙΙ, θοῦ, 1 ρ. 188. Θυοὰ 
δυΐοπι ἤϑ'ελον βῖπε μέν 5ογρίαπι 
εβί, ἱπαϊοϊ!η} δϑί βου ρίογθιῃ Πΐο 
ποπάππη ΔΠΆΡΠΟΓα εἰ ψο]ιι 1556, 
4ᾶὰθ βραυίταγ ἰῃ ἤϑελον δέ. 
ΕἾ ἸΡδθ.. ν 21..101.,...2.. 8;...--- 
παρὰ πόλεσιν αἷς ἂν ἀμ- 
φότεροι ξυμβῶσιν -- παρ᾽ 
αἷς ἂν (δίκας δοῦναι) ἀμφ. 
ξυμβ. Οἷ, Κιυρο. ατ. 8 ὅ1, 11 
δάη, 1, Ταὶθ5 υγθὲ5 ἔκκλητοι 
ἀϊοαηίαν, Ὑ14, ΝΥ ῃσιη, Αὐταα. 
ατ, ΠΠ ῥ. 148. οἱ ἀδ τὸ οἵ Υ 79, 
4, -- κρατεῖν. ΚΥθρρσοΙ Δ ΠΪΠ10 
ΟὈνοΥβδυὶ Ρυϊαί ἔλεγον. Οὐγ ποη 
Βιροτῖὶα5 ἤθελον -- ἐπιτρέ- 
ψαι, τ οπὶ ἀθοογη 6 ἢ ἀΔ πΠ ρ6Γ- 
τα ουο,, Ὁ 51,3: ΤΥ δ4...5. 
ΥΙ 18, 8. 65 ποπιηβ ἐπι- 
τροπή 5ἰσηϊβοαίαν Ὗ 41, 2, 

88. πόλεμον δὲ οὐκ εἴων 
ποιεῖν, ὈεΙΙα τὰ νοτοὸ οχοῖὶ- 

ἰ8 6 608 γοίδυϑδϑπηί. Οἵ, δάη. 
ΥἹΙ 72, 3. Τυπι ἀε εἰ δὲ μή νἱὰ. 
Μαι. ατ, 8. 6110. Κυυθα, ἅτ, 
ΒΟΟΣ Ὁ ΠπΠ τ. ὌΠ 191; ὃ. 
ΙΠ ὅ, ὅ. 11,3. -- ἔφασαν 
Κααθρ.. ὑπο015 Γγαβίγα πο], ΝΆ ΠΤ. 
οἰβὶ ΠΟ ῬΓΟΥΒῚΒ ΠΟΟΘΒΒΑΓΠῚ Θϑΐ, 
ΘΟΠΙπΊοά6 ἰδιηθη δαάϊμιγ. ΟἸΔ855. 
1 ὅ, ὅ οεοηΐετι. -- ἑτέρους 
τῶν νῦν ὄντων μᾶλλον, 
ΔΙῖο5 ροιύϊπ5 4ᾶπὶ 4 πὶ ἐπ ηῸ 
οβϑϑηΐ, 6 σϑηθίῖνο οοπηρῆγᾶ- 
εἶνο 840 ἑτέρους ρΡεπάοηις οἴ, 
δι. αν, 8 800 ἀ. Κτιορ. ὅν. 8 
ἈΠ, 26. βαδ.. 5. ΡΒ ΒΊΒΟΙ: 86 
Οοιηρᾶγ. δὲ Τηυο. Ρ, 18 584. 
ἝἙτέρους 6556 Αἰμθηΐθηβοθ δΧ 
118. 4ἀυδὲ ροβίθα ἴδοία βιιηῦ ἃρρᾶ- 
τοί. Απιῖοοβ αἰ απὸ οΘββθῃΐῦ 
ΠΠγτῖοβ (26, 4) οἱ δχβ]ε8 Ερὶ- 
ἀδπληοσπὶ νοοδῦὶ ἄγη, οἱ (0ε}}, 
δαἀποίαγιιηί. Ργϑϑίθγγ. ἢ08 θιϊδηη 
Ὀαυθαῦὶ Οονονγαθ νἱοϊηὶ ᾿η]] οὶ 
Ροβϑβαμηῦ (να, 47, 8), 51 ατδθοὶ οὉ 
51, 2 6556 πὸπ 4αθαηΐ, ΑἰὐϊαπΊθη 
ΤΠ γεὶοβ. οὐ Ἔχβ}65 ΕΡ᾿ ἀΔυ  ΠἸ ΟΓΙΙ ΠῚ 
ἴάθο 6586. ποὴ νυἱὺ ὕδηιρ. Ρ. 28 
ααΐϊὰ πἰἢ}}} Οὐγουγϑθοβ ᾿πηροαϊνουὶώ 
4 Οπηϊη 8 δΒοοϊοίαίθ οὐπὶ ΑἰΠ6- 
ΒΪΘη 5105 [δοία ΠΠΟγὶιπὶ δηλ οἰ 18 Πὰ 
τουϊηονθηΐ, Αἰᾳυθ οὗ νῦν φίλοι 
[ογίαββε ΡῬεϊοροπποϑὶὶ [Ὀθάογαιὶ 
ἴάθο ἂρρϑι!αιῖ ροββϑαμῃί α4υἷᾶ, οἰβὶ 
Οοτογγδοὶ (οὐ νυ} 1185 οαἷο οὐϑηῖ, 
ἰϑηθη ΠΟῚ 5.0] αἰὰ ογαὺ ΘΟΠῚ ΠῚ 115 
ΟΥΡΊ 8. τηθπηοῦῖα, 564 4υδ6α8Π) 
προθββίίμαο ᾿ἰβ οαὰπὶ θουῖθι8. τὸ- 
βίαραι ; αὐϑτο Τοραἀδϑιηοηϊ οἱ 
ΘΙ ΟΥΟΠΙ 608 Οογί πὶ ΘΟΠΊΙ δἰ 
Βα ηΐ, Οδίογαπι μᾶλλον, ροίϊα8, 
δὰ φίλους ποιεῖσϑαι ἕτέρους 

9 Ἐ 
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νῦν ὄντων μᾶλλον, ὠφελίας ἕνεκα. οἵ δὲ Κορίν-- 4 
ϑιοι ἀπεχρίναντο αὐτοῖς, ἣν τάς τε ναῦς καὶ 
τοὺς βαρβάρους ἀπὸ ᾿Επιδάμνου ἀπαγάγωσι, βου- 
λεύσεσϑαι᾽ πρότερον δ᾽ οὐ καλῶς ἔχειν τοὺς 
μὲν πολιορκεῖσθαι, αὐτοὺς δὲ δικάζεσϑαι. Κερ- 
χκυραῖοι δὲ ἀντέλεγον, ἣν καὶ ἐκεῖνοι τοὺς ἔν 

--} ’ 9 ΄ , -» Φ δ “ Ἐπιδάμνῳ ἀπαγάγωσι, ποιήσειν ταῦτα᾽ ἑτοῖμοι 
δὲ εἶναι καὶ ὥστε ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν 
σπονδὰς [δὲ] ποιήσασϑαι ἕως ἂν ἡ δίκη γένηται. 

29. Κορίνϑιοι δὲ οὐδὲν τούτων ὑπήκουον, 
3 2 Ν , 3 ἢ 5 ο (τ ᾿ δ 
ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πλήρεις αὐτοῖς ἦσαν αἵ νῆες καὶ οἵ 
ξύμμαχοι παρῆσαν, προπέμψαντες κήρυκα πρό- 

ὕαρ. 38. 84. ἀπάγωσι ρἰειίᾳας οοἀἀ, ΝοΡῖ5. δἰίθγαπι οὉ 8 ὅ 
ΓΘ ηἀπὶ να Θϑι. 

8. ὅ. δὲ ΟΠ. 5010], ἑτοῖμοι δὲ εἶναι] ἀντὶ τοῦ ἑτοίμως ἔχου- 
σιν, εἰ μὴ ἐκεῖνο βούλονται, σπονδὰς ποιήσασϑαι, μένειν ἐν 
Ἐπιδάμνῳ καὶ τοὺς πεμφϑέντας Κορινϑίων καὶ τοὺς πεμφϑέν- 
τας Κερκυραίων μηδὲν πράττοντας εἰς κάκωσιν, ἕως ἂν δίκας 
δώσωσιν, 4υδθ, νοῦθα αἰββο! αία ΠΟΡῚΒ8 6Χ ΕΝ ἀὐυοῦβ 50Π01|5 νἀθηταΓ 
ὁοπῆαια 6586: ἑτοῖμοι δὲ εἶναι) ἀντὶ τοῦ ἑτοίμως ἔχουσιν, εἰ μὴ 
ἐκεῖνο βούλονται, σπονδὰς ποιήσασϑαι ἕως ἂν δέκας δώσωσιν. 
ἀμφοτέρους μένειν κατὰ χώραν] μένειν ἐν Ἐπιδάμνῳ καὶ τοὺς 
πεμφϑέντας Κορινϑίων καὶ τοὺς πεμφϑέντας Κερκυραίων μηδὲν 
πράττοντας εἰς κάκωσιν. Οείολαπι οἵ, δά, 

Ῥϑυ ποῖ; Γαϊαγατη δ ηΪΠπῈ 6588 δἰ αηί 
αὖ ΘοΟρσϑη αν 4]|105 ΡΟΙΐι15. Δ ΠΊΪΘΟΒ 
5101 σΟΠΟΙΠανο, 

8 4( αὐτοὺς δὲ δικά- 
ξεσϑαι. Αὐτοί Οοτογτδεὶ, ααϊ 
8. 2 δέκας δοῦναι 58 ν6}16 αἶχο- 
γὰιηΐ, δὲ ΟΟΥἴμ.1} ἀπᾶ 50 πΐ, Ποη 
Οοτὶπιμὶ! 5011, ἀθ αυϊθὰ8 σφᾶς 
Ἰορθγοίαν. 
Ἔ ὅ. ἑτοῖμοι. -ποιήσα- 

σθαι. Ὁοπίυποιῖο δέ εἶα οοἀά, 
ἰτδά τὰ 5] β᾽'Θῃ αἰ πᾶ Θϑϑού, ὥστε οὑπὶ 
ΓΟ ΑΘ ἸπβηΠἶνο Ὁ ἑτοῖμοι Ρϑπ- 
ἀοτοῖ. 8. αὐυδπαυδηὶ ἵκανός 
οἱ δυνατός δαϊδοιϊνοῦ πηι οἰ ΠῚ 
ὥστε ἰαποίουιπι 0 ἀδϑιιηῦ οχ- 
οηρῖα (οἵ, ϑαιρρ. δὰ ΡΙαι, Ργού. 
388 ὁ), ἰᾶηθη ἑτοῖμος νοσάθα ] 
Βῖ0 ἰποι ΘΧΘΠΊρ Ια {τβίγα αυδο- 
βἰνίπιιβ, Εἰ ΤΊ.., ἀὐδηηνβ 58608 
60 αἰδίαγ, αθία σα πη ἰηΠηϊ- 
εἰναι δαϊπηρσὶι, Εναθροῦ, Π6 

ὥστε «ἃ ἑτοῖμοι ρεγῖποαι, δικά- 
ξεσϑαν ναὶϊὶ τηθηΐα ταροιϊ; 5868 
ἴοο ποὶβ οὖ γϑπηοίἑι8. δὲ 8. ΘΠ] 
γα 5ῈΡ ον ογΘ ΘηΠη Δ. 1016 
οοπϊαποίαπι νἀ δίαν αὖ ΠΟ ΘΟΠι- 
μὴ ἀθ. 50} πηῚ δια ἰδίαν; Ργδθίθγθα 
ΟὈΒΟΙΓ βϑί πιὰ οδύ πᾶθο στϑίϊο. ΝῸΒ 
οἴη δέ ροβῖ σπονδάς ροδίϊιη 
ἀ} 015 πο] αϑί ηγ58 ἀ4 16 5010]. Θ0Π- 
Βνγηιαί, ϑθηιθηιία ἱρίταν ἤᾶθο οβί: 
Ρυδίοβϑ νυ 6γῸ εὐϊδὴ 5656 6558 
δὸ οοπαϊοΐϊοηο ἔοοαπ5 ἴαᾶ- 
ΟΟΥΘ αὖ 8δὺ0 αἰτίαθπο ἴο60 
τ δ ἢ 68 1. ΕΣ γν. σπονδὰς 
ποτ σεῖι σεν ἀπ νἱὰ, ΠΙ Τό, 1 
οὐ Μδιῃ, 8 479 ἃ; κατὰ 
χώραν αἱ ᾿ "ὅδ, 3: ὙΠ; Ὁ: 

ΟΡ. ῶ9. 81. ὑπήκουον. 
Πὸ ἱπηροι. οἵ, Μαᾶν. ϑγηῖ, 8. 119. 
--προπέμψαντες.. ,πρότε- 
ρον. Οἢ Αὐίϑι. Βοο]. 1018. οἱ 
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τερον πόλεμον προεροῦντα Κερκυραίοις, ἄραντες 
ἑβδομήκοντα ναυσὶ καὶ πέντε δισχιλίοις τὲ ὁπλί- 
ταις ἔπλεον ἐπὶ τὴν ᾿Επίδαμνον, Κερκυραίοις ἐν-- 
αντία πολεμήσοντες ἐστρατήγει δὲ τῶν μὲν νεῶν 
ἄριστεις ὃ Πελλίχου καὶ Καλλικράτης ὃ Καλλίου 
καὶ Τιμάνωρ ὁ Τιμάνϑους, τοῦ δὲ πεζοῦ ᾿᾽“ρχέ- 
τιιός τε ὃ Εὐρυτίμου καὶ ᾿Ισαρχίδας ὁ ᾿Ισάρχου. 
ἐπειδὴ δὲ ἐγένοντο ἐν ᾿ἀχκτίῳ τῆς ᾿ἠναχτορίας γῆς, 
οὗ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿ἡπόλλωνός ἐστιν, ἐπὶ τῷ στό- 
ματι τοῦ ᾿ἀμπρακικοῦ κόλπου, οἵ Κερκυραῖοι χή-- 
ρυχά τὲ προέπεμψαν αὐτοῖς ἐν ἀκατίῳ ἀπεροῦντα 
ἡ πλεῖν ἐπὶ σφᾶς, καὶ τὰς ναῦς ἅμα ἐπλήρουν, 
ζείξαντές τε τὰς παλαιὰς ὥστε πλοΐμους εἶναι καὶ 

δάμ, 28, ὅ, -- ἑβδομήκοντα 
ναυσὶ καὶ πέντε. ϑ᾽τῊΪΠ6ν 
ΠῸΠΊΘΡΑΙΪθ5 βορᾶγαιῖβ οὐ χαΐ 
οϑύ ΠΊΔΙΟΥΘΠῚ «ΌΤΙ Τα Δα 4 110 

ἑβδομήκοντα “ἡμέραι καὶ δύο 
ΙΝ 89, 1, τριάκοντα ναυσὶ καὶ 
τρισί ὙΠ 84, 8, τεσσαράκοντα 
ναυσὶ καὶ τέσσαρσι 1 1106, 1. Οἵ, 
Κυιθο, οὐ Εὐδηκ, δά Ὅρθηι. ΡὨ]], 
1ΠΠ 98 οἱ 54. 87, 6, Ἐτυβίτα καὶ 
πέντε οτὰ. Ὀῖοα. ΧΙ 81, 2 οἱ 
γα] ΓΘ πὶ οὐ Π 6 ΠῚ βογγανὶ ΠΟΧΟΡ. 
ΤΠ Ρ. 448 Νγ 412. ἔχ ποὺ ππιηθῦο οἴ - 
οἰταν ΕἸ6Ὸ5. βθρίθῃι πᾶνθ5. ΠΊΪβ᾽ 5856 
(εἴ, 80, 3). Νὰπὶ ΧΧΧ σοτῖϊη- 
{ΠΟΛ ΠῚ Πᾶν65 -- ὙΠΙ Μορᾶτθη- 
5πιπὶ -Ε ΤΥ Ῥαϊοπβίυτη - Υ Ἐρὶ- 
ἀδυγίου τη -τ- 1 ρου ΟΠ ἢ β᾽ ΠΓὴ 
ΞΕ ΠῚ ΤυοθζΖοηϊοταπ) -- ΧΟ Τιϑποα- 
ἀϊογατπη - ὙΠῚ Απιργδοὶ οἰυιιηΊ 
- ὙΠ ἙΕἸδονυπι (νἱ4, 27, 2) τα 
ΤΙΧΧΥ πᾶνοβ. -- δισχιλέοις 
τε ὁπλίταις] καὶ μὴν ἄνω 
[217,2] τρισχιλίους ἡτοίμαξον. 
ῥητέον οὖν ὅτι ἴσως οὐκ ἦν 
χρεία τῶν χιλίων" ἢ καὶ κατα- 
φρονοῦντες τῶν Κερκυραίων 
τοῦτο ποιοῦσι. ὅ61101. Β᾿ΠΉΠΠ106Γ 
ΟΙα55. Οουϊμίῃϊοβ ΠλΉ1Π16 τ] ]Π 0115 
4|10 ἸΟ60 11508 6588 Ραίϊαί, ϑδ68α 6 
βίο αυϊά θη ΠΌΙΊΘΓΙΒ. οἱ απ πὶ 27, 
 Ἰεσίπη8 8815 σοπνθηϊ,, ΝᾺΠῚ 
οἰϊδπὶ 50011 ργϑθίον ΕἸΘῸ85. οοῖη- 
Ῥἰθίαβ πᾶγε8 ργδεθαθγπηΐ, Πα 16 

ἐγ] 5. τα] ΠΠὰπὶ γα 1115 ἴῃ ἰγὶ σ πία 
πᾶνῖθι5 πἰσ ἴεγθ σὑϑβροπάθγθης 
ΒΘΡίοΠΊ ΠῚ}]}14 οὐ ααϊηρ θη, ἰΐὰ αὐ 
ΡῬ᾽ὰΒ. αὐἴϊηαᾳ 6 τῊ1]Π1ἃ ἀ ΘΒ ἀθυ θη Ὲγ, 
Πίδαθθ δἰίογαίγο ἰοθ0 ΠΕΙΠΘΓΌΤΩ 
ΘΟΓΓΕΡ τ1ΠΊ Ε556 ΠΘ66556 6βί, ρου, 
δαΐίοη Ποὺ ἰοο0 ρῖῸ πέντε δισ- 
χιλίοις τε Ἰοσοπάππι πεντακισ- 
χιλίοις ργοροβυὶϊί, αὖ βίπαα! ΤῊ. 
οαπὶ Ὠϊοά, 1. 1. οοηδβϑηίίγοί, 8564 
Π6 5ῖ0 4υϊάθιη ΠΌΘΟΥ 5815 ΠΊΘΥ 
8586. σοῃνθηϊαηί οὐ ροίϊι5 27, 2 
ΠΌΤ ΘΡΙΙΠῚ ΘΟΥΓΙΡίιΠ) 6558 Βα ρ Γᾶ 
οϑίθηίμηι5. -- ἐναντέα πο- 
λεμεῖν αι ΠΠΙ δῦ, 8 βοηϑεῖν 
ἐναντία Θηβαίοις. Οἵ. ἀᾶπ. ΝΠ 
84, 0. 1 θὅ, 2. 

89. ἐστρατήγει. 6 5ἰπραϊανὶ 
οἵ, Μαίῃ, αν. 8 804. Κτυιορ, τ. 
8.868, 4. 

8 8. ἐγένοντο ἐν ᾿Δκτίῳ. 
Γενέσϑαι οὐπὶ Ρτάθροβ. ἐν, ἐπί, 
πρός εἰ ἀαΐ. αἰᾳ6 κατά εἰ δοοι8. 
Ἰα ποία 58606 Θϑύ γουβαυῦὶ, Ρ 6Υ- 

ἘΠ τΆ.58.) Οἵ, 62..Ὁ. Π12..»35. ΠῚ 
102, 2. ΙΝ 8, 1. 6 Αοἰϊο ργο- 
Τα αγὶο οἱ 90 Απδοίουϊο, 58] 
Ρἰδοοί, οἵ, Το. ἄταθο. βορίθηίν, 
ΙΝ γΡ. 80 8644. Βιιγβὶ, ἀφοβι, Τρ. 
114, --ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν. 
θεὲ μή νἱά. άπ, 101: τ γεῦς 
ξἕαντές τε τὰς παλαιάς. 
Ζεῦξαι Ποχοραίον ΒΠει. Πρ. 24 
τεχνικὸν ὄνομα, ἨΗργπορ 6 Π68 



184 

τὰς ἄλλας ἐπισκευάσαντες. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, κϑ΄. 1΄. 

ὡς δὲ ὃ κῆρυξ τε 4 
ἀπήγγειλεν οὐδὲν εἰρηναῖον παρὰ τῶν Κορινϑίων 
καὶ αἵ νῆες αὐτοῖς ἐπεπλήρωντο οὖσαι ὀγδοήκοντα 
(τεσσαράκοντα γὰρ ᾿Επίδαμνον ἐπολιόρκουν), ἀντ- 
αναγαγόμενοι καὶ παραταξάμενοι ἐναυμάχησαν" καὶ 
ἐνίκησαν οἵ Κερκυραῖοι παρὰ πολὺ καὶ ναῦς πεν-- 
τεχαίδεκα διέφϑειραν τῶν Κορινθίων. τῇ δὲ αὐτῇ 
ἡμέρᾳ αὐτοῖς ξυνέβη καὶ τοὺς τὴν ᾿Επίδαμνον 
πολιορκοῦντας παραστήσασϑαι ὁμολογίᾳ ὥστε τοὺς 
μὲν ἐπήλυδας ἀποδόσϑαι, Κορινθίους δὲ δήσαν- 
τας ἔχειν ἕως ἂν ἄλλο τι δόξῃ. 

σᾶρ. 39. 8 4. ἀνταναγόμενοι οοδάᾷ, Ἰοπρσα ρ]αγίπηϊ οὖ ορεϊπιϊ. 
Οἱ, δάη. 

ΠῚ ρ. 408 ναυπηγικόν νοοδί. 
Οἷ. ῬΟ]]. 1 126. ατορουῦῖιβ ΟοΥ. 
5} Ὁ ΠΟΙ ΠΙΟ Π Ἃ 1125 
εἂ, 12. (αυΐ ἀοίονῖι8. δχρ]ϊοδί 
Ρ. .1111) 5ῖ5 ἱπιεγργδίδιαγ: τὸ 
ξεύξαντες τὰς παλαιὰς ναῦς 
ἀντὶ τοῦ ξυγώματα πρατύναν- 
τες (ϑ6Π0!. Τῆυο. ξυγώματα 
αὐταῖς ἐνθέντες) κεῖται. ξυγώ- 
ματα δὲ καλοῦνται τὰ ξύλα τὰ 
ἀπὸ τοῦ τοίχου τῆς νεὼς πρὸς 
τὸν ἕτερον διατείνοντα τοῖχον᾽ 
ἘΕΤν ξυγώματα τὰ ξύλα τὰ οἐμ- 
βαλλόμενα ταῖς σανίσιν, ὥστε 
συξεῦξαι τὰς σανίδας τὰς διῃ- 
ρημένας ἔστιν ὅτε. Ηϊ5 ἀυείο- 
τ᾽ τα 08 ραγοπά ΠΊ, Ποὴ  δπάον- 
Ὀυγρὶο δὰ Ηοτ, ὕδγπι. 1 14, 6, 
461} ΘΟΠΊρΡΑΓδΙ (106}}, ὀοηαπάοπθ 
ξεῦξαι οἱ ἡποξῶσαι. 85 6χ- 
Ρ]Ἰσδίϊο 65. πιϊβοθὶ ΝΊῸΡ, Ηἶδβι, δηι. 
1 ρ. 80. -- καὶ τὰς ἄλλας 
ἐπισκευάσαντες. ατερου, 1. 
ἃ, εἰπὼν δὲ τὰς ἄλλας ἐπι- 
σκευάσαντες τὰς μὴ οὔσας μὲν 
παλαιάς, φιλοκαλήσεως δέ τι- 
νος δεομένας. ἐδήλωσε. ἐπι- 
σκευάσαι γάρ ἐστι τὸ φιλοκαλῆ- 
σαι καὶ καλλωπίσαι, οἷον μιλ- 
τῶσαι, πισσῶσαι" διχφέρει δὲ 
τὸ κατασκευάσαι τοῦ ἐπισκευά- 
σαι, ὁτι τὸ μὲν κατασκευάσαι 
ἐστὶ τὸ μὴ ὃν ποιῆσαι καὶ 
ὥσπερ οἰκοδοιῆσαι, ἐπισκευά- 

σαι δὲ [ρ]ογιπιατι [μαῦ, τ οὕ οο το, 
βϑᾶ οἵ. εἰἶδπι ὙΠ 80, 2] τὸ φιλο- 
καλῆσαι [ογπᾶτε] τὰ ὄντα. 

84. τεσσαράκοντα... . ἐπο- 
λιόρκου") προεῖπε γὰρ [38, 4] 
ὅτι ἑκατὸν εἴκοσιν εἶχον. 56}0]. 
Κιαθρ. αὖ τεσσ. αὰαὶ ταῖς τεσσ. 
5815 ἽΡτΟΒΑΒΠΙΙΟ Ιεσθηάαπι ὁ0η- 
ἴοῖς. ΑΙΒῚ οογίθ ἀνθ οα!αβ (ἈΠ θιι5 
ΠῈΠΊΘΡΑΙ 5 ΡΑΓΙΘ ΠῚ ποιὶ ΑἸϊουἶτ5 
ΠΌΠΊΘΙΪ 8] 6γἂπὶ δὶ ἢ ΠοαηθῈ5 
δααϊτισ, ἈΑοοραϊ αποᾶ ἴρ8886 408- 
ἀναϑὶπία πᾶνβϑ ἴδπὶ δηῖθϑ (26, 4) 
Ποπλϊπαίδ 6 5.10, --ἀχνταναγα- 
γόμενοι, δάνοτβιαβ 605 ἷπ 
αἰίαπι ον ϑοίϊ, Ρυδθβθητβ Ῥδσί, 
Κυαορ. ἰάθο ραΐίαι ἀοίοπαϊ Ῥο558 
4υϊᾶ Ἴιαθα δοίΐο αἱϊτὰ παράταξιν 
ἀβαᾷὰθ δὰ ἰρβδηι ΡαρηδΠηῚ ΡοΥϊ- 
ΠθΘΥῖυ. 86 πανὶ απ 8016 ΠῚ 60Π- 
Β1{π|8 ΠΔ 6556. δηΐϊθαπᾶπη ἴῃ δἰ τα γη 
Θν Θοὐἱ οββϑϑηΐ ῬΥΟΥΒΌΒ. ΠΟῚ δβϑύ οθῃ- 
Βθηϊαπθιτη. Οἵϑ, δάη. ὅ2, 1. Αὑ- 
Δ]. ΡΠ]. 1808 Ρ. 402. -- παρὰ 
πολὺ] ἀντὶ τοῦ σφύδρα, δια- 
ἐμομεῴα ἢ μᾶλλον ἢ πολύ. 560]. 
ΟἿ Π 89, 4. ΑἸ], αὐ 49, 6, 50- 
Ἰυπὶ πολύ. 

8 ὅ. παραστήσασϑαι, ἴῃ 
5.8 πὶ ροίοβίαίοπι τϑάϊροῦθ, 
αἱ 98, 4, ΠΙῚ 835, 1. ϑϑῖπιι! δυᾶὶ 
αὐτήν, τ τούς ροϑι᾿ Επέδ. ἰτὰη8- 
Ρομοπάυπι οχἰ βιϊπ168, 488 5αδρὶ- 
οἷο οβί Κυυορεῦῖ, --- δήσαντας 
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80. Μετὰ δὲ τὴν ναυμαχίαν οἵ Κερκυραῖοι 
τροπαῖον στήσαντες ἐπὶ τῇ “ευκίμμῃ τῆς Κερκύ- 
ρας ἀχρωτηρίῳ τοὺς μὲν ἄλλους οὺς ἔλαβον αἰχμα- 
λώτους ἀπέχτειναν, Κορινϑίους δὲ δήσαντες εἶχον. 
ὕστερον δέ, ἐπειδὴ οἱ Κορίνϑιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι 
ἡσσημένοι ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχον, τῆς 
ϑαλάσσης ἁπάσης ἐκράτουν τῆς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ 
χωρία οἵ Κερκυραῖοι, καὶ πλεύσαντες ἐς “ευκάδα 
τὴν Κορινϑίων ἀποικίαν τῆς γῆς ἔτεμον καὶ Κυλ- 
λήνην τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον ἐνέπρησαν, ὅτι ναῦς 
καὶ χρήματα παρέσχον Κορινϑίοις. τοῖ τὲ χρόνου 
τὸν πλεῖστον μετὰ τὴν ναυμαχίαν ἐκράτουν τῆς 
ϑαλάσσης καὶ τοὺς τῶν Κορινϑίων ξυμμάχους ἐπι- 
πλέοντες ἔφϑειρον, μέχρι οὗ Κορίνϑιοι περιιόντι 

ὅάαρ. 80. 8 8. περιεόντι ὑπὰ5 Απρ.») νυ]ς. περιόντι. 

ἔχειν, Οἵν Μαῃ. αν. 8 595. 
Κτιιθρσ. αν. 8 ὅ0, 8 Δἀη. 6, ἰηΐτα 
50. Ὁ 95} 6. ΥἹ 39. 9.“70;. 2: 

ὕλρ. 80. 81. τροπαῖον 
στήσαντες. Ὧδε δοίϊνο στή- 
σαντες νἱὰ. Κυιοσ, αν, 8 82, 10 
δάῃ, ὃ. -- Δευκέμμη. ΘΕ :,1, 
ΡΙογασπηαιθ ἰᾳ ΡΥΟΠΙαΠ αγ  απὰ Ρα- 
ἰδίαν 6558 απιοὰ Ποάϊδ δρια [{4105 
Οδρο Βίαποο αἰσαίαγ, ἀρὰ αγᾶθοοβ 
νϑίιβ ΠΟΠΊΘΠ Γοίϊηθαί δὺΐ [μον- 
Κίπηο 56 Αἰοκιίπιο νοσθίασ, Οἵ, 
Ποᾶν. 10, τ, 1 Ρ. 89. 564 ΑἸεῖ- 
Κἰπο ἃ Βίδμποο ἀἰβοοηθηβ Οοίο 
τη}. δὰ βορίβηίγ ἤθη ἰπ46 5ρ6- 
εἴν ἀοοοὶ [ωμρα]ς, ατᾶθο. βορί, 1 
Ῥ. 94. Οὗ, Μα611. ἀ6 Οοτουτ, γ6 0. 
Ρ. 8. Βυγβίαη. ἀδθορν. ΠΡ. 857. 
6 ανίϊο!ϊο δηίθ ευκ. δἀαϊίο οἵ, 
Κναθρ. ἀν. 90... 3ἢ.-:2, 
ἀπέκτειναν. ὙΊοΙΑιἃ Ρϑοίΐοπα 
29, ὅ. 

82. τὴν Κορινϑίων ἀποι- 
κίαν. Οἷς, ἀδάη. ΙΝ 84,1. Κυυθροῦ 
ΟἸΪπὶ ῬΓΟΡΙΟΓ ΓΕΘ ΌΪαπὶ ἀποικίαν 
ἴῃ ΒΒ ΟἸΟῊ ΘΠ νοοσδνϊί, -- τῆς 

γῆς ἔτεμον. Οἱ, Μαιι, ὅτ. 8 
8528. Κυαρρ, αν. 8 47, 1ὅ δάη. 2 
Ι δ56, 6. ΥἹ 40, 2. 10ῦ, 1, -- 
Κυ λλήνην. Ῥ6 Πυΐαβ 5ἴτα οἵ. 

Οΐ, δάη. 

ΘίγΔὉ, Ρ. 3357 54ᾳ4ᾳ. Ῥαυβ. Ι 20, 8. 
ΡΟ], ΠῚ 14, Ψαϊρο Ποάϊο ΟἸδύθη- 
Ζᾶτη 84 ΟΠοὶ οπδίδτπη βἰίαπη νο] πη 
6586: 564 ἤδη Ορὶπίομθη ἰπ|- 
Ρυρσηϑηΐ Οατί, Ῥεῖορ. ΠΟ ρΡ. 88 54. 
οὐ 103 5ᾳ. Βυ18, 1. 1. Ρ. 808. - 
ἐπίνειον] ἐπίνειόν ἐστι πό- 
λισμα ͵᾿παραϑαλάσσιον ἔνϑα 
τὰ νεώρια τῶν πόλεων εἰσίν, 
ὥσπερ ὁ Πειραιεὺς τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ ἡ Νίσαια τῆς Γε- 
γαρίδος. ὅ.Π0]. Οὗ, ΠΟ 84, ὅ. 
Νρο ἀθ Ρίγδθθοο πρὸ ἀθ Νίβϑϑα 
Τῆμο. 00. ποπλῖηθ εὐϊίαν, 568 
Νίβαρα δρρο!!αίαν νεώριον [198, 
2, Ρίναθθιβ λιμήν. 

88. τοῦ χγρόνουτὸν πλεῖ- 
στον. Οἱ. δάη. 2, 8. Ῥεϊπάς 
Κταορ. τόν ̓ ὁχοϊἀῖββο Βαβρίςδίατ; 
Βεᾶ μετὰ τὴν νασυμ. οὑπὶ ἐκρά- 
τουν ροβϑαπὺ ΘΟΠΪΠΠΡῚ, --- σερει- 
ὄντι τῷ ϑέρει. ΜΝυϊραία πε- 
ριόντι τ. 8. ἐὰπὶ δοβιδεῖβ τϑ- 
᾿Ἰΐϊᾳαυᾷ ρᾶτγίθ, πὸ Ἰῃιθγρυθίδίαγ 
ὉΠ1ν, ὅντα}. ΠῚ Ρ. ὅ Θοπιρανδηβ 1] 
9 τῷ ϑέρει τελευτῶντι, Ῥτορίεν 
δυῖϊο!! ΘΟΙΠΟΟϑι [ΟΠ 6 ΠῚ οἰ ρπίβοδτο 
Π0Π Ῥοβϑβὶί, ἀδθθϑὶ ἃ δϑίδίθ, οὐ ΠῚ 
1118 ((οι8) τ 611 τι 6556ΐ, γϑᾶαϊ. 
5εὰ ΠοῸ. ΟἰΠῚ Ξαρογ ου δ 8 τοῦ 
χρόνου τὸν πλεῖστον «οποὶΠἰατὶ 
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τῷ ϑέρει πέμψαντες ναῦς καὶ στρατιάν, ἐπεὶ σφῶν 
οἱ ξύμμαχοι ἐπόνουν, ἐστρατοπεδεύοντο ἐπὶ ᾿“κτίῳ 
χαὶ περὶ τὸ Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος φυλακῆς 
ἕνεκα τῆς τὲ Λευκάδος καὶ τῶν ἄλλων πόλεων 
ὅσαι σφίσι φίλιαι ἦσαν. ἀντεστρατοπεδεύοντο δὲ 
καὶ οἵ Κερκυραῖοι ἐπὶ τῇ “ευκίμμῃ ναυσί τὲ καὶ 
πεζῷ. ἐπέπλεόν τε οὐδέτεροι ἀλλήλοις, ἀλλα τὸ 
ϑέρος τοῦτο ἀντικαϑεζόμενοι χειμῶνος ἤδη ἀν- 
ἐχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου ἑκάτεροι. 

51. Τὸν δ᾽ ἐνιαυτὸν πάντα τὸν μετὰ τὴν ναυ- 
μαχίαν καὶ τὸν ὕστερον οἱ Κορίνϑιοι ὀργῇ φέρον- 
τες τὸν πρὸς Κερχυραίους πόλεμον ἐναυπηγοῦντο 
καὶ παρεσκευάζοντο τὰ κράτιστα νεῶν στόλον, ἔκ᾽ 
τε αὐτῖς Πελοποννήσου ἀγείροντες καὶ τῆς ἄλλης 
Ἑλλάδος ἐρέτας μισϑῷ πείϑοντες. πυνϑανόμενοι 
δὲ οἱ Κερκυραῖοι τὴν παρασκευὴν αὐτῶν ἐφο- 

πϑαυῖι, Οπᾶγα περιιόντι ἃ Κῦιθ- 484 οἱ 488 δυΐ δὖ δεδβίαιθ (νθγ) 
Θ6γῸ οοπηηθπαδίαμη οὐ ἴῃ δία, 8, 484 δα δοβίβιθῃηι ἃ. 482. Ρο- 
ἢϊδύ. ΠΡ. 208 ἀοίδπϑυπι τθοθρὶλ ϑιθυϊουθ δθηῃϊθη δὴ Ρτγοθδηΐ 
Ατγη, {πταπὶ δαίθηθ τοάθα ηΐο Ἁτιθρ, δίπά, ἰδ, 1 Ὁ, 49. Νοο- 
δὴ δὰ ἔἸ ποτα ν ΘΓ απ ῖ6 ΘΧρ] θοῦ τη] ὅτῸ ἀἰθ Το. 06]]. Ρε], ἴπ- 
ΔΙΩὈἾΡ.6Π8. Δ]ΓΘΓΙ ΠῚ ΡΥΟΡίΘΥ ἤποθ ὀθρουϊύ Ῥ. ὃ. -- ὀργῇ φέρον- 
ΟΡ εἶἰβ ἀπίθροηϊ!, 6χ απὸ ἃρραᾶ-ἪἮ τὲς τὸν ... πόλεμον, δυΐ 
τοὶ οἵηπία οδᾶθπὶ δεοβίαϊθ σοϑία θ᾽ απὶ ἰγαοππάε (5. 86 6 Γ 6) 
6556, Οἵ, Ηεοτοά. 1121. Γ᾽ 165. ἴογθηι θβ δὰ Δ ηΪ 1058 5, ΔΟΘΥ- 
Χεη. Ηϊβι, αὐ. ΠῚ 3, 25. Αὐιβιια, 17 σἱτηθ (πἸᾶρηΟ ἃπὶπιὶΐ νά ογ 8 
Ρ-. 349 οὐ ΠἸοχὰ δαϊυμηηῖ Τὰ, οὐ ἱπιρϑία) δά πιϊπῖβ. 8} 68, 
Ηϊβϑι. Ὺ 28. Ιρβϑαῖὴ ραρπᾶπι πᾶ-ὅ Ηδθο δχρίαπαίῖϊο σοπιπιθηάδίαν 
νϑθπὶ γθγθ ἃ. 484 νἱάονὶ ἰδοίαπιη γε Υ 80, 2 τὰ ἄλλα ϑυμῷ 
6586. 8010 10 Κυιορον δὰ ΟἸϊηι. ἔφερον, εἰ ὀργή ΠΟ ΤᾺΡῸ ΠΟ- 
Ἐαβί, Ηδ]]. ἃ. 485. ΡΙ]ουΐαιιθ απ. τἰοποπὶ πάϑους νοὶ ὁρμῆς Ππαρθοί. 
ἴη ἃ, 485 τοΐδυπηι, ΟἿ, δάη. 81,1. σὲ, 140,1. Κὶ 70, 1. ΑἸτοὺὶ ἰμίον- 
-- σφῶν ... σφέσι. ΟἿ. δάη. Ρυοιδιίοηῖ, ἔανοί ἀϊοθηαϊ ρϑπιβ 
90, 1. Ὅς Οπιουῖο νἱᾷ. 40, 4. οἴκτῳ φέρειν τι, ἀδ 4υ0 νἱά, 
Το, ατδθο. ϑδρί, ΠῚ ῥ. ὅ 5864. Ρῇἤυρκ, δὰ Ἐὰν. Απάν, 144, οἱ 
Ῥουθῖρ. Οδοσν. δῃϊ. ΠῚ Ρ. 819. 5'ἴο ὀργῇ φέρειν Ἰορίσιν 108. Α. 
Βυγβ. 1. 1.1 ». 28; ἀθ αὐίϊου!ο 1. ΧΝΠ 10, 2. 18, 2, τὸν πόλε- 
Κυυορ, αν. 8 47, δ “ἰδ. δ' μον προϑύμως φέρειν 5οτῖρβιι 
8 4. χειμῶνος ἦ δὴ οοπὺπίαπ- ΤὍΤηυο, ἸΥ 121, 1. ϑ6ὰ ρυῖον εἰϊδηὶ 

σοπᾶα διηῖ, ΟἿ, ΠΙ 1060, 8. ΝΟ φτορίον. βϑηϊθηιϊαπὶ ρυδοίογθη ἃ 
17, 1. ὅ9, 1. ϑοιοοπι, δὰ ΡΙαῖ., οϑὶ, ΟἸδβϑϑθπὶ οπὶπὶ δὰ θ6]] πὶ 
ΟἸθοιῃ, 20, 8. Βουθηάτπιὶ ΘΟΠΙΡΆΡδἢΐ, π0ι δὰ [ὸ- 

γϑηάατη. --- τὰ κράτιστα. Οἵ, 
. 81. 8.1. Τὸν δ᾽ ἐνι- δάη, ο. 19. -- μισϑῷ πεέϑον- 

οὐδὸν νον ὕστερον. Αυϊ ἃ. τες. Οἵ δάη. 60, 1. 
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βοῦντο, καὶ (ἦσαν γὰρ οὐδενὲς "Ελλήνων ἔνσπον-- 
δοι οὐδὲ ἐσεγράψαντο ἑαυτοὺς οὔτε ἐς τὰς ᾿4ϑη- 
ναίων σπονδὰς οὔτε ἐς τὰς Πακεδαιμονίων) ἔδοξεν 

3 - οἱ ς Α 3 ΄ ’ 
αὐτοῖς ἐλθοῦσιν ὡς τοὺς ᾿4ϑηναίους ξυμμάχους 

, " 9 ΄ Ἁ - ν᾿ τὐ τ » 

γενέσϑαι καὶ ὠφελίαν τινὰ πειρᾶσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν 
εὑρίσκεσϑαι. οἱ δὲ Κορίνϑιοι πυϑόμενοι ταῦτα 
ἦλθον καὶ αὐτοὶ ἐς τὰς ᾿ϑήνας πρεσβευσόμενοι, 
ὅπως μὴ σφίσι πρὸς τῷ Κερκυραίων ναυτικῷ τὸ 
᾿“ττικὸν προσγενόμενον ἐμπόδιον γένηται ϑέσϑαι 
τὸν πόλεμον ἡ βούλονται. καταστάσης δὲ ἐκκλη- 
σίας ἐς ἀντιλογίαν ἤλϑον, καὶ οἵ μὲν κα μεοι 
ἔλεξαν τοιάδε. 

82. .. Δίκαιον, ὦ ᾿Αϑηναῖοι, τοὺς μήτε εὐεργε-- 

8 2. ἦσαν γὰρ κιτ.1. Ην- 
Ῥϑυθαίοη ποο δηππί αι πὶ ΔΡΌΘΙΙδὲ 
ΑἸοχαπα. περὶ σχημ. ΝΠ. 482. 
Οὐ. Μϑίιῃ. τ, 8 616 ρΡ. 146 
ἐπέ ΠΥ 9’ 95 197. ῈΩΣ 
Παθιιαίαν δαΐθπ αἰτατη ἰηίοτ- 
Ῥοβίιοηἶβ βίσηᾶ τηθ] 5. ΟΠ ἐ8} - 
ἴὰγ, απο ῥγορίθυ ἰδ|1ἃὰ δα θπιρίἃ 
αυα]θ6 οϑὶ 72, 1 ϑυδάθι Κυιιθο., 
8 τηθ] 15 δαϊοϊαηίαγ, απο, ΟΕ ΠῚ 
καί σομδονθαί οαπὶ ἔδοξε, ἴπτο 
οοτημηθηᾶαί ΟἸ855. αἰνθυβδιη 6556 
γΘΓΒΟΓΕ ΠῚ 5 ΓΟ  Γ8 ΠῚ 12, 1 (οἴ. 
84η.) ΠΟ Π 68, Π εἶπα 6 ἐσεγρά- 
ψαντο ἑαυτούς 1Ἰπ θυ ργοίαυ 8 
56 ἰῃ δον θ θη ἀ05 Θαγαν  γδ ἢ . 
ο αάη, 83, 8. --- οὔτε ἐς τὰς 
᾿᾿ϑηναίων σπονδὰς οὔτε 
ἐς τὰς Δακεδαιμονέων. 6 
Βοοϊθίδίθ ΑἸ η ΘΠ 5111 ΠῚ τη. [πη 
οὐ ἀ6 ἴοράονγε Τδοθἀ Ἀπ ΟΠ ΟΥ̓ ΠΤα 
βῖν 6 οἰν ταύτη ΡΘΙΟΡ ΟΠ ΠΟ Β᾽ ΘΟ ΛΓ ΌΤΙ 
ᾶθο ἀϊοππίιν αυδ᾽ῖα Ῥοϑὶ Ρ8ΟΘΠῚ 
ὑἱρίηΐα ἃπηονιπὶ (115, 1) ογαηΐ, 
αἴιἃ ΘΟΠΟΘΒΒ.ΠΊ 6886 τπὖῦ Οοτογγϑοὶ 
ΔΙΓΘΓαγῚ βοοΐθίδι! 56. δαϊ πη σογθηΐ 
85, 2 δι! ΘΠ1π8. -- ξυμμάχους. 
ΟΥἾ Μαιιι. τ. 8 ὅ86 δάη., ἰηξτα 
88, 1. -- εὐρίσκεσθαι, ' πὴ - 
ρδέγατα, ΠΡ δ. 1 82» Ὁ 

855: πρεσβευσόμενοι, 
δοῖανὶ, τῶη ζὲ πηΐογπαπάοίη. 
ῬΆμΪο ἀϊνογβιπι οβὶΥ͂ 89, 2 ἤλ- 
Ὅον πρεσβευόμενοι, 516 Καπιθη 

αἷς ζ7ηκέονγλάπαϊον, Οδτίε ποῖ οριιβ 
οϑύ μἰος ἀποαπα τΕ σβεΡΟμΈνοΙ 
βου θοῦ, Οἵ. δάπ, ὙἹΙ 104, 2, 
ϑέσϑιαι. Οἵ, δάη. 26, 1. 

54: οὗ μὲν Κερκυραῖοι. 
Ηδυά ἀπθῖε ρυΐποθρβ ἰθρδιίοηΐβ 
ΠΟΠΊΪη6. ΟΘίθγο τη. --- ἐηῖθοςς: 
ΟΥ. ἀς Τίιιο. ἰδέ. ΟΠ, Ρ. 38. 
ΨΊΒΟΠοΥ 1. 1. Ρ. 438. 

ὅδρ. 92, Οοπιῖο ΟΟγου να ΘΟΥ ΠῚ 
Ῥοϑβὺ θχογάϊατῃ ο. 82 ἴῃ ἀτι05 [0605, 
τὸ ὠφέλιμον ο. 88 εἰ τὸ δίκαιον 
ο. 84. 88, ἀἰδοθυηϊίαν, ΔΕΟΓᾺΠῚ 
ΡΟΒίθτΙΟΥ ἈΠΠ τα εἶδ γορθεςτοη6 ᾿ἰἃ 
ΘΟΠποΙαἀ αν αἰ ἰταηβιί8 ἤἥδι δᾶ 
ῬΘΓΟΤΙΪΟποπὶ ο, 86, αὰὰ ΑἰΠε- 
ὨΪΘΏ565 Ῥδυβρίοουα ᾿πθο παν οοτη- 
τηοάϊ δαὶ γαιῖοῃθ Οοτογγδ οἷ οὉ- 
βϑαπθπάσπι. 6586, Βροίθ ἰσϊταν 
5610]. ἡ τοῦ Κερκχυραίου, ἴῃ ααῖέ, 
δημηγορία μᾶλλον τὸ συμφέ- 
ρον προβάλλεται ἢ τὸ δίκαιον. 

81. μήτε εὐεργεσίας. 
προυφειλομένης, ἷ. 6. πο 
ῬΡγδεϑίϊίο δηίθα Ὀθηθἤϊοϊο 
δαϊπαπηοηίονο (οἴ, 42, 4. ΠΙ 82, 
1. ὙἹ 78, 2) ρΡγορίϑθι ᾿᾿ὐοὰ 118 
στδαιΐα ᾿δοδϑδίαν. Ῥοϊπᾶθ οἵ 
πέλας 5υηΐ 411}, υὐ 886ρ6 εἴ 
ὈΙΌγαΙ] 5 (09, 8. 84, 8) εἱ 5ἰη- 
δα αν] (8 4. Π 87, 2. ΥἹ 12, 1), 
Δ ΕἸΠΊ58], 8)ὰ Επιν. Μεά, 85. ἱπιριι- 
δηδίαβ, Ππαϊα5 νοοἱβ ἰορίιατ, ΤΠ 
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σίας μεγάλης μήτε ξυμμαχίας προυφειλομένης ἥκον-- 
τας παρὰ τοὺς πέλας ἐπικουρίας, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς 
νῦν, δεησομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, μάλιστα μὲν 
ὡς καὶ ξύμφορα δέονται, εἰ δὲ μή, ὅτι γε οὐκ 
ἐπιζήμια, ἔπειτα δὲ ὡς καὶ τὴν χάριν βέβαιον ἕξου-- 
σιν᾽ εἰ δὲ τούτων μηδὲν σαφὲς καταστήσουσι, μὴ 
ὀργίξζεσϑαι ἣν ἀτυχῶσιν. Κερκυραῖοι δὲ μετὰ τῆς 
υμμαχίας τῆς αἰτήσεως καὶ ταῦτα πιστεύοντες 

ἐχυρὰ ὑμῖν παρέξεσϑαι ἀπέστειλαν ἡμᾶς. τετύχηκε 
δὲ τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευμα πρός τε ὑμᾶς, ἐς τὴν χρείαν 
ἡμῖν ἄλογον καὶ ἐς τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐν τῷ παρ- 
όντι ἀξύμφορον. 

δὰ ἡμεῖς «υαὶ δεόμεϑια. Οὐ 
δά ῃ, ΤΥ 70, 2.0 44,1. --ἀ ναδι- 
δάξαι, τῇ ΕἸ 1 οτᾶ ἄἀοοογο. Οἱ, 
ΤΠ 97. 11:} ὙΠ 88, ἢ: ξύμ- 
φορα δέονται. Οἵ. Μαιίΐ, αν. 
8 8δὅ δάῃ, 2. Κνυθρ, ὅτ. 8 40, ὅ 
δάη, 4 εὐ 47, 160 δάῃ. 11, ἰιθηὶ 
ἱπΐτα 8 4. Οδιογαπι ῬΟΒΡοπάθηί 
πίε 56 πρῶτον ρϑτγίϊοιιϊα μέν, 
ὌΠ 61,..8: ΔῊ 95:1. ΠῚ 8. 
ιν Ῥτορίοι ΘΟ]Οοϑεϊ Ομ πὶ οϑΥΘη8 
εἰ ἔπειτα δέ; πρῶτον δυΐοπι 
ΤΈΓΒῚΙΒ5 αἰν 5} ΠῚ 58. ἴῃ μάλιστα 
μέν εἰ εἰ δὲ μή, ἀδ αυΐϊθα8 οἵ, 
40, 4. Κτιιορ. αν, 8 θΘὅ, ὅ 8δάηῃ, 
12. Ὁιτδαπθ δυίθυη ἀϊνίβῖο ΠΟΠ 
δ τθπὴρὰ8. νοὶ] ἰοοθτη 4ὸ αὐἷά- 
486 Θχροηδίιν, 568 δὰ ἀϊνθυβϑιη 
ΘΔ ΌΒΑΡαΠΠ] ρΥδνὶταίθη Χοίθυ τα, 
Ναῖη ἀθ υἱἱ!ϊταίθ οὐ ρυαίία ο, 838 
Β1ηγ1}} αἸοϊαγ, 

δι)ιμετὰ τῆς... αἰτήσεως. 
1)6 Ὀἰπ|5 βϑποιϊνὶβ [ἃ ΘΟ]! Οοδ115 αἱ 
18. 4ὶ οχ δΙίοσο ροηᾶοδὶ ργδθοράδί 
οἵ, ὁὅ, 8, 84, 8, 1Π| 28, 6. 42, 4. 
-- καὶ ταῦτα... παρέξε- 
σθαι, 56 'ἴ'δοοὸ φυοᾳπθ ἔϊτ- 
τη8ἃ νοῦἱ8 ρυδοβίδιία το β βῖνθ 
858 Παγὰ ΠῚ ἀθα 6 ΓΘ σα πὶ ἔϊν - 
Ἰηδπὶ νοῦὈὶ8 ἢἸΙἀ θη [δ οίιΓῸ 8 
6586. οοηῃἤιὶἋάοπίθϑ, Μροάϊιπι 
παρέχεσϑαι Β᾽ ΠΉ Ποῦ Ἰορῖσαν Π 
θ2, ὅ, οοηίτα ἐχυρὸν παρέχειν 
τί τινι ΠΙ 12, 1. Ηἰἴς δριϊδ8ὶ- 
ΤῊ ΠῚ οϑί πιϑάϊαμι, ΟΠ] 6Χ 808 

ξύμμαχοί τὲ γὰρ οὐδενός πῶ 

σοπαϊοϊομα οἱ ροίοϑίαία ἤγπιὰ 1118 
Ριδοβίθηί, Οὗ, Κυιιθρ αν, 8 ὅ2, 
8 δάη. 2, οἱ 84η, 19, Τυπὶ αἀ6 
8ΟΥ, ἀπέστειλαν οἵ. ἃάη, 79, 1. 

8 8. τὸ αὐτὸ ἐπιτήδευ- 
μα, ἰάδπι βδίπάϊαμη, ααοᾶ 
48 816. δαονῖυ ἀοῖπάθ νϑυθ 5 Ἔρος 
μαχοι͵ οὐδενός πῶ ἐν τῷ πρὸ 
τοῦ ἑκούσιοι γενόμενοι ᾿οΧρὶῖ- 
οαρατς -- τετύχηκε ἄλογον, 
501}. Ηπὶὰβ π888 ἰᾶτὰ πια] ἃ 
ἘΣ ΧΟΡ Ϊα τἰ ΡΥ 6η8 
ΠΘΠ0Ο ἀδθ δὸ ἀυθιιοί. Οἱ, 106, 1, 
190.,,5: ἢ 7 νὔ ΠΟ  τΑ Ὁ 
ΕἸ, 40. 818. Ατἶδβι, ἂν. 761. Χϑη. 
ΠΗϊϑι. αν. ΙΥ 9, 3,.ΟΙαι, Ῥχοί. 315. 
Ῥμδρᾶν, 208 ἃ. ἄοτο. ὅ02". ἀδ 
Πρ. 869 Ὁ. Τίπι. 61 ἃ. ὅορ!ι. 384 ο. 
Μδμῃ. ΩΝ ὃ». 858, 3... «αηον 1: 
Κιυθο, . ὃ ὅθ, 4 δᾶη. 8. -- 
ΣΝ γαϊϊοηϊ πο ΘΟ0ἢ- 
Βοηϊδηθαπι, -- πρὸς ὑμᾶς 
ἰηίογρυ. αποὰ δὰ νοβ αἰἰϊηδφῖ, 
Γοβρϑοίι νοϑίγο -- ἐς τὰ 
ἡμέτερα αὐτῶν, ααυοὰ δὰ 
ἢ Οϑὑγ8 Π ἱρΡΒοτγαπ οοπάϊοϊο - 
" Θαὶ δἰ πὲ, ΟΡΡΟΠίϊαν νογθ 5 
πρὸς ὑμᾶς. 

8 4. ξύμμαχοί τε κ. τ. 1. 
Τλδ6 5πηΐ ᾿λϊτ18. ΘΟΤΉ ρΓ ΘΠ Θ᾽ Οἢ ἷ5 
Ρᾶνγίοβ, ἀυδυιπὶ ΡΥ ὁχ ἀπο θι8 
ΤῊ ΘΠ γἷ8. ἰΐὰ οοηδβίας αἱ ΡΤΙΟΥΘ 
(ξύμμαχοί τε ... ἥκομεν) τὸ 
ἄλογον, Ροδβιουΐουο (καὶ αμα.. 
καϑέσταμεν) τὸ ἀξύμφορον ὃχ- 
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ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἑκούσιοι γενόμενοι νῦν ἄλλων 
τοῦτο δεησόμενοι ἥκομεν καὶ ἅμα ἐς τὸν παρόντα 
πόλεμον Κορινϑίων ἐρῆμοι δι’ αὐτὸ καϑέσταμεν, 
καὶ περιέστηκεν ἣ δοχοῦσα ἡμῶν πρότερον σω- 
φροσύνη. τὸ μὴ ἐν ἀλλοτρίᾳ ξυμμαχίᾳ τῇ τοῦ 
πέλας γνώμῃ ξυγκινδυνεύειν, νῦν ἀβουλία καὶ 
ἀσϑένεια φαινομένη. "τὴν μὲν οὖν γενομένην ναῦ- 
μαχίαν αὐτοὶ κατὰ μόνας ἀπεωσάμεϑα Κορινϑίους " 
ἐπειδὴ δὲ μείζονι παρασκευῇ ἀπὸ Πελοποννήσου 
καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος ἐφ᾽ ἡμᾶς ὥρμηνται καὶ 
ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τῇ οἰκείᾳ μόνον 
δυνάμει περιγενέσϑαι καὶ ἅμα μέγας ὃ κίνϑυνος 
εἰ ἐσόμεϑα ὑπ’ αὐτοῖς, ἀνάγκη καὶ ὑμῶν καὶ 
ἄλλου παντὸς ἐπικουρίας δεῖσϑαι καὶ ξυγγνώμη 

ΡΙϊοοίαΓ 5[π}} 1 6 τα τι ἴῃ δἰίονα 
Ρᾶτγίθ ἡ, ἀβουλία δ τὸ ἄλογον, 
ἡ ἀσϑένεια 88 τὸ ἀξύμφορον 
τοίεγιαγ, --- ἐν τῷ πρὸ τοῦ. 
51ο ἸθΓ ΠῚ Ιν ΜΔ. Ὡς ΘΠ ΠΓΟΓ 
ἐν τῷ πρίν, ἐν τῷ τότε, ἐν τῷ 
παραυτίκα. Οὗ 44. 3, ὅ. 
πόλεμον Κορινϑίων. Οἵ. 
δάπ. 24; 6. -- Ἄρες αεβενις 
νων σωφροσύνη ... φαινο- 
μένη, τιυΐαίϑᾶ 65. ποβίτγᾶ 
486 ρΡυΐϊὰ5 6586 νἀ αίαΓ 
Ριυάθηβ πιοἀογδαίϊο ἰ᾿ΐᾷ αἱ 
πὰπο ἱπιργυαἀ θη ςίδτα οὐ ἴτη- 
ΘΟ Πα ΐο πὶ Θδ ΠῚ 6556 δἃΡ- 
Ραγαῦ (οἵ. δάη. 2, 1). ὕ͵διιατι5 
ἀϊοσογοίαν ἐς τὸ φαένεσϑαι:; ὨδΤῚ 
περιστῆναι εἴς τι, ἰτᾶ Π5ἷΓ6 5. 
τὴ αἰᾶ τὶ ἴῃ δἰϊαᾳυϊά, οαπὶ ἀρυὰ 
8105 ἰοῦ. ἰὰπὶ δριὰ Τῆμο. 
ἰρβῦτπη 120, ὅ οἱ δ]}0]. Τ[πηϊιδτὶ 
ἐπ 80ηΐ ἢπαϊι5 ᾿ρ51ι8 ἰοοὶ ἀΪ- 
οἰϊοηθπὶ ΠίοηΥ5. ἢ], Απίαα. ΥἹ 
48. Ῥτοοορ. Β6}]. αοιἢ. ΠῚ ῥ. 256. 
Οδίθγαπι Ῥγορυΐθ ποὸη 'ρ88 σω- 
φροσύνη, βοᾷ τὸ δοκεῖν τοὺς 
Κερκυραίους σωφρονεῖν τηυίᾶ- 
τὰ πὶ ὁδί. 6 ΘΟ] Οοδιῖοπ6 Ῥτοηο- 
πη ηἶβ. οὗ, δάη. 144, 1. -- τῇ τοῦ 
πέλαςγνώμῃ ΤΕ, 
αὐθὶύγατα, 

8 ὅ. τὴν... ναυμαχίαν 
ἐνν ἀπεωσάμεϑα Κοριν- 

δίους. ϊοία βΒιηΐ δες δά 5ἰ- 
τα τ ἀϊ ποτα ψΘΡΒΟΡΌΤΩ νικᾶν τοὺς 
πολεμίους μάχην (Μαι. ἅν. 
8. 409, 8) οἱ 5ἰτηϊ τὰ, ΟΥ, Καομη. 
αν. πιᾶχ. 8 411, 80. ᾿ς κατὰ 
μόνας νἱά. ἱπίεγρτ, Χϑη. Μη. 
ΠῚ 7, 4 οἱ ἰηΐτα 87, 4, --- μέγας 
ὁ κένδυνος εἰ ἐσόμεϑα Ὁ π᾿ 
αὐτοῖς, τὰᾶοπαπὶ οβί ροτὶ- 
ΘαΪα πὶ Π6 500 ΘοΓὰπιὶ Ροίε- 
Βίαίο Γαΐαγὶ βἰτηι5, ΡγΟΡΥΪΘ 
εἰ ἶο να!οὶ οὗ πίολέ, αἱ 1Π| 58, 8, 
αδὶ νὶάθ δάη. Οἵ. Ργϑθίθγθα ὅΔη, 
ΙΝ 117, 2. --- ὑμῶν ... ἐπι- 
κπουρίέας δεῖσϑαι. Ὅς ἀυ- 
Ρ]Ϊοῖ ροηθίνο Ῥθγβοιᾶθ οἱ τοὶ 
Οοὐπ] νοῦ δεῖσθαι ἰαποίο οἵ. 
Ηετγοᾶ, Κ' 40. Χεβη. Ογγ. ΠῚ ὃ, 
19. Καρῃη. αν, τπᾶχ. 8 417, 2, -- 
ξυγγνώμη εἰ..τολμῶμεν. 
Εἰ μή Π0π, αἱ ῬΙὀταπιααο, πἰϑἷ, 
Βοὰ δὶ ποη βἰβῃηϊῆοδηι οὐ βορᾶ- 
γταηᾶα βυηῖ. Νὰ οὐ τϑαιυϊτὶ ὃχ- 
ἰβι1 165, οἵ, ΘΠ. 051}. ΧΧ 2. 
ΧΧΙ 109. ψεῖρα μὴ μετὰ κα- 
κίας... ἁμαρτίᾳ ΟΠ δδγθηΐ Θα τὴ 
τολμῶμεν οὐ οὐηηΐλ Ὀγονίίον ἀἰοία 
Βαπτ ντε εἷ8; ξυγγνώμη (εἴ. 
Κεαρρ. ,.8 ὋΙ, { δι, δ) εἰ 
(ὅτι). τῇ ̓ἀϑρὶ ἔς: ἀπραγμοσύνῃ 
ἐναντία τολμῶμεν, εἴπερ τοῦτο 
ποιοῦμεν μὴ μετὰ κακίας 5. 
κακοὶ ὄντες, δόξης δὲ μᾶλλον 
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εἰ μὴ μετὰ κακίας, δόξης δὲ μᾶλλον ἁμαρτίᾳ τῇ 
πρότερον ἀπραγμοσύν! ἐναντία τολμῶμεν. 

90. Τενήσεται δὲ ἁμῖν πευϑομένοις καλὴ ἡ 
ξυντυχία κατὰ πολλὰ τῆς ἡμετέρας χρείας, πρῶτον 
μὲν ὅτι ἀδικουμένοις καὶ οὐχ ἑτέρους βλάπτουσι 
τὴν ἐπικουρίαν ποιήσεσϑε, ἔπειτα περὶ τῶν μεγί-- 
στῶν κινδυνεύοντας δεξάμενοι ὡς ἂν μάλιστα μετὰ 
αἰειμνήστου μαρτυρίου τὴν χάριν καταϑήσεσϑε, 
ναυτικόν τὲ κεχτήμεϑα πλὴν τοῦ παρ᾽ ὑμῖν πλεῖ-- 
στον. χαὶ σκέψασϑε τίς εὐπραξία σπανιωτέρα ῇ 

ΟΡ. 88. 8 1. κατάϑησϑε δὺὶϊ καταϑῆσϑε οοαά, ΟΥ̓ δάπ. 

ἁμαρτίᾳ 5. ἀἄλλ᾽ ὅτι δόξης ἡμαρ- 
τήκαμεν, ατοᾶὰ 5068 (ᾳιδπι) οοη- 
ΘΘρΡΟΡΘΠΊΙ5, ΠῸ5 ϑοοίοίαία ΠῸΠ 
ἰηϊῖα αυϊοίο5 νἱοία ΓΟ 5) γα βίταιν 
ΒΌΠῚ 5. [Ιἰααπθ ἁμαρτίᾳ γαϊεὶ 
ΡΥΟΡΙΘΥ ΘΥΤΟΥΘΠΊ (οἴ. 11, 1). 
“Κακία δυίεπι οβϑί τὴ ἃ 11 {18 οἱ τὸ 
ἐναντία τολμᾶν εβὶ τὸ τολμᾶν 
ἄλλων ξυμμαχίας δεῖσθαι. Οοη- 
Β.}10 δαΐοῃ ΤῊ, ἐναντία τοῖ- 
μῶμεν αἰχῖτ, ποη ἐναντία ποιοῦ- 
μὲν, αυοα διάδοϊα αιϑοαδπὶ ἴῃ 
60. σοΥπἰίαῦ ααοᾶ ΔΙΙΟΥ πὶ 50οῖθ- 
ἰδία πη δά ἢ ἀΒρθγηδιϊ (ἃ πη θη. 8]10-- 
Γαπη ΔΧῚΠ τὰ ἱπιροίγαγα οοπϑη- 
ἴᾳγ. Βαβροπάθηϊ ἱΠΊῸΡ 56 μετὰ 
κακίας εἰ ἁμαρτίᾳ, υἱ 586ρ6 5]- 
τ]ὰ. Οὗ Π 44, δ: ΠῚ 82, 8. 
ἀρ. 98.. 81. ἡ ξυντυχία 

... τῆς ἡμετέρας χρεέας. 
δος ἴψπρο δῖ. ἰηϊεγργοίδηῃβι 
αυοά δοοίαϊε υὐ διυχὶ!ῖο 
νεοβίγο ἱπᾶαϊσθαῖη8. Οἱἃ 11 
112. 5. 7.5. ὙΠ1.98.,..2. ὉὙΡ]υύν ΤΊ. 
ατγάςοη. θ, Πὲ σϑηθεϊνὶ οο]]οοᾶ- 
ἄοπο οἵ, ἀς ΤΙπογὰᾶ. δι. ΘΟΤΉΤη. 
Ρ. 95. -- ἔπειτα κ. τ. Δ. Ουπ) 
οοηϊαποιῖο ὅτι Ροϑβί ἔπειτα πο 
Τοροίϊία 5ἰΐ, ογαῖϊο ῃἷο ἴῃ δππη- 
τἰαῖ! ΟΠ ΘΙ ὴ ῬΗἰπιδυΐδπι ἰγδηβὶί, 85:1- 
ΤῊ 15 ἰγδηβὶίβ Θχοπιρία ΠΔ0}68 
Ὕ 14, 1. ΥἹΙ 18, 4, υδὶ οἴ, 8ἀη. 
-- μετὰ αἰειμνήστου μαρ- 
τυρέίου, οὑτὴ Δ οίοθυπο ἰοβιϊ- 
γηοηΐο, ἷ. 6. ᾿ἴΐᾷὰ αὐ θΘηο οἰ πὰ 
αποα ποῖ βῖο ργδθβε 8.18 δοίοτ- 
ΠΌΙΩ δἰ (θβ.1 ΠΟ Πα ΠῸ5 γΟὈΪ8 

δναιδπὶ ἀθθογθ, --- τὴν χάριν 
καταϑήσεσϑ'ε, δτναιϊδπὶ 
γΟΡ 5 οι ρΑΥΘΔΌΪ 5. ΟΥ, δάη. 
ΙΝ 87, 6. Τυδάϊίαπι ΒΟΥ] ρί ΓΆΤα 
κατάϑησϑε 5ὶ τε πογϑηι8, ἔπει- 
τὰ νοῦθο 500 ἀοϑβυϊξαίατη οββοὶ. ΝΟ 
Ἰϊςθῖ ὅτι τὴν ἐπικουρέαν ποιήσε- 
σϑε Πἴο οσοσ᾽ίαίῖουο γορθίογθ, ΝΆτη 
μου 5ὶ ΤΙ. νοἰ ἰδεῖ, πιο 5ου]- 
Ὀ6Γ6 ἀθθεδὶ ὅτι τὴν ἐπικουρίαν 
πρῶτον μὲν ἀδικουμένοις. 
ποιήσεσϑε. Οριαιν πηι δα δ ηη κα: 
ταϑεῖσϑε νεῖ καταϑοῖσϑε οὐτὴ 
νἱ ἐαϊανὶ (οἵ. «4, ΠῚ 88, 2) ΒΕΙΚΚ. 
δποίοτγα Πἶο τϑβουΐθεγο εἱ ὡς μάλι- 
σταί(ᾳ ἃ ΠῚ Τῇ ἃ Χ ἷ Τὴ 6) ἱΠΠΡΡΘΓΘ ΠΟΒ 
γοίδὶ οὰπὶ ἄν ρατιϊουϊαθ οοἰοοδίϊο 
ἴὰτα αποά δἰίοτα ἤᾶθο οασβᾷ ΠΟῸῚ 
ταϊηοτΘ οὐπὶ οοηβάθῃια ρΡτοΐε- 
γτοπᾶᾳ οδί αυδὴ ρυῖοῦ ὅτι ..- 
ποιήσεσϑε. ΕἘχ ἐἃ απὰπι Γορο- 
Ῥἰπιαβ οπιθπάδίίοηθ δὰ ὡς ἂν 
μάλιστα Ξπυθαυπάϊοπάμπι οϑὶ κατα- 
ἁγοῖσϑε. Οἱ. άῃ, ΥἹ δ7, 8. Ῥθπι. 
Ι 21 οὐδ᾽ ὡς ἂν κάλλιστ᾽ αὐτῷ 
τὰ παρόντα ἔχει, ΧΥΠῚ 29]. 
ΧΙΧ 156. 226. ἴχχι 14. ΧΧΠῚ 
164. ΧΧΙΝ 179. Χεη. Απδρ. Ὁ 
3, Χάριν κατατίϑεσθαι αἱ 
εὐεργεσίαν 128, 4, αὶ νἱά. -- 
ναυτικόν τε. Τέ τοίου ον δὰ 
πρῶτον μὲν - ἔπειτα, αἱ 121, 8, 

8 2, τίς εὐπραξία σπα- 
νιωτέρα ..., εἰ... πᾶάρ- 
εστιν αὐτεπάγγελτος. Τῃ 
οΧρ!Ποαπάδ δὸ βϑηϊθηιία πθρο- 
ἀἰατη ἰπίθυργοίθβ βὶθὶ οοββενο 

ΡΥ 
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τίς τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα, εἰ ἣν ὑμεῖς ἂν 
πρὸ πολλῶν χρημάτων καὶ χάριτος ἐτιμήσασϑε 
δύναμιν ὑμῖν προσγενέσϑαι, αὕτη πάρεστιν αὐτεπ-- 
ἄγγελτος, ἄνευ κινδύνων καὶ δαπάνης διδοῦσα 
ἑαυτὴν καὶ προσέτι φέρουσα ἐς μὲν τοὺς πολλους 
ἀρετήν, οἷς δ᾽ ἐπαμυνεῖτε χάριν, ὑμῖν δ᾽ αὐτοῖς 
ἰσχύν᾽ ἃ ἐν τῷ παντὶ χρόνῳ ὀλίγοις δὴ ἅμα 
πάντα ξυνέβη. καὶ ὀλίγοι ξυμμαχίας ϑεόμενοι οἷς 
ἐπικαλοῦνται ἀσφάλειαν καὶ κόσμον οὐχ ἧσσον 
διδόντες ἢ ληψόμενοι παραγίγνονται. τὸν δὲ πόλε-- 
μον, δι᾿ ὅνπερ χρήσιμοι ἂν εἶμεν, εἴ τις ὑμῶν 
μὴ οἴεται ἔσεσϑαι, γνώμης ἁμαρτάνει καὶ οὐκ αἰσϑά- 
ψέται τοὺς “ακχεδαιμονίους φόβῳ τῷ ἐἑμετέρῳ 
πολεμησείοντας καὶ τοὺς Κορινϑίους, δυναμένους 

8 8. διόπερ Ι(. ψαϊ. Ραὶ]. Αὐυρ. α. Η., ᾳυοά ἰοοἷβ 4 (ἰ458. 
4ἰἰαι1ῖ5 8ὅ, ὅ. 80, ὅ, ὅ9, 2 τηϊηϊπιθ Θχοιβδίαγ, 

ποη ἀθθοθϑηΐ. Ναπι 9. η1}}} δἰ 
ΘΧΡΥΙΠΊΪ ταν ἢἶδὶ ΘΟ ἀἸοῖ ΟΠ ἃ]6 θη πη- 
«ἰδίῃ οἰ σΌΠΟΥΪ8. αὖ ΔΡΟάΟΒ15 
ἹπίθγΓορ ΠΟ ἢΪ8δ ΒρΡΘοΐε ΠΏ. ΘΘΥΘἢΒ 
Ρτοίᾶϑὶ αυδε ἀϊείταν. ργαθοθάδῦ, 

ΤῸ υδἰτδίΐοτθ ἤουπιᾶ: εἰ ἣν ἐν 
ἐτιμήσασϑε “δύναμιν ὑμῖν προσ- 
γενέσϑαι, αὕτη πάρεστιν αὐτεπ- 
ἄγγελτος δ» 54.342} (ρτοιαβ5ἰ5), τίς 
εὐπραξία σπανιωτέρα ἢ τίς 
τοῖς πολεμίοις λυπηροτέρα (ἃρο- 
ἀο0515). Εβε 1ὰ αυϊάοθπι [δοία πὶ 
ΟΕΠῚ ΡΓΟρΡίογ ργοΟΐα515 Δα ρ τα ]- 
ΠΘΠῚ {ππῚ ΟὉ 68 ΘΔ 1581 τὖ ΠιδῖΟΙ 
γὶβ νϑῦθὶβ τίς εὐπραξία. .. 
λυπηροτέρα ἐγ θαθγθίαν. Εχ 400 
Ροβρ οἰ ταν. τθοίθ ἤ 80 ποὺ Ιοθὸ 
ἄθ688588. βοϑ4ι8 δὐγᾶνὸ αἱ ἀδ 
οὐηΐββο ἤ οορἰίανεγίπι, "ς. Ργεὶ- 
156} 1. προ. π-- φέρουσα 
ἐς τοὺς πολλοὺς ἀρετήν, 
αἰογθηβ δἂἃρυὰ νυ ]ρὰβ νὶσγ- 
ἐα 15 ΘΧἰΒβεϊπηδίϊοπ θη, Οἱ, 
Π 45, 3. ΠΙ| ὅ8, 1 κακίαν ἀντι- 
λαβεῖν, ὅορῃ. Απι. 934. Εν, 
Μεά. ἐπὴν 296, {5 Τ᾿. 656. 
ΜΆ. ὃ 480, 9 εχίτ. ΡΓῸ 
τοὺς Ἐρτεται ᾿ποδ Ρ. 39 τοὺς 
πολεμίους ἴταβίτα οοηϊοεῖς. Φέ- 
ρεὲν ἐς δϑὺ ργοριῖϊδ ρογΐδγτε 

δά, γος ἀγγελίαν φέρειν 
ἔς τινας ἀϊοϊτηιβ. οὐ ἐς γϑυθὶβ 
Ιοᾳαθπμαϊ Ὧἃὸ ἀδπιοπβίγαπαϊ δαϊαη- 
δἴπηιβ. Οδίθγυτη ἃ π|ἃ πὶ ἰπ ρΡ0 - 
Βίθυ 8 δ β' ἃ οἰϊδπὶ Τοϊί5 
αἰχῖε, ΟἿ, Ηδπά, Ταγβ. ΠῚ. 218 
εἰ βυρτα δάηῃ. 6, 2. - χάριεν, 
δναίαπη ἃ ἢ ΠῚῈ ΠΊ, -- παρᾶ- 
γίγνονται, Δοοεοάπηΐ 5. 86 - 
νοπἰαηΐί (ἰδ αιίοηε ΟρΘπα πη 010- 
γα η16), ψεγρθα καὶ ὀλίγοι... 
παραγίγνονται 5υβρθοίᾶ γβάάθγ8 
οοπαίαν Κύιορσ, 564 ποὴ ροὺ- 
ΒρΡοχὶθ ἤδθοὸ γοτθᾶ, ααυδηααδη καί 
ΘΟΠἰ ΠΟΙ η6. 5αρδγίουϊ 5 ἰαχίᾶ 
ῬΡοηδηΐαν., θη θη 6. γδίϊοη 6 115 
50] οίᾶ 6558 Ρεγϊηθ 80 51] ΒΟΥ ρ .ΠῈ 
ἐβϑεῖ ἐπεὶ ὀλίγον κι τ. Δ. 5ι- 
ΜΔ ΠΠΘΓ 5θηΐθηίϊαθ ΘΟΠΙ ΠΗ ΡΊΙ 
80, 4. 91,6. 11386,.. ΙΥῚ 52, 8ὃ. 
87, 4, αὐἱὶ εἴ. δάη. 

ὃ 8, φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ. 
Οὗ Μδι. ατ. 8 466, 2. Κιαονσ, 
ατ, ὃ 47, Ἷ δά. 8. ΘΙ ΠΆΙΠ τοῦ Ρδυΐο 
Ροβι ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπιχεί- 
ρησιν, δὰ ᾿ηνδἀδηάαπ) ἴῃ 
γο 8. ΟΥ᾿ 69, ὅ; 78;.6.. 187, 4. 
-- πολεμηδείοντας. Οὗ ἀάῃ, 
9ὅ, 7. --ὀ καὶ τοὺς Κ.. 
προκαταλαμβάνοντας 
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παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ὑμῖν ἐχϑροὺς ὄντας, [καὶ] προ- 
καταλαμβάνοντας ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν ἐπι- 
χείρησιν, ἵνα μὴ τῷ κοινῷ ἔχϑει κατ᾽ αὐτοὺς μετ᾽ 
ἀλλήλων στῶμεν μηδὲ δυοῖν φϑάσαι ἁμάρτωσιν, 

κατ᾽ αὐτῶν Ιἰδτὶ ἀεδίογίογεβ. 

ἡμᾶς νῦν ἐς τὴν ὑμετέραν 
᾿λυμρέβα Ἀν βίον οὐ Οονῖϊπίῃ 08, 
αυἱϊ ἀρὰ 1105 πα] πὶ νᾶ - 
Ιθηὺ νοϑίβαᾳαο ἰηἔδθηϑὶ Βα ηΐ, 
ΠΟΒ πῃ ρΥδοοοσΟΌρ ΑΓ (οἴ. 
ΙΔν. ΧΧΧΥ 18, 8) ν 6116 (ρϑτυί. 
ΡΓδ65. ἀθ οοπαίᾳ αἱ 1 62, 8, 
ὙΙ 89, 2, υδἱὶ οἵ. δάη.) ἃ ἃ ἰπὶ- 
Ροίπτῃ ἴῃ νῸ08 ἴδοϊδπάυμῃ, ἷ. 6. 
ΠΟῸΒ5 ρΥΪᾺ5 οοὔγοουθ ἤππη0 γ6}16, Π6 
γΟὈΐ5. σὰπὶ ἱπηροίαπι ἴῃ γ05 δοίαχὶ 
βίηῦ δΔυΧ τὰ δα πλι5. ϑθηίθη- 
υἰδῦαπη ΟΟΠΘΧα5. ροβίαϊαῦ αὐ δηΐα 
προκαταλαμβάνοντας καὶ ἀε- 
ἰεαίαγ. Νὰπι δυναμένους παρ᾽ 
αὐτοὶς καὶ ὑμῖν ἐχϑροὺς ὄντας 
οδάθηη ταίϊϊομθ δἀὲ σροκατα- 
λα μβάνοντας Ρθγίποὶ 4ὰὰ δηϊθᾶ 
φόβῳ τῷ ὑμετέρῳ δὰ πολεμη- 
σείοντας. Πεδυναμένους. οἵ. δάη, 
18, 1. --- ὑμῖν ἐχϑροὺς ὅν- 
τας. Οὐ Μεβάγθηβεβ. Ὑ]α. 42, 2. 
-- κατ᾽ αὐτούς, οοηίτᾶ 605. 
Βδοῖο Βοθῇηι. δηϊτηδάνογ , αἱ 
στῶμεν οβίοηδαί, Π05 Πΐδ ΣΝ 
γα 5] 0106 ΠῚ 840 Θχθγοὶ εἶθ 8. ἴῃ 
δοῖθ β'δ1 ορροβίεβ Βαπηρίδπι ἱπὶ 
δδαι6. ΓΘ 50]]6 πη 8 ΠῚ 6588 κατα 
ΡΓΔ6ρΡ. ἢ] δοοιβαιϊνο ἰπποίδθ 
ἀϑπ. (πίονι ἰαθοὶ 46, 8. 
48, 4. 62, 6. 1 80, 2. Κτιυρρ. 
Βα ΠΣ ρπ: ΑἸ... 1:4... 3:0 8...091: 
ψαϊοῖ. οἱ ΒΟμνν ον 8 Ηδτγοὰ, 
ΠΠ|14, Κατά δαυΐδμι οὑπὶ ροηοῦ, 
σοη ὑτἃ ναϊθὶ ἀρυὰ νοῦθᾷ ἀἰοθπαὶ, 
4ὺἃ ἀθ τὸ οἵ. Κταορ, τ, 8. 68, 24 
δᾶὰπ, 2. Μαὶθ Κυιθρ,. ἀθίθυ!ουθτη 
ΒΟΡΙ ρίαγδ τη ΒΘΟΌ 5 κατ᾽ ἀοἰού, αἱ 
τῷ κοινῷ ,ἔχϑει αὐτῶν ᾿αηρδίαγ, 
πἰτ μιδ τ ́ ἀλλ. στῶμεν. Οὗ δάη. 
1Π 89, 2. -- μηδὲ, δυοῖν. 
βεβαιώσασϑαι. Ἢ --ἢ ἰᾶθο 
ἀϊοίαπι 6586 νἀ θίαγ αὐ ἢ 6 ἀπο - 
θ0ὰ5 οχοϊάδηιν ἰάθπι γαϊθαὶ δὐ- 
αὰἂθ αἰ «αἰτοταίγυπι δαὶρὶ- 
Βοδητατ (οἴ, 56Π0], λείπει 

Οἵ, δάη. 

ϑάτερον). Οὐ ἰπίογργοίδιϊοηϊ 
ΟἸ458. ορροῃὶν Οουὶηθϊο5. ῬΟοίτιΒ 
αἰγαπηιαθ Θά ρΊβοὶ ν6} 16 εὐ ἀἱ- 
φεπαϊ ἀβὰπὶ τοραρηᾶγο; ἰίδα 8 
ἢ --- ἦ ρτο μήτε --- μήτε ροδίτατα 
685886, 5εᾷ αυβηαυδηηθ ΡΓΟΙΒὰ5 
πορατὶ πραυὶρ ἢ --- ἤ βᾶπὶ γἱπι 
᾿ᾶθ τ Ρο5868 (οἴ. δηΐπὶ Υ 106,1 
οὐδὲν γὰρ. δικαιοῦμεν ἢ 
πράσσομεν, ἀιοὰ ἰάθιῃ εβί δὸ 
β' Ἰορᾶπηυβ οὐδὲν γὰρ δικαιοῦ- 
μὲν οὐδὲ πράσσομεν), ἰδπθη 
ἰα πίη ἃροϑύ αὐ ἀϊοθηάϊ! υὑ8ὰ 
ΟἸαββθηὶϊ στϑῖϊο δομηργοθθίαῦ. αἱ 
δᾶπὶ ρα ίαγε οορϑτηαγ, Οἱ, Θηΐπὶ 
122, 4 καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως 
τάδε τριῶν τῶν μεγίστον ξυμ- 
φορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας 
ἢ μαλακίας ἢ ἀμελείας, υνὶ 
ΓΟΓΌΠῚ 6888. (ἰδίῃ ποι! ΟΠ 8 πὶ ἷρ88 
(488. Θοποθαϊι, Απᾷος. 1 30 ἐν 
ᾧ δυοῖν τοῖν μεγίστοιν κακοῖν 
οὐκ ἦν αὐτῷ ἀμαρτεῖν, ῇ [γὰρ] 
ἐμοῦ δόξαντος τὰ ὄντα μηνῦ- 
σαν κατ᾽ ἐκείνου ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀπο- 
ϑαν εῖν ἢ αὐτῷ σωϑέντι ἐμὲ 
ἀποκτεῖναι, ΒΌΡἢ, ΕἸ. 1819 564. 
ὡς ἐγὼ μόνη οὐκ ἂν δυοῖν 
ἥμαρτον. ἢ, γὰρ ἂν καλῶς 
ἔσωσ᾽ ἐμαυτὴν ἢ καλῶς ἀπω- 
λόμην. Ουοὰ νϑῖὸ δὰ βϑῃίθη- 
ἰἰὰπι αἰὐϊηοῖ, Οον πα} ὈΦΙ τα 
Οογονγδοὶβο ἰηἤθυθηΐθβ ἅτ ΟΡΘ68 
ΘΟΓᾺΠΙ ἰηϊγιησθηῖ, αὖ ὩΪΠ1] δαϊ 
ΠῸἢ τα αἰ τσὴ Δα χὶ]  ΑὙ θα Θ μ᾽ θῈ15 
Ριδοϑίανγο ροββίηΐ, δαὺ 8101] 608 
δαϊαῃ θη ἰρβϑὶβ ρυδθϑι ἀϊ ΠῚ 
5101 ρᾶγαθαηῦ, Ορροιὶ ᾳυϊάοπι 
Ροίαβὺ οὐΐατῃ ἔγαοιῖβ ΤΟΥ ΓΔ ΘΟΓῸΠῚ 
ορὶθυ5 Οονῖ μι ΐοβ 101 ρυϑοβί ἀαπὶ 
Ρᾶγαίαγοβ πράθ τηΐηὰ8 ΟὐτοΥ- 
γα θἷβ δ 1] δαϊαμοιῖὶβ οἴδοιαγο8 
6588. π πὶ Αὐπθηϊθηβὶθ 8. ΟΡ 
ἔεγαηῖ, βοᾷ ΤῊ, ρτγοχίπιατη οἱ 
ΡΥΪποΙρα πὶ τοὶ οἴθοίαπη ἀϊβίϊη- 
σαεηάο τοβροχὶι. Εἰ Ἰἰοοῦ υραία 

-, 
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ἢ κακῶσαι ἡμᾶς ἢ σφᾶς αὐτοὺς βεβαιώσασϑαι. 
4 ἡμέτερον δ᾽ αὖ ἔργον προτερῆσαι, τῶν μὲν διδόν-- 
τῶν, ὑμῶν δὲ δεξαμένων τὴν ξυμμαχίαν, καὶ προ- 

ἐπιβουλεύειν αὐτοῖς μᾶλλον ἢ ἀντεπιβουλεύειν. 
1 4, Ἣν δὲ λέγωσιν ὡς οὐ δίκαιον τοὺς σφετέ- 
ρους ἀποίκους ὑμᾶς δέχεσϑαι, μαϑόντων ὡς πᾶσα 
ἀποικία εὖ μὲν πάσχουσα τιμᾷ τὴν μητρόπολιν, 
ἀδικουμένη δὲ ἀλλοτριοῦται᾽ οὐ γὰρ ἐπὶ τῷ δοῦλοι 
ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ὁμοῖοι τοῖς λειπομένοις εἶναι ἐκ-- 

8 πέμπονται. ὡς δὲ ἠδίκουν σαφές ἐστιν προ- 
κληϑέντες γὰρ περὶ ᾿Ηπιδάμνου ἐς κρίσιν πολέμῳ 
μᾶλλον ἢ τῷ ἴσῳ ἐβουλήϑησαν τὰ ἐγκλήματα μετ- 
ελϑεῖν. 
τοὺς ξυγγενεῖς δρῶσιν, 

καὶ ὑμῖν ἔστω τι τεκμήριον ἃ πρὸς ἡμᾶς 

ὥστε ἀπάτῃ τὲ μὴ παρ- 

ἄγεσϑαι ,ὑὑπ᾽ αὐτῶν δεομένοις τε ἐκ τοῦ εὐϑέος μα 

δῦ παρὸ ἀϊβιϊποιϊο, ἰάθη Τῇ. ἰπ 
ΟΥ̓Δ ΟηἾθ 05, ρυδθβουιπι τοδὶ οοη- 
ἰγαῦτὶα δὶ ορρομπαμπίαγ, γραία 
ΟΥ̓δΙΟΓ πὶ ΑΥ Ποῖα πο τορυαϊα5858 
βαιϊ8 οοπβίαί. [Ι(ἀ4 6 βοπίρηία 
ἰοῦϊ8 δπαπυϊ αι] οἢ]8Β Πᾶθο 6δϑβί: 
πον ἀυοθαβ οχοϊαδαπί, 568 
αἰοταἰτατη ροίϊὰ5 ρτὶὰ 8 
(ᾳυδτη ἴθ νῸ5 ἱπιρϑίπιπι ἰδοϊδηι) 
οοηβοαιυδπίατ, πὸ δαΐ πΠ08 
τη 8}15 αἰΓ[᾿Ἰοϊδηῖ δαὶ 56 0508 
0} ἔτ πιο η!. Ζυοῖν Ἰρίταν Ρθη- 
ἄει εχ ἁμάρτωσιν, ει “φϑάσαι, 
ααοα δυάδοιον ἀοἰοίατη νὰ] ΑἾ εχ 
ἴῃ Τμπογά. Ρ. 10, Δπιθοῦιβ ἴῃ- 
οἰβὶβ Ρυδεροβίταπι εβϑί, αυΐϊὰ δὰ 
αἰτύππαιο, ἢ κακῶσαι ἢ βεβαιώ- 
σασϑιαι, ρου οἱ, ἀίᾳ 6 δα πα ποίιπι 
Βαρθοὶ Ἰηδηϊίναπι, αὐ 1Π| 82. ὅ. 
Οὗ Μαιμ, αν. 8 ὅὅ8 δἀη. 2 οχίγ, 
εὐ ΕἸΙοπαι. δὰ Αὐτὐὶ. 18, 10. Ὠδηϊ- 
αὰθ ἀθ6 βεβαιώσασϑαι σφᾶς 
αὐτοὺς εἴ, Μαίιἢ, αν. ἃ 499 ἢ Ρ. 
1094. Κυιορ,. αν. ὃ 52, 11 δάη. 10. 

84, ἡμέτερον ἅδε Οοτογνδεῖβ 
οὐ ΑἸΠμθπ θη βιθ 5 βί πη! ᾿πιθ! ]ρθπ- 
ἀσιῃ, --- διδόντων, οἔἴξεγδη- 
ἐπ ΕΠ 90, Ὁ: -π-προ- 
ἐπιβουλεύειν. Αἰιοπᾶο ὁμοιο- 
τέλευτα εἱ παρονομασίαν γεὶ 
παρίσωσιν, αὐᾶπὶ νοσδὶ Ηδυπιορ,, 

περὶ μεϑ'. δεῖν. ΠΠ| ᾿. 421. ΟΥ̓ 
122, 4. ΠῚ 62, 8. ΠΙ 89, 2. 

αρ. 84. ξ 1. ἐκπέμπον - 
ται. Αἰὐάϊ οἵ ἄποικοι. ΟΥ̓, 
ΠΟ ΠΟΥ (ἃ 

8 2. προμληϑέντες... 
ἐς κρέσιν. ὶά. 28, 2. -- τῷ 
ἴσῳ, αϑαυο ἴπτο. Οὗ, Π 87, 1. 
ΠΙ 58,1. -ομετελθϑεῖν, Ροτ- 
564. ΟΣ ν 6259: 

8 8. ἀπάτῃ... . παρά- 
γεσϑαι, ταυἀ πα] ἐπιῖβ νον - 
ὈΪ58 ἰπ ϑύγοόύθῃ ἱπαποῖ, Ὁ)}}1- 
οοπαϊ ρθη δάνθγθϊαὶο (οἴ, δάη. 
6. ὅ1) ἔκ τοῦ εὐϑέος αυοὰ 56- 
αυΐθαγ Ῥοπίταγ φαϊά ἐπι οὐ ἀθ ἰθπι- 
Ῥοτα, αὖ 510 διαίτῃ, οὐ ρτὸ ἄν- 
τικρυς, ποβίγο φογαάθ Πού αι, 
φονταάοτιι; πἰο δαΐθιῃ 8] θγϑτη νἱπὶ 
ΒΒ  Θοΐδη οἱ ᾿ὰ προ η ἀ πὶ 6558 ΟΕΠῚ 
δεομένοις, αὐ ἰᾶθο ναϊθαηΐ ΓΟ - 
Β8 πε Ὲ85 ἰπρθηπ6, 6ΧχΧ οοη- 
{τατῖο ἀπάτῃ οοσποβοίίιν, ΟἿ, 
ΠῚ 48, 2. Ῥίορίον. ΟΡΡΟΒΙτΟΠΘΠῚ 
δαίειι ἀπάτῃ εἰ δεομένοις ἴῃ 
ἱπῖτο. πιο θΓΟ πὶ ΡΟΒἰία Ε06416 
ἰδοίαμη 6858 αὐ ΡτῸ ἰδρὶοπια ἰππ- 
οπτὰ μήτε --- μήτε Ρϑι του αταπι 
σοΟραϊαὐϊναγαιη οΟἸ]οοαῖῖο ἰπνογίθ- 
γτοίυῦ τθοία δηϊπιδάνογιῖς ΟἸ455. 
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ὑπουργεῖν" 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, λε΄. 

ὃ γὰρ ἐλαχίστας τὰς μεταμελείας ἐκ 

τοῦ χαρίξεσϑαι τοῖς ἐναντίοις λαμβάνων ἄσφα- 

λέστατος ἂν διατελοίη. ΩΣ λύσετε δὲ οὐδὲ τὰς 

“ακεδαιμονίων σπονδὰς δεχόμενοι ἡμᾶς μηδετέρων 

ὄντας ξυμμάχους. «εἴρηται γὰρ ἐν αὐταῖς, τῶν 

Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, ἐξεῖναι 

παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἀρέσκηται ἐλϑεῖν. 

-- μεταμελείας... .λαμβά- 
νων. Επ λαμβάνειν γϑυθὶ οαπὶ 
μεταμελείας γοοα οοῃϊαποιϊ (οἴ. 
τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει ΤΙ 64,5) 
οἱ ΡΙαΡΔ}15 μεταμέλειαν ὀΧοπιρ ἃ 
νά, ἴῃ Β16Ρ}.. ΤΕ68. εἄ. τϑο, -- 
ἀσφαλέστατος ἂν διατε- 
ἔΡΕ1. Βίπηα! δυδὶ ὦν. ΟΥἿΥΙ 
89, 2 εἱ δᾶη, 82, ὃ. 

Οαρ. 8ὅ. 81. 
δαιμονίων σπονδάς. 
ἀυ5. ἰγοθπηα!θ, Οἵ, 116, 1. 

8. 2. εἴρηται γὰρ κ. τ. 1. Οἱ, 
ΜΕ]. ον. 1 Ρ. 194 δά. εἰ Δ. 
15 τ νΕῦΡᾺ πο τὸς 
ἐλϑεῖν ἀϊοία βαηΐ ρΓῸ ΡΙθιϊουὶ- 
θὰ5 ἐξεῖναι, ἐλϑεῖν (παρ᾽ ἐκεί- 
νους) παρ᾽ ὁποτέρους ἂν ἐλϑεῖν 
(τῶν Ἑλλ. πόλεων ἥτις μηδαμοῦ 
ξυμμαχεῖ) ἀρέσκηται, εὐ ἴπ5ο- 
Ἰϑηῖΐον οϑὲ ἀδι5. ἰηβπηῖν: ἀρυὰ 
ἀρέσκεσϑαι, ΡγῸ 40 ψ6γΡ0Ὸ βού- 
λεσϑαι αἱ 40, 2 Βου]ρίυπι Π18}}8 
αν 110 Βογνδίο παρ᾽ ἐκείνους 
ὁποτέροις, φαοπίαπι ἀρέσκεσϑαί 
τινι (129, 8. ΠῚ 608, 8) ἀϊοϊϊαν, 
Νεαὰθ οηἷπὶ ἀραιὰ Τηαο, ἔθυνὶ 
ῬοΟβ86. Θχἰβυϊ μηδ ηη 8 Ἠοτιοβοίθιιπι 
(ΥἾ 128. ΙΧ 19) ἀρέσκεται ρτὸ 
ἀρέσπει, Ρἰδοθι, πεῸ ΘΟΥΡΙ ΔΤ Ὲ8 
ἀρέσκῃ δυΐ ἀρέσκῃ αὐτῇ. ϑεὰ 
ἀρέσκομαι οαπὶ ἰπ ἢ αἰοῖν ὁ 56 Π16} 
οοπία παῖς ΘυἸδ πὴ ΡΙοιΐα, ἀδ Ῥα]οἢι. 
ὁ. 8 μεῖναι οὐκ ἀρεσϑ είς. 

5.8: δεινὸν εἰ τοῖσδε 
μὲν... ἡμᾶς δέ. Οἱ, Μαιμ. 
τῇ 8 622, 4, ἘΘῸΒ.: κα Χροι. ΤΕ 

τὰς Λακε- 
Ερο- 

ΤΠ ὴΡ, Ἰηΐτα 101, δι δε 1 19,.2 
Ηρτνν, ἔστι ΠΑΝῚ Οοθείο, αὐ 
ΒοΪοῖ, Ῥγδθροροῦο ΟὈϑβεθοαίιδ, 
αὐυοὰ αὐδηὶ [αἰβιιπὶ 5ἰ} οϑίθηαϊι 
121, ὅ. Ῥαυϊο ροβὶ διίθπᾶς ἀπό 
ἀρυὰ εἴργειν, φυοα οὐπ μδο ργδο- 

καὶ δεινὸν 

Ροβιίομε Υ' ὅ9, 8. ομἶ558 οομ πρὶ 
ῬΟ556 αἀηοίδνο ΠΘΡ]εχὶν Μαιῆ. 
αν. 8. 8388, 8. --- καὶ οὖχ ἥκι- 
στα ((ἀᾳὺ6 πᾶ χὶ τη 6) ἀπὸ 
τῶν ὑμετέρων ὑπηκόων 
ΠΟῸῚ τογῖϊο ἰοοῸὺ ἀοτίαν, βϑὰ 580}- 
Ἰαηρῖμαν. νοοῖ ἐκ τῆς ἄλλης 
Ἑλῖάδος, αποπίϑιῃ ΑἸΠΘἢἸΘηβ απὶ 
ὑπήκοοι Ρϑγ8 ϑιηὖ τοϊααδο αγαθ- 
οἶδθ. Βεοἴθγαμύαν. δα 6 ΠῚ ἰπίον 88 
ἀπὸ τῶν ἐνσπόνδων: ἀπὸ τῆς 
προκειμένης ξυμμαχίας, ἐκ τῆς 
ἄλλης Ἑλλάδος: ἀπὸ τῆς ἀλ- 
λοϑὲν ποϑεν ὠφελίας. - ἀπὸ 
τῆς προκειμένης τε ξυμ- 
μαχίας, εἐΧ Βοοϊείαϊθ 486 
ΠΟῸΪ ἴῃ ρτορῖα 68. 5ῖνθ 
ρΡδίθῦ εχ ἔοθάθιϊβ {γἸ θῃ 8} }8 
ὁοηαϊοίομα. ποᾶάο τηθιηουϑίδ, --- 
εἴ τε κι τ. 1. Νοχ εἶτα, αὐυδπι 
οοὐά. ρτγδουθθηΐ, ἢ, 1. ἀοοϊρίοπάα 
δϑϑοῦ ριῸ κᾷτα, δία 6 ὑὰ ἢ, 40 

Ὧ6 αδὰ οἵ, Ηφϊπαονῖ, δα ΡΙαί. ΑΡο]. 
28 ο, 86ὰ ρτορίθι βθηϊθηιδηι θἃ 
ἔδυγὶ οπιηΐπο πϑααϊῖ, Θαοπιοᾶο 
δαΐπὶ Οοντἰϊϊ Οογογγαθοβ ἃ 80- 
οἰθίδίθ ργομῖθοθγθ ροϑδαηΐ δια 6 
τἀ τὰ ρτὸ ἰπἰανῖα μά θ 606, 51 ΑἰΠο- 
Ὠΐθη865 δου ὈΓΘΟΙθ 15. ΟὈΒΘΟυΙΪ 
608 ἴῃ βοοἰοίαίθπι γθοϊρ αὐ Ααΐ 
δπΐμπὶ ΟΟΥ Ύ}}}} δῸὸ85. πθὰ ργΟ 0 6- 
βαᾶπὶ ἃ βοοϊοίαίθ ἃὰὺ ΑἸΠΘηΪΘ 888 
608 ἴῃ βΒοοϊοίαι θη ΠῸὴ ΓΘ ρίθθδηι. 
Ἐτγαβίγα πὸ ἀυριαπηθηϊδυϊομὶ ΟΙ88 - 
586η115 Ορροηϊί, 5 Οουῖηυ} ΠΡ 6- 
ἀἴαπε φαοηλῖηι5. Οογουτϑοὶ ἴῃ 50- 
οἰοιαίθιη νϑηϊδηΐ, ἰ5. 181} τοβίᾶγο 
ηἶδὶ αἰ τηϊδϑᾶ ϑοοϊθίαίθ ΑἸ μθηϊθη- 
β'αθα. δυχὶ πὶ ἱπρ] ογθηί, Νϑηι 
ΟΠ 5. οϑὺ ἴΡ508 Β0οῖ05 Αἰῃθηῃΐοη- 
βία Οὐτον γᾶ 6085 Πουὶ ν 6} ]6 Θοα 0 
πχοο δυχὶ απ} 40 1158. ᾿Π] Ρ Θ ΓΆ 0, 
αυοά Ἔχργοββα ἀϊοιαμηιὶ οϑὺ 81, 2 
οὐ βυρτᾷ 8 1 νϑῦρὸ δεχόμενοι 
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εἰ τοῖσδε μὲν ἀπό τε τῶν ἐνσπόνδων ἔσται πλη- 

ροῦν τὰς ναῦς χαὶ προσέτι καὶ ἐκ τῆς ἄλλης 

Ἑλλάδος καὶ οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τῶν ὑμετέρων ὑπη- 
κόον, ἡμᾶς δὲ ἀπὸ τῆς προκειμένης τὲ ξυμμαχίας 

εἴρξουσι καὶ ἀπὸ τῆς ἄλλοϑέν ποϑεν ὠφελίας, εἴ 

τε ἐν ἀδικήματι ϑήσονται πεισϑέντων ὑμῶν ἃ δε- 

ὄμεϑα πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτίᾳ ἡμεῖς μὴ πείσαντες 

ὑμᾶς ἕξομεν" ἡμᾶς μὲν γὰρ χινδυνεύοντας καὶ οὐκ 

ἐχϑροὺς ὄντας ἀπώσεσϑε, τῶνδε δὲ οὐχ ὅπως 

κωλυταὶ ἐχϑρῶν. ὄντων καὶ ἐπιόντων γενήσεσϑε, 
ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς ὑμετέρας ἀρχῆς δύναμιν προσ- 
λαβεῖν περιόψεσϑε᾽ ἣν οὐ δίκαιον, ἀλλ᾽ ἢ κἀκεί-. 
νων κωλύειν τοὺς ἐκ τῆς ὑμετέρας μισϑοφόρους 

(ρ. 9ὅ, 8 8. εἶτα ττο εἴ τε οοἀά, Οὗ, δάηῃ. 
τὰς... μισϑοφορὰς εχ ἰπίοΡρτεῖ, τὰ. ἀν. ΟὨν, Ὑἰπά, Οἱ, δάπ. 

οὐ ἰπβϑθαιθηΐὶ [οθάθυϊβ {υ]σΘπηΠ8}15 
οοπάϊοϊοπο 58 15. ρουβρίοπιθ ἰηάϊ- 
οαἴαγ, Νδαῖα ααϊοαυδιη Πὰς ρΡεὺ- 
εἰποὺ αποᾶ ΟἸ455, εἶτα θαυ οα!ᾶπὶ 
νἱνιάδθ ᾿ἱπαϊσηδί] 5. 6556 δίαμθ.. 
σγϑαάδυοῃ 6 ΠῚ “ἀυδηάδπι βι σι ἤοανΘ 
ἀἴοῖῖ, 4ὰ81|6 πΠῸ5. 1Π1} ᾿οοἷβ 8ΔῸ 60 
415 (Ρ]αῖ, ΑΡ. 28 ς. Τῆβδει. 151 Ὁ. 
Ποῖ. 1 12) ἱηνθηΐηιιβ. [486 
Κιυθσουῖ οππμθπάδιϊοπθπι γϑοθρὶ- 
τη85, ατὁὸ εἴβοίιαῦ αὖ ἀσδθι8 
τοῦυ5 Οονονγαοὶ τορυρηδηΐ, Ρ.]- 
ἸΔ]ΠΔ Π6 8 ΟὐΥπι}}}185 80 ΟΠΠΠὶ 
βοοϊδίαίθ οὐ δυχ!ο Θχοϊυἀδηίυγ, 
ἀεϊηἄθ η6 Ῥγοὸ ἰηϊαγῖα ὨΔθΘαιαΓ 
δ᾽ ΑὐΠθη Θη868 ἰΡ505 ἴῃ 50ο᾽ δἰ (6 ΠῚ 
τϑοϊρίαηῦ. ὕὅαπὶ δαίοπη ΟονηΠϊ- 
οσπιπ {Ππ4ἃ ϑια αἴ απὶ αᾶπὶ ᾿Πῖα 111} 
510 ΠΠπϑ γοίαγ σοηίγανῖα 4 ΔηῚ ᾿ρ5] 
ΒϑαπδηΐΓ γΓϑίίοηθ ἰῃ ΘΟ 6η) γε ῦ- 
θΟΓῸΠῚ Οἰτουϊία ΟΟἸαία, ποη ἰη- 
ἰδία πη 6586. δὶ Αἰπθηΐθηββ. Οου- 
ΟΥ̓ΓΆΘΟ5. τϑοὶρίδηΐ βοραγαιπη ἴπἀ8 
ἃ Ῥτγοχίπιᾶ βθῃιθηιϊα (πολὺ δὲ 

ες ἕξομεν) εχρομίταν, δοἄοπι 
τηοάο αὺο 1Π 68, 8. Ι 86, ὅ 
ταίαεῖο ἃ γειθὶβ πολὺ δέ ἴα- 
οἰρὶῖ, Ιρβ6 Κναθρ. εἴ τε δὰ 56- 
ααρητία ρογίΐπεγο νὰ πολὺ δὴ 
β'πγπὶ ΚΟΥ 65, αὐ ἴη46 ΔρΡΟαΟ515 
ἱποϊρίαι, πὸ πο Ὀ 8, ᾿ἰσϑῦ ρ6ὺ 86η- 

ΤΒπον αἰ ϊ8 Ἷο]. 1. ἘΠ, 171, 

τοητίατη ἤουϊ ροββὶί, πο νιἀθίῃγ 
ΟΡὺ5 6586. Οἵ, ΚΑ απ8!. ΡἈΙ. ἃ. 
1808 Ρ. 467. -- ἐν ἀδικήματι 
ϑήσονται, οΥἰτηῖϊπὶβ [0600 
Ροπθϑῃῖΐ, 561], ψΟθ 8; αὐ ΟρΡο- 
δἰ τυ τη πολὺ δὲ ἐν πλείονι αἰτίᾳ 
ἡμεῖς ... ὑμᾶς ἕξομεν οδβίθῃ- 
ἀϊ. Β᾽πηΠον. οὐ τίϑημι ἐν 
ἀδικήματος μέρει Ὅεπι. ΧΧΊΠ 
148. 
8 4, πολὺ δὲ ἐν πλείονι 

αἰτίᾳ. Ὅε ὁοΠΠοοαίίοπθ ΠΟΥΠῚ 
να, ΡορρΡ. δὰ Χορ, γι, 1 6, 839 οἱ 
Ὧἀθ Ταῦ. τη α]τὸ Καυριη. δὰ (Ἰο. 
ΤαυξοΥ 86. ΟἿ ὟἹΙ 86; ὅ. 1 89; ὅ. 
Κιιυθσ. ὅτ. 8. 49, 7 δάη. 7. Βιεἱ- 
ἰ6η0. δὰ Χβϑη, Ηΐϑβι, ατ. ΤΥ ὅ, ᾿ξ 
Ῥιοοπάϊ βοπὰ5 ἐν αἰτίᾳ ἔχειν 
τινά δεηποηξ εβί, Οἵ. δάω. δῦ, 1 
ε. Π ὅ9, ὃ. -- οὐχ ὅπως. 
Ἀρυὰ Αἰίοοϑ ΒΘΠΊΡΘΓ Π ΟΝ 5 ΟΓ ἃ πὶ 
ποπ. Ὑὶά, Κυιορ. αν, 8 ΟἿ, 14 δά, 
8, ἰηΐναᾷ 11 42, ΠΕ -- προσλα- 
δεῖν περιόψεσϑε. Οἵ. διῇ. 
αν. 8 δῦ8 «ἅη. 32. Κτυθδ, ατ. Ὁ 
50, 6 δάῃ. 8, ᾿ἰηΐτγα 830, 8. ἣ 20: 2 
Ἐς 211" 501], δίκαιόν ἐστιν. --- 
κἀκείνων κωλύειν τοὺς 

ες μισϑοφόρους. ΡτΟρτΓ, 
1Π]ΟΥ απ ΠἸΘΓΟΘΠΠαΥΪΟ8 6Χ 
ἃ 015 νϑϑίγὶβ οοηβοῦὶρίοβ 

10 
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ἢ καὶ ἡμῖν πέμπειν καϑ' 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, λε΄. 25: 

τι ἂν πεισϑῆτε ὠφε- 
λίαν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς δεξαμένους 
βοηϑεῖν. πολλὰ δέ, ὥσπερ ἐν ἀρχῇ ὑπείπομεν, 
τὰ ξυμφέροντα ἀποδείανυμεν, καὶ μέγιστον ὅτι οἵ 
τε αὐτοὶ πολέμιοι ἡμῖν [ἦσαν] (ὅπερ σαφεστάτη 
πίστις), καὶ οὗτοι οὐκ ἀσϑενεῖς, ΤΛΔΣ ἱκανοὶ τοὺς 
μεταστάντας βλάψαι" καὶ ναυτικῆς καὶ οὐκ ἤπει- 

ρώτιδος τῆς ξυμμαχίας διδομένης οὐχ ὁμοία ἡ ἀλλο-- 
τρίωσις" 

ῬΓΟΒΊθ τα, ἰ. 6. ΠἸ οσ ὰ τῇ 4ὺ0 - 
46 τὴ πῇ ΟΧχ 850 γψϑϑίτο 
οοπάποίϊο 685 ἔτη Ρ 8 ἀ τ 6. 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς. ΟἿ. 
ΘΟΣῚ. 95, 5: ΠΙ ΒΟΣ ΠΣ’ οὐτ8 
ΙΗ] θαι5 δάη, 1 ΘΚ 41. ΠΣ 
Μδίῃ. ὅτ. 8 518 Ρ. 1181. Κυιθσ, 
ατ, 8 48, 4 δάη. ὅ. 

8ὅ. ὑπείπομεν. 8610]. προ- 
είπομεν. Οἷ. Ἄ εθεν δὰ Πεπι, Αὐὶ- 
βίοον, 58. --- [σα ν] δεν. γϑοίβ 
ῬΓΟρίου [Ἀ]ΒΠΊ (πη ρὰ5. ἀο] ονὶΐ ἴῃ 
δίὰά, Τῆυο, Ρ. 9, ἴπ βαϊῖοῃα 
ΒΕΥνΑΥ ἰύ Δ] 4 πδίθη τι ἀἰσθηβ ἱπηροΓ- 
ἔδβοία πὶ ἰποῦὶ ἰοοὺβ 41|8}185. ἰΐ 
ΡΙαΙ. ΟΥἷν, 47 ἃ, υδῖ οὗ, 514}}0. 
Βεά Πῖο ἸΙοθὰβ 60 050 ἃ ΡΙαίοηῖΐοο 
αἰξοντι ααοα ἱπηρογίθοίαπι ἃ νογθῸ 
ἀποδείκνυμεν φῬεπάει. ΟἿ, δά, 
ΜΠ ΣΘ. 1. 502 ΜΠ 69. ὅτ 
ὅπερ. Νεὲ ἥπερ ΠΘΟΕΒΒΆΓΙ ἈΠῚ 
6586 οχἰβιϊπηθβ, οἵ, Κυιθο. ατ, 8 
61, 7 δάη. 4. -- πέστις, αἱ 
586ρ6, εϑ' ρ'βρπαβ ἔϊάεϊ. -- 
καὶ οὗτοι, ἔτη δὲ αὶ Οἵ. 8.3 
καὶ οὐχ ἥκιστα Ἰοῖαπο ἱπίογρτο- 
ἰαϊϊοποπι. -- μεταστάντας, 
αἷο Αίναππίφοη. Οἵ, ΠΟΥ, 1, 
ΡΟ ΤΉ ΟΝ ν, 1 ΠΝ ΕΙΡῸ 
Οοτουγδθοῦιπὶ ἃ ΟοΥ μι 118. ἀοἴο- 
οἰομ πὶ ἀαβῖρπαῦὶ ραΐίαηί, 6 
Βοο ἱπορίμηι οβδέ, αποᾶ, δὶ σουίη- 
{11 508 ροϊθηΐθβ βπηὶ δᾶ Οου- 
ΟΥ̓ΓΆΘΟΓΙΠῚ ἃ 8586 ἀοἰεοιϊοηοη Ρα- 
πἰθηἀδη), ἱπᾶάθ π1}}}} οοιηπιοῦϊὶ 
Αὐποπιθηβίθυβ τοἀσπᾶδί. ἱπητη0 
τοίου δὰ Οὐγογγᾶθοβ δὶ 80 
ΑἰΠΘηἰθηβίαπι βοοϊ οἰαίθ, απ τη Ρ6- 
(αηΐ, ἀδδοϊνουίηί, Νδιηηαιθ ΠΟὴ 
νϑυθηαπι οϑύ πη Οὐγουγδοὶ Ὁ 
Αἰοπίοηβίατη βοοϊθίαιθ ἀοίθοιίυγὶ 

ἀλλὰ μάλιστα μέν, εἰ δύνασϑε, μηδένα 

βἰηΐ, αυἷὰ, 51 ἴἰ6 Γδοογὶπέ, Οουὶπ- 
{811 115. ΑἸ οπἰ θηβ πὶ δυχὶϊο ἀ6- 
Β6π|15. ἴδο!!θ ποσθῦπηΐ, [Τα π6 
Ῥοϊεβίαβ Οου π ΠΟΥ οϑαβα δϑβί 
αποα Οοτογτδοὶ, δὶ ἴῃ βοοϊθία πὶ 
Δ Αἰμδηϊθηβὶθηβ στϑοθρίϊ δγπηΐ, 
Πα 6 118 Βογναθηί, --- καὶ ναῦ- 
τικῆς κ. τ. Δ. Οοπϊαπποιῖο καί 
δὰ 5ιροιῖι5 τέ τοίου, ΡῈ 58 
δαίοπιὶ οοπδβίαί ἤᾶθο δημπηίίδιϊο, 
αυδ6, 8 βϑυνδίῃβ δϑϑοί βϑηϊθηίία- 
ΤᾺ ΠῚ ογάο. Δ Ὁ ἴηἰ10 ἰηβεϊαἰπ5, οἱ 
ἴρβᾶ ἂαὖὺ ὅτε ρεηάδγει, ΟἵὈ, δἄη. 
ΠῚ 80, 2, -- διδομένης. ΟἿ. 
8ἅη. 88, 4. 88, 3. -- οὐὖχ ὁμοία 
ἡ ἀλλοτρίωσις, 50}}. καὶ ἡ 
μὴ ἀλλοτρίωσις βῖνε ἡ οἰκείω- 
σις, αὐ βΒδθρίτ8β ἴῃ ΘΟΠΙρΡ ΓΑΙ ΟΠ θῈ5 
οοΟΠίγαυα οορίίαπαο δβυρρίθηᾶα 
βαηύ (οἵ, αάη. 68, 1), [πᾶ οΥἴταν 
βισηϊποδιὶο παπὰ ἵπ α τ 6 τ 6 η5. 
οὗ εν. ἼΠΙ 80 ἣν δὲ αὐτοῖσι 
μὴ πιστὰ γένηται, ὁμοῖον ἡμῖν 
ἔσται 561], καὶ ἣν πιστὰ γένη- 
ται οἱ ὙΠΠ 79 ἔσον ἐστὶ πολλαὶ 
τε καὶ ὀλίγα λέγειν, αδὶ ᾿ρδιηι 
ΘΟΠ ΓΑΙ ΠῚ 516 ΠἸΠ οδια πὶ ὁδί. Ψ]- 
50 ᾿πιθ]]οριηὶ οὐχ ὁμοία, ΧΤ 8. 
βλαβερωτέρα, ἢ εἰ ἠπειρῶτις 
δύναμις ἐδίδοτο. ϑ:6ἀ 5ἷῖο πηὰρὶβ 
ἴῃ Ῥγοτηρίι οὐᾶὶ βουθονθ καὶ 
ναυτικῆς ᾿ τῆς ξ. διδομένης οὐχ 
ὁμοία ἢ ἀλλοτρίωσις καὶ ἤπει- 
ροώτιδος. -- ἀλλὰ... ἐᾶν 

εν ἔχειν. ΑΔΑυἱ διαφέρει, 
Ρτδοβίαι (1τὰ Ηδδ61}..), νοὶ ξυμ- 
φέρει (απο βυδᾶοι Αὐη.) ὁχ οὐχ 
ὁμοία τοροίαπιὶ ἀὰϊ ὁΧ ΡΥδΟΡΤΘ550 
ἀποδείχνυμεν στη ΟΙα58. κε- 
λεύομεν Βυθαυάϊπη!, θὰ ὃχ 
οὐχ ὁμοία δὰ ἀλλά π1}}} αἰϊυᾶ 
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ἄλλον ἐᾶν κεχτῆσϑαι ναῦς. εἰ δὲ μή, ὅστις ἐχυ- 
ρώτατος, τοῦτον φίλον ἔχειν. 

860. Καὶ ὅτῳ τάδε ξυμφέροντα μὲν δοκεῖ λέ- 
γεσϑαι,. φοβεῖται δὲ μὴ δι᾿ αὐτὰ πειϑόμενος τὰς 
σπονδὰς λύσῃ, γνώτω τὸ μὲν δεδιὸς αὐτοῖ ἰσχὺν 
ἔχον τοὺὶς ἐναντίους μᾶλλον φοβῆσον. τὸ δὲ ϑαρ- 

-» Ἁ , 9 Α ἋἋ Ἁ ᾽ ’ σοῦν μὴ δεξαμένου ἀσϑενὲς ὃν πρὸς ἰσχύοντας 
ν ᾿ 4 , ’, Ἀ Ω τὰ 

τους προνῴκι ἀδεέστερον ἐσόμενον, καὶ ἅμα οὐ 

.86. 81. 
Ρ' δὐπτ.17,.:1: 

τεροίϊ ροίοβὲ αιᾶπὶ ὁμοῖον ἐστιν, 
αιοα 56η8ι οαγεί, οἱ κελεύομεν 
Βυθαααϊγὶ ἰᾷ60 ΠΘ4 1} ααοα, ΟΕΠῚ 
δηϊθοράθηβ δππηίαίϊο καὶ ναῦυτι- 
κῆς ... ἡ ἀλλοτρίωσις Ῥεῖ 868 
φοπδίδι, ἀβηαὰθ δὰ πᾶις ἄπο- 
δείκνυμεν, ΠῸΠ αἰΐγα ρουιϊηδί, 
ΤηΠηϊναπὶ ἰρίταγ ἀΡ 50] 186. ΡΓῸ 
Ἰπηρουαίῖϊνο ροΟϑ᾽(.Π] 6558 δα βιϊ- 
ΤηΆΠ1115, αὐ Υ 9, ὅ. Ουοὰ οοπινᾶ 
ἀϊσαπῦ ἰἰα ΟΓδΙΪΟΠ 6 ΠῚ ὨΪΠι15 8Ὁ- 
Γαρίαπι ἢονὶ, πιαϊαπηὰβ ΤῊ. ΔὈ- 
τυρία Ἰοαυἱΐ αιι8πὶ ατι86 ἰπιο!]ορὶ 
ποαϊιϑαηΐ, οἱ ᾿ρ80Πὶ Π0Ο ΡΥ ΘΟΙΒῈΠῚ 
ἀϊοοπαϊ σθηιβ ΠΟΡΪ5. τη χίμηθ νἱ- 
ἀριαν Ἰἀοπθιπι 6558 δὰ νἱπὶ δα- 
τηοηἰἰοηἶβ δυρσοπᾶδπι. ,Εἰ δύ- 
νασϑε εἐχρυποὶν Οοθοί, δὰ ΗΥΡΕΓ. 
Ῥ. 66, 5ε4 ἰἴὰᾳτα {ΠΠν. ὅπ. 1Π 
Ῥ. 80 (τ4|10ὺ5 Ρ]ΘοΠ ΑΒ ηΪβ ΠῸΠ 
οἴεπαϊιυνς, Κυαδο. 

Οαρ. 86, 81. τάδε ξυμ- 
φέροντα “λέγεσθαι ΞξΞ- ξυμ- 
φέροντα εἶναι τάδε ἃ λέγεται. 
ΘΕ μα ἀμ ΤΕ 8.,..2..--- κὸν μὲν 
δεδιὸς... τὸ δὲ ϑαρσοῦν. 
1 ΤῊ, βδθρὶὰβ πθα 8. ΡΥ οἱ- 
Ῥίογιπι αὐτὰ δ 5] η} θα πάλι 
ΔΟΙΟΠΘΙ ΠΟ Θθπθγα τον ὀοσίὶία- 
ἴδ πα (1100 ΘὨΪΠῚ 6556ι τὸ δεδιέναι, 
τὸ ϑαρσεῖν), 564 οεγίο φυσάδπι 
ἰθΠΊΡΟΥ8 ΓονοΓὰ δχϑἰβιθηίθπι. Οἵ, 
ον στ, δ9ν θο. 68... 1ς . 87.}.5: 
ὟΙ 24, 2. ὙἹΙΙ 68, 1. Ηυπο ὑδυτὰ 
ρα δηϊϊᾳαΐϊογοβ ριϑθίο ΤῊ, 
ΒΟΥ ΡίΟτο5. 5815. σᾶγαμῃ (οἷ. Β0ΡΗ. 
ΟΟ, 1220. 1604. Τιδοη. 196. 
Ἀπιρη. ΠΑ. γ 8. Υ 18. Χρη. 
Με. Π 6, 28. ΡΙαί. Ρῃδοά, 72 Ὁ) 

δεῖξαι 

“ποδί β. 1. 6. 

αὐτοῦ ορίϊπιϊ |ἰὈτὶ π|55., γυ]σῸ ποὴ ἀοίογϊαβ 

Ῥοβίθυϊ οὐ ο5. βϑθρὶιβ. ἱπηϊζα 1} Βα, 
νεϊαι Ὀίοηγβ. Απίϊψφα. ΥΙ 80, ΝῊ 
94: Χ 51. ΡιΙυΐ... ἀρ: ΜὰΣ. 26. 
(455. δθΠίοη. ΧΧΧΥΠΙ,3. ΧΧΧΙΧ 
48, 1. ΧΙῚΠ 1, 2. ΧΗΥΙΙ 29, 8. 
ΠΧ ΧῚΠ] 2, 4, 405 Ιοο08 Κυπορ. 
αἴογι, Τοίᾳ δυΐθιη βθηίθητῖα ἤᾶ60 
δβδὺ: τη θα 5 40 ΠΕΠΟ 60 ΠῚ ΠΊΟ - 
νίαν Π6 ΤὨΠΊΡΑίαΡ ἰοοάμβ5 5ὶ 
γὶτη ΠΑΡ ΘΌἾυ ΠΟὈΪ5 ἴῃ βοοϊοία- 
ἴθ γτϑοθριῖϊβ, δάνθυβδγίοϑβ 
τη 15 {ποτα αὐ[ιοϊοῦ οδαὰ6 
ΤῈ τηδοὶβ ἴῃ [οθογα γοιϊη 6 Ὁ 10 4 18 ΠῈ 
δὶ νἵτη πο ΠΑΡΘὈΪΈ (οἴ, άπ, 68, 1): 
ΓΙάἀπ οἷα δα 6 48 Π| 5ἷ Π08 
ποῦ γϑοορουῖϊ παρ Ὀϊύ ἴοο- 
ἄπσβ ἴἴᾷ ΡΘΥΠΊΔΏΒΌΓΙΠΙ 6588 δ] 
1 τη ἃ δου ἰἱ τορυᾶίϑίᾶ 5οοϊθίαία 
ποδβίγα, ρΡοίθηψ θὰ5 ποβίϊθα8 
(ρτορτῖθ δάνθυββ ροίθπίθβ 

ΘΟ ΡοΟΓΘπ 65 
βἰηύ ποβίθβ 4αϊθ 56 πὶ νῸ - 
15 τ65 δδί. Οὗ δάη. ὟἹ 68, 2) 
τηΐϊ 5 Γογ πη ἀο]058 δ ̓ { δα 8 
ΓΘ ΠῊΪΠ115 ἴῃ ἰοθάθγο 605 γε 61. 
ααδγη 5] ἴῃ ἥγτηδ ἤθὴ δυὶϊί. Ῥγδθργος- 
Ρεδῖα μη δεξαμένου ἀυοίογε Οοθοίο 
46]. ἤθυνν, Νἅπη Ρ]ΆΠ6 ΠΘΟΘΒ ΒΑ 11 
οβί. πὶ δηΐτῃ {ἰπ|6ὲ, Πα μοΙδ ΠῚ 
ΠΟ Παᾶρεοί, 86 ἰὰμπὶ ἀδπΊ ΠῚ 
οαρίθῦ αὶ ΔΕ Χ τ ππὶ 118 ἀοίγθοία- 
γοΡῖ. Τίδᾳ 6. ΘΕῈ τὸ δεδιὸς 
αὐτοῦ δὰ ἴρβαπι 46} 1 ρα πα] ἐθτη- 
ῬΡὰβ. ρϑγιϊπουθ 4πὸ {ἰπλοὶ (φοβεῖ- 
ται) 6Χ 58 ᾿πιθ!!οσαίαν, Πα ποἷ Δ ΠῚ) 
οαρίο ἀθηλαπιὶ ΠΟΙ γθοὶρὶ πα ϊ 60} - 
51Π10 ΟΥΤΠΓᾺ ΠῚ 6556. ἜΧΡΓΙ ΠΙΘ ἀπ πΠν 
εϑί: --- ἀδεέστερον. Αἀϊδοοιϊ- 
ΨῈΠῚ ἀδεής το αἰ ἃρυὰ ΤῊ. 
Ἰοςῖὶβ νἱπὶ δοιῖναπι μαθοὶ: ἀθ τὰ- 

ΤΟΙ 
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περὶ τῆς Κερκύρας νῦν τὸ πλέον ἢ καὶ τῶν ᾿4ϑη- 
νῶν βουλευόμενος, καὶ οὐ τὰ κράτιστα αὐταῖς 
προνοῶν, ὅταν ἐς τὸν “Βέλλοντα καὶ ὅσον οὐ παρ- 
ὄντα πόλεμον τὸ αὐτίκα περισκοπῶν ἐνδοιάξῃ 
χωρίον προσλαβεῖν ὃ μετὰ μεγίστων καιρῶν οἶχει-- 
οὔταί τε καὶ πολεμοῦται. τῆς τὲ γὰρ ̓ Ιταλίας καὶ 
Σικελίας καλῶς παράπλου κεῖται, ὥστε μήτε ἐκεῖς-- 
ϑὲν ναυτικὸν ἐᾶσαι Πελοποννησίοις ἐπελϑεῖν τό 
τε ἐνθένδε πρὸς τἀκεῖ παραπέμψαι. καὶ ἐς τἄλλα 

ξυμφορώτατόν ἐστι τοῖς τὲ ξὐμπαδι καὶ καϑ' 

τοῦθ Υἱ ραββῖνα, αὔδτη Πὶο Θ0Ὲ- 
ἰταυῖὶαὰ νοιῦὰ μᾶλλον φοβῆσον 
Ῥοβίυϊδηι, οἵ, ΡΙαί, Οοηνῖν, 198 ἃ, 
ἀπεπὶ ἰοοιπὶ Κυιθρ-. δον, οἱ 
88 46. αὐτᾶαᾳπθ νἱ σγόοᾶθ}} φο- 
βερός Π 8, 4 δἀποίαία 5αηΐ. --- 
καὶ τῶν ᾿ϑηνῶν, βίπηα! σατα 
Οὐτογτᾶ οὐϊᾶπὶ ἀθ ΑἸΠ6}]8. 
Νοὴῆ Ορὺ8 ἴεαΐδθθ ἰ(θυαν] περί 
ἈΡΡΑΓΘΌΙ,, οΧχ δάῃ, ὙΠ] 47, 4. 
ὅσον οὔ, ῬΊΟΡ ὁπιὸᾶαπι, Οἵ, 
Κτυθρ, αν. δ 61, 14 δᾶη. ὅ. --- 
τὸ αὐτίκα περισκοπῶν, 
ΡΥΔΘΒ6 8 θη ρὺ5 Οἰγοῦτη- 
βρθοίδηβ, ἷ. 6. Π6 τού πα8. 510] 
Ἰποοιητη 0] «Αἰϊαϊα συ θη αϑοδίῦ 
δηχῖὶθ {ἰπ|θη5. -- ἐνδοιάξῃ. 
Ηοο νϑυθατμῃ, αποᾶ τυγβὰ5 122, 8, 
ΥΙΘ9Ι, 4 Ιεορϊίαν, Ὑϑοθηιϊουϊθαθ 
(Ὀίομ. Ηδ]. ΡΙ]αΐ, 1.π0.} ἀθιηηατῃ 
τπιϑ ται ππὶ δϑὶ, ααδπαυδᾶπι ἐνδοι- 
αστῶς, αἱ ἀριυιὰ ΤῊΣ ΕΟ. 
ΨΠΙ 87, 4, ἴΐα ἰϑπηὶ ἃρυὰ Ηογοά, 
ὙΠ 174 ἱπνεπῖταν. -- μετὰ 
μεγίστων καιρῶν, οππὶ 
τη χὶτηϊβ πτοπιθηςϊ8), Οἱ ΠῚ 
51 Πὶ ΠΟ 16 ΥῈ ΠῚ αἰ 5 ΟΥἱ ΠῚ 1 ἢ 6, 
Οἱ, ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς 
Χοη. ΒΪϑι. αν. Ἱ ὅ, 88. -- πο- 
λεμοῦται, ἰαϊτηΐϊοα τοᾶάϊ- 
ΤῸ, 6Χ πολεμοῦν. ΟΝ; 9. 
ἣ" 98, 1. Μεῦραπι ΤῊ ον ἀἰά θα πὶ 
ΔΡΡοΙαίαν ἃ Κυαορ, Αἰογίαν ἰὰ- 
τηθῃ ΠΟῸῚ 80] π| ἃ Νίοον, εἰ ΤἼ ΟΠ, 

864 ροβυῖι οιϊδπὶ ὈΪο 855. ΧΤΙΝΤΙ 
0, 8 οἱ Υἱ ἐνδηβίαία ῬΉΪ]Ο. 

9... σχῆρ᾽: Σικελίας 
καλῶς παράπλου κεῖται. 
ἀοποιίνα5 παράπλου, ΡτῸ 400 ἴῃ 

δἰ τα θτ15. νου 5 44, 8 ἐν παρά- 
πλῳ, Ῥεπάεί οχ καλῶς (εἴ, Μαίιῃ. 
αν. ἢ 388. Κταθρ. αν. 8. 47, 10 
δάη. 5), σοηοιϊνὶ τῆς Ἰταλίας καὶ 
Σικελίας εχ παράπλου (εἴ, 
Μδίῃ. ατ. 8 5617 οὐ 880 δάῃ. 8). 
Ὁιταηαθθ αὐϊάθτη φ πίη] ΟΣ 
καλῶς 50ΒρΘη Βα 6558 ΔΥΌ ΓΑ ῸΣ 
Μαάν. Οὔβοῦν. βϑυηΐί. ρ. 28, βϑᾶ 
'οο ποη ἀοοιϊί ϑγαῖ, 8. 49 δάη. 2. 
Παράπλους τῆς Ἰταλίας βἰ πηϊ- 
ΕἰτὸΡ δίαθο ἀπόβασις τῆς γῆς 
108, ὅ. Χρη. Ηΐϑι. αὐ 
κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἀρον σϑὰ) 
καλλίστῳ ... τοῦ εἰς Πεῖο- 
πόννησον ἀπὸ τῆς Σικελίας 
παράπλου ῬΥΔΘΡ Οβι εἰ οπθ πὶ 58Ὁ- 
δύναῖ, -- ἐπελϑεῖν, 84- 
γνϑηΐνθ; αὐ ΤΥ͂ 26, 9. -- τοῖς 
τε ξύμπασι καὶ καϑ' ἕκα- 
στον ἴῃ ᾿ἰρυῖθ. ροϑὺ κεφαλαέΐῳ 
Ῥοβὶτα 60 Ἰοοο ᾿πθ!! οὶ πθαιπθαηΐ, 
Ναπὶ πθραᾷῦθ ΡΓῸ ΔρΡοβίιἱοῃθ νϑὺ- 
ΒΟΥΙΙΠῚ βραχυτάτῳ κεφαλαίῳ 6558 
Ροβϑβιιηῦ, απο ΐτη ὈγΘν 1551 πη] ΘΟΤΠῚ - 
ΡΥΘΙ Θ ἢ 510 5 ΠῚ ΠῚ Δ ΠῚ 8 {1 ΠῚ ΓΘΡῸ ΠῚ 
(τὰ ξύμπαντα), πο βἴπραϊα (τὰ 
καϑ'' ἕκαστον) σΟΠΙρ] οι ν, Π6- 
4116 ΡτῸ αανονθ δ}: Ἰοοατῖοηθ 8ο- 
οἷρὶ, ααΐα 5ῖο πϑᾷὰο τοῖς ξύμπασι 
Ὠραὰ6 Β᾽ πᾺΠ 105. ἀδυῖϊν 8 αταροὶ 
αταθίαν (ΤῊ, κατὰ τὸ ξύμπαν τε 
καὶ ἕκαστον 510} }}Π116} δίαιιο 148, 
1 ϑουρβίββει; Ὧἀ ΝΠ] 91, 1 οὔ 
8.) οὐ τηδληθὲ οδάθηι απδθ ἴῃ 
Ρυΐονο ταϊΐομο οἰϊθηβίο; 51} 6 1}- 
᾿ᾷ ὑἴ } Θηΐη ΓΘΩῚ ΟἸΠῚ ὈΓΘΥ ᾿5 5 πη 
ΟΠ ΡΥ Θδηβίοπο Οὐγογυδοὶ ΠΘα 116 
Ροβϑαηὶ βἰρηϊῆοαγο ἤθαάϊθ γον ἃ 
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Ἁ ὃ ἕκαστον. βραχυτάτῳ δ᾽ ἂν κεφαλαίῳ τῷδ᾽ ἂν μὴ 
, ΠΡ, , Ξ , φτν δ. , " προέσϑαι ἡμᾶς μάϑοιτε" τρία μὲν ὄντα λόγου ἄξια 

» Ο 7. Ἁ 5 ξ “- ᾿ Ν ς Ἷ 

τοῖς “Βλλησι ναυτικά, τὸ παρ᾽ υμῖν καὶ τὸ ἡμέ- 
τερον καὶ τὸ τῶν Κορινϑίων᾽ τούτων δ᾽ εἰ 
περιόψεσϑε τὰ δύο ἐς ταὐτὸν ἐλϑεῖν καὶ Κορίν- 
ϑιοι ἡμᾶς προκαταλήψονται, Κερκυραίοις τε καὶ 
Πελοποννησίοις ἅμα ναυμαχήσετε᾽ δεξάμενοι δὲ 
ἡμᾶς ἕξετε πρὸς αὐτοὺς πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἣμε- 
τέραις ἀγωνίξεσϑαι." 

8 2, τοῖς τε ξύμπασι καὶ καϑ'᾽ ἕκαστον ἴῃ ᾿ἰδτῖ5. ροβί κεφα- 
ΠΕ δα: λαίῳ ΘΟΙ]ΟΟδ Ὠΐτιν, 

ἢ 8. τὸ ἃπίε τῶν ἴῃ οριϊπιῖὶβ οοἀ 4. οπι., αποὰ, οαπὶ (τἷᾶ βορᾶ- 
ΤΑ ΠῚ ΘΠ ΠΟΥ ΘΠίτιγ, ἃ θ65586. ΠῸ ἀεί. 

ἀοίηἀθ β'ρηβῆοδηί. Βθοίθ ᾿ἰσὶταν 
ἔδοογαπι ΕἸ θοκίυ5. (Μι5. Β]ιθη. 
ΧΧΠῚ ρ. 212) εὐ ρενγ. αυοᾶ 
Πᾶθο νϑῦθᾶ 60 ἐγδηβροβιθγαηῦ αὶ 
οὐ βϑηϊθηϊίαθ οὐ ἀϊοθηαϊ οοηβαθ- 
ἰπαἀϊηὶ σοπνοηϊαηί. δρπιἤοδηί 
δαίοηη οὐ ππῖὶν δῦ ϑὶ85. Οἱ ν᾿ 1015 
εὐ βίπ θα δ Ποιμϊπῖθιβ (οἴ, Π 
41, 1 εἰ Κειιορ. αν, 8. 600, 8 δάῃ. 
4), αἱ αυϊάρηι ἰΐ ροιϊββί πη τὰ 
Βιηΐ αἱ τηργοδίαγατη ἰδοϊαηί, 

8 8. βραχυτάτῳ οἰρύρη μία, 
ἅὅοιτε. ΔΙίουιπι ἄν 46]. ργν. 
δε οἰΐϊδπιὶ γον ββίπηο ᾿πίθυνα!!ο 
ἰηίθγ πὶ τοροιϊαγ, ἀππὶ ροβι 
Ῥαυιΐσαβ εἰ ὀοιηπηοάδ8 γϑὶ 
νοσαθαΪα τηδίογα γἱ οἰαία ΡΟΠΔΙαΓ. 
ΟΥ, ΡΙαῦ. Ριιαρᾶν, 282 ὁ εἰκότως 
ἂν τοὺς ἐρῶντας μᾶλλον ἂν 
φοβοῖο, ΑἸο. ΠΕ 142 ἃ ἀλλὰ κἂν 
εὐὔξαιντ᾽ ἂν γενέσϑαι, Π)6Π], 
ΧΧΙΧ 20 μηδεὶς νομιξέτω καϑ'᾽ 
ἡμῶν ποτ᾽ ἂν ὀμνύναι ταῦτ᾽ 
ἂν ἐθέλειν, ζει. αν, πιᾶχ, ὃ 
898, 8. ΡΙατίτηα δἰ αβπιοϊ ἀραὰ 
ΒΟρΠΙΟΟΙοπι ΘΧοηρία, αἰιᾶ6. νὶάθ 
ἴῃ ΠΙπά, Ιοχ, β΄ Ρ!!. 5. ν. -- τρέα 
μὲν οννς ναυτικαᾶ. Ἐταυδιγα 
ἴῃ [ἰ8 νϑυ 8 παροίϊ απὶ 5101 ἴδ- 
ΟΟββίνθγαηΐ δαἀϊίογοβ. ΑἸ ΘηΪπὶ ἃ 
μάϑοιτε οἃ ρῬϑηᾶογα νοϊαηΐ, απο 
Βϑηϊθη 88. ρἶδπθ σταρυρηδί. Νε- 
486 Θῃΐη ροβϑί ἤθῸ νϑΡθ ΠῚ 86- 
ααϊΐαν αὐἱὰ ἀἰδοαπί (Π00 ΘΠ πὶ οϑὶ 

" ᾿ ε - “ 

μὴ προέσϑαι ἡμὰς), 564 αυϊθ8 
οατιδῖὶβ ὈγΘν ἸΒ5Ι 6. ΘΟΙΠΡΙΘΠΘΠ8518 
ἀἰβοδηῦ (Ἔχ ρΙ!Ιοαύαν οηΐην βραχυ- 
τάτῳ κεφαλαίῳ τῷδε); εἰ οὺν 
Αἰμοηΐθηβθβ ἀἰδοδηΐ ααοα Ρτοθο 
βοϊιπί, ἰγ88 6588 ΠΊΘΙΠΟΓΆΡΙ [65 
αταθοῖβ οἰαββοβῖ ΑΙ ἀνακπό- 
λουῦον 5ἰαϊπππί 4υα]ς 50 Χρη, 
Οὐ ΝΟ 561 τρέα ὄντα ,τῶν 
Σύρων φρούρια ἕν μὲν αὐτῶν 
ἔλαβε, οὐ Ἰθίάομι ΙΝ ὅ, 87 καινὰ 
γὰρ ἡμῖν ὄντα τὰ παρόντα 
πολλὰ αὐτῶν ἐστιν ἀσύντακτα, 
ααδθ ρμἰᾶπθ αἴνεῦβα 6586. βίβιϊ πι 
δρρᾶγοί, οαπῃ 101 ἰούατη δα ραν θτη 
δοάθπι οᾶδιι ΒΟ ηαττη Κυπθρ,, αν. 
8 δὅ0, 9 δἰ. 2 ἀρροπεαίαν. ΑἸ 
οὐΐδτη ἱπας1}6 σοπἰθοίαπαάϊ ρονῖοα- 
Ιὰ πὶ ἴφοϊππι. ΝΠ ἢϊΐο Ἰοσιι5 
μαθεὺ αἰ Πευ!α 5. Νὰπιὶ δὰ τρία 
ναυτικά 5υθαιπάϊοεπάθτη εβί ἐστι 
(οἴ, 82, ὅ. 190, 56. 188, 8), ὄντα 
Δαΐοτα δα 50] 0πὶ ἄξια ρου ποὶ 
οαπη νἱὶ αυδάδηι οογθπά πὶ (οἴ, 
ΕΝ 115,04)».  Θείοι 1 ,Ί αγ:,.,. .Υ 6.5 
5Β8πι 486 ααἱ 6 πὶ ΘΟΠ ΠΊ16- 
᾿ηογαιΐο ἢ 8 ἀἰσπδεβίη! αν 8ο- 
οἷβ 0185565. -- τὰ δυο. ὃδε 
ΔυΠΘΆ]0 οἵ, ἃ4η. 10: ὃ. ΨΠ|39..8. 
-- ἐς ταὐτόν. Οἷ, δάη. ἪΠ 
91, 4. Ηϊς νὶ ἰτδηβίαίᾶ. -- 
πλείοσι ναυσὶ ταῖς ἡμε- 
τέραις, πᾶνὶθ5 ἢ Ο5ΎΓΆ ΓΤ ΠῚ 
ὨΌΠΊΘΤΟ διιοίϊβ. Ἀαιϊναβ ταῖς 
ἡμετέραις αἰ ον οπείαπη ἱπά ἴοι. 
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Τοιαῦτα μὲν οἵ Κερκυραῖοι εἶπον" 
ϑιοι μετ΄ αὐτοὺς τοιάδε. Ν 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, λζ΄. 

οὗ δὲ Κορίν-- 4 

Θ΄: Ἀναγκαῖον Κερκυραίων τῶνδε οὐ μόνον 1 
περὶ τοῦ δέξασϑαι σφᾶς τὸν λόγον ποιησαμένων, 
ἀλλ᾽ ὡς καὶ ἡμεῖς τε ἀδικοῦμεν καὶ αὐτοὶ οὐκ 
εἰκότως πολεμοῦνται, μνησϑέντας πρῶτον καὶ ἡμᾶς 
περὶ ἀμφοτέρων, οὕτω καὶ ἐπὶ τὸν ἄλλον λόγον 
"}ὔ Γ Ἁ 5 Ἰ ἈΒΑς » 5, 9 ψύξει 

ἐεναι, τνὰ ΤῊ ΤῸ ἡμῶν τὲ ἀξίωσιν ἀσφαλέστερον 

προειδῆτε καὶ τὴν τῶνδε χρείαν μὴ ἀλογίστως 
ἀπώσησϑε. 

Φασὶ δὲ ξυμμαχίαν διὰ τὸ σῶφρον οὐδενός 
πῶ δέξασϑαι᾽ τὸ δ᾽ ἐπὶ κακουργίᾳ καὶ οὐκ ἀρετῇ 
ἐπετήδευσαν, ξύμμαχόν τε οὐδένα βουλόμενοι πρὸς 

2 ’ Ὅτ , 

τἀδικήματα οὐδὲ μάρτυρα ἔχειν [οὔτε παρακα- 

ΟἈρ. 87. Οταῖῖο σουϊπιῃϊουαπι 
ῬΡοβύ ὕγενα θχογάϊυτῃ (37, 1) {γ68 
Ῥᾶτγίθβ οοπιρ οί ταν, Οπδγαπι ρτὶ- 
πὰ (87, 2.---40) 680 γϑίαιαιο ἂγ- 
ΘΌΠΙ ΘΠ ΟΡ ΠῚ. ἃ Οοτογνδοὶβ αἰΪὰ- 
ἰοῦγατη (ἔλεγχος Κερκυραίων); 
βϑοοιπᾶδα (6. 40) Οονίηυῃϊοβ ἴαγ8 
ἀσϑιθ ἀοοοί (δικαεώματα Κοριν- 
δίων); ἰδγιϊα θδααθ δἰρανιίία (41. 
42) δα αϊιαν ροβύπ!αἰϊο ΘΟΡ ἢ ἀ 6 ΠῚ 
αὐ ΘΥΑ Ια 5101 γΘ οΡ σαν (ἀξέωσις 
χάριτος ἀντιδόσεως εἰ δάπιο- 
ηἶ0 πὸ ΑἰΠπθηΐθη8565. Ε{1Π||81}5 
ΒΡβοῖθ 88. ἀδοῖὶρὶ ραϊ δηΐου, 

81. Κερκυραέων τῶνδε, 
αἷε Κι. ἀΐον. Οἵ. Κυαθρ. ὅτ, 8 
80. 11 απ. 29, χ 11. ὡς καί, 
ἰ, 6, ἀλλὰ καὶ (περὶ τούτου) 
ὡς. ΤΡΔΠΒΡΟΒ110 [αοια οϑὲ ἡμεῖς 
τε καὶ αὐτοὶ Ῥιοπιθμαϊ οδιιδᾶ. 
Κυιθρ. τὰ 46]. Οὐ θὸὺ πηϊπι8 
ΔΒΒΘΠΟΪΙΟΥ αποὰ οἰἰαπι 4} 1} 51Ππ|}- 
[65 καί νοουϊὰρ ΓΔ ΠΒΡ 51 {10Π 65 
ἱῃν ΘΠ ΤΠ 11}, νας ἴῃ ΑΘβοῃ, 
Αρ. 848 ὅτῳ δὲ καὶ δεῖ φαρ- 
μάκων παιωνίων ---, πειρασό- 
μεσϑα πῆμ᾽ ἀποστρέψαι νόσου 
ἀἰούαμη ἐδὶ ργὸ καὶ τούτῳ δὲ 
ὅτῳ δὲ Μ: τι 1. “- σπολὲ- 
μοῦνται. Ἐχ Ποὺ ρᾶββῖνο, 
αποὰ 08, 3. οὐ ΑΠ}01] τράϊε, πο]ϊ 
οΟΠΠ ροτο ΤΠ υοΥ ἀἸ θη πολεμεῖν 
τινά, αἱ τϑοθητίονοβ, ἀἰχίββο, ΟἿ, 

ΒόΠοοιη. δα Ρ]αϊ. ΟἸδοτη. 5, 1 οἱ 
Βυρνᾷ δάῃ. 2, 4. --- Ῥαυϊο Ροβί 
ἀε οὕτως νὶἱά. δε. αν, 8 ὅθ, 1. 
Κυναθρ:, αν, 8 ὅ6,10 δάη, 8. - τὴν 
ἀφ᾽ ἡμῶν ἀξέωσιν," ο5ὺτἃ πὶ 
Ροβίυ!αύΐϊο π 6 ΠῚ 8 θα πᾶ τ. 6 
ἀπό οἵ, Μαίμι. αν. 8 380 δἀη. ὅ. 
ἴηρα 11 50:1. 87;1. ὙνΥπ10 8. 7. 
ΥἹ 40, 2. 76, 1 ὙΠ 10, ὃ. Τὰπι 
τὴν τῶνδε χρείαν ἰπίου- 
ΡΓοίϑιθ ἤογαΠ ῃρθορδβὶία- 
6 πὶ, ἢ. 6. ΡΥΘΟ0685 8ἀ 4188 [1058 
πδοοΒβ 88 οοσῖί. 

82. Φασὶ ὃ ἕ. Κνιπορ. φασὶ 
δηὴ Ξουίρβιι. 85.664. βἰ ΠΉ Π το ἀγρὰ- 
τηθητὶ ργοροβίτϊ οχρ]ϊοαίο ἃ ρᾶν- 
(ἴσα δέ ἱποῖριι 82, 2. ΠῚ ΘΙ, 2, 
4108. ἰοοο5. ΟἸ858, ἀπο. -- δὲ 
νν, τὸ δέ οἵ, Μαι. αν. 8. 2386, 
Κυιπθσ, αν, 8 50, 1 αάῃη. 4 81, ΠΕ 
87, Ἷ - Δλὰ ἀδι. ἀρετῇ ῬΙΆΘ. 
ΡΟΒίτ 0 πὶ πθηΐθ τϑρϑιὶ ΠῸΠ οδὲ 
ΠθΘο65856, Οἱ, Μδῖιίι. αν. ὃ 898 ". 
Κυιορ, αν. 8 48, 15 δἀη. 10. 
ξύμμαχόν τεοὐδένα κ' τ. 1. 
ἴηἀθ ἃ0 ὶβ νϑυθὶβ ΟΟΥΟΥ ἈΘΟΥΠΙΠῚ 
κακουργία οΧρ|ϊοαίαν, ϑουῖρϑὶς 
δαῖεπι ΤΊι. δ. τε οὐδένα ρτὸ οὔτε 
ξ. τινα, αἱ ξύμμαχον ἴῃ ἰηϊιῖο 
ΟΟἸ]οοδίιπὶ πηδίουο νἱ οἰδυγθίαγ, 
ΟἿ, αἄη, 1 32, 1. -- τἀδική- 
ματα οἱ ἰἸαϊγοοϊηἷΐα οὐ πηδί ον Ὁ 5 
ΘΧΡθαϊῖοη 68. ΠΊΔΥ ἰΠ͵ἃ5. 6558. ναί 
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8 λοῦντες αἰσχύνεσϑαι], 
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᾿ ς , Ἄνα κὰν Ω 
καὶ ἢ πόλις αὐτῶν ἅμα 

αὐτάρκη ϑέσιν κειμένη παρέχει αὐτοὺς δικαστὰς 

ΜΕ}. ἀθ Οοτο. τορ. Ρ. 21. 
[οὔτε παρακαλοῦντες 
αἰσχύν εσϑ' αι} δηίειδο ἰηῖον- 
Ῥυδίδεὶ 5 Π.5: ΘΑ ῸΘ ῬΌΔΟΥ 6 
Βυΐέιπαϊ ΔἸἸ ον πὶ δὰ χΧὶ τὴ 
᾿πρ]οταηΐθδ; πᾶ δὶ 8|1085 αἱ 
ΒΟΟΙΪΪ εὐ ἰδβίθθ ὙΘΓῸΠ ΒΌΔΓΠΠῚ 
δϑβϑϑῃΐὶ δχοϊίαββϑθηϊ, ΠΘΠ10 ἴῃ 80- 
οἰθιδίθπι τὰΥΡ ᾿5β᾽ ποῦ πὶ ΟΟΠΒἾΠ10 - 
ΓαΠπῚ γϑηΐγα νοὶ αἰββοί, . Βεα πεὸ- 
486 πϑορββθ εϑῦ ρυάοτε δἰβοὶϊ 
δὰπὶ 4 Δἰϊοσαπὶ ΔυΧΙ πὶ ἴτὴ- 
Ῥ᾽ουεῖ πϑαὰθ ᾿ρ515 ΠΪβ γ θυ 8. ἈΠῸ 
πιοᾶο ἱπαϊοαύαν ΟΟΓΟΥ ΓΔ ΘΟυ ἢ 80 - 
οἰθίδίθτῃ ργορίου ἱὰΡ᾽ 551 Π|8 ΘΟΓΙΙΠῚ 
ΘΟηΒ1 Πα γϑρυάϊδυὶ δας αυϊοα α8Π| 
ΟὨΙΠἾΪΠΟ 88 ΘΟΥΌ ΠῚ] Ραἀογθ τϑρι- 
αἰαία βοοϊείαβ ρϑυιηθι; ἀθὶπάθ 
παρακαλεῖν γουθὶ ἀυβοϊαῖθ 5ἰο 
ῬοΒτὶ Ἐχθηιρὶα ργοῦβαβ ἀθβίθγὰ- 
πητ5. ΝΟ πιᾶσὶ5 δαγηϊ{πν Ο]85- 
561 ΓῖΙΟ, ἊΝ ΘΠΪΠ ᾿π θυ ρ γίδια 5 
δῦ αἱ Οοτογγαοὶ ποϊϊπῦ ρυάοτα 
ΒΒ ΠαΙ Αἰϊοὸ5 δα ᾿ηϊ βίο οοπδίαβ 
δαΠονίδηϊοβ, 564 ἱρβιπὶ παραᾶ- 
καλεῖν νάΐογα πραὺὶϊν 4Α1|105 δᾶ- 
πονίατνὶ, αυοᾶ οβι ἄλλους πα- 
ρακαλεῖν, εὖ ααἱ ᾿πἰυδίαα δά- 
Βογίατοπἶβ ρα οτγοπὶ εἴπιρογα νο- 
Ιαηλ. ροίϊβ ῬΓΟΡΙΘ νἱγίπτθηη 
Ἰαιιάαπαϊ απᾶπι τα] 6 ἢ 11} ἀοουβδηαὶ 
Βαηῖ, ΟἿΠὶ γθγῸ 6ὁχ οομῃβίδηιϊ ΤῊ. 
αδι παρακαλεῖν ΟὈϊΘοίΟ ΟἌΓΘΓΘ 
πϑαθδΐ, ΠΙΔΧΊΠῚΘ ἴῃ ῬΓΟπηρία εϑί 
ξύμμαχον καὶ μάρτυρα 58Ὀ- 
διάϊγο, 56 ἴτὰἃ 51 ααδϑυϊ πη 5. ΟΝ 
Βοοίττη μ᾿ αν 1 ΔΓ ΠΊ δ ν οοᾶγ ΠΟΙΪηΙ, 
ΘΟγῖΘ πο ῬαΔοΥΐβ ονὶιαηἀϊ οαιδα 
μος ἢἥτ, βοὰ αυἷα διέ πΠῸ δραπὶ 
ΒΌΟΪΟ ἃπὺ ΘΠ ΟΟΙΏΠΠΟἀΟΓΙΙ 6Χ 
ΠῚ Γ115. οἀρίογα τη Ρᾶγίθη ΠΆΡΌΘΓΘ 
ποΙαπῖ: ἰοβίθτη δαύθη ᾿πὶ ΓΔ. ΠῚ 
ἴάθο ἀβρογηδηίαν αἱ β'ηπθ ραάογα 
688 ἴῃ ν 8 η, τὰ 8 θδάθιῃ 5θηίθητα 
γορθὶβ οὐδένα βουλόμενοι πρὸς 
τἀδικήματα μάρτυρα ἔχειν οχ- 
Ρυϊπλῖταν, Πδ αι ξύμμαχον παρα- 
καλοῦντες δὰ αἰσχύνεσϑαι ποη 
οοπνθηϊ,, μάρτυρα δαίεπι παρα- 
καλοῦντες ἘΪΏ1 οοπηϊποὶ αποᾶ 
ΠΟῚ ἃηίθα ἀϊοίππιὶ δἷύ. πο εἰῆ- 

οἰταν αὖ η6 ἢᾶδθο αυϊάοπι) ἰηίου- 
ΡΓδίατϊο βίαγα ροβϑὶῦ ὕατὴ ἰρίταν 
ἃ 56 πιο πε σιπὰ ΠΘΟΘΒβι (πα ἴη 6 4|16- 
ΠαΠῚ 5 οὔτε παρακαλοῦντες 
αἰσχύνεσθαι, τ6 Ποο υϊάεῃ) 
ΠΜ]]1ὰ5 αϑὺ τηοιηθηϊ αποὰ τέ... 
οὔτε, Ἰἴοθὶ ἃὉ δ]115. βου ρίου θα 5 
ἀϊούα πη δἰ0 (οἷ, ἰᾷπηθη Καθῆη. ὅν. 
μηᾶχ. 8 ὅ96, 8 0), ἰδῆεη ἃρυὰ 
ΤῊ. π0}10 Ργϑθίοῦ ἢϊιηῸ ἰοθ0 6ἐχ- 
βίαι. Ουδο οαηὶ ἰἴὰ βίης, παρακα- 
λοῦντες αἰσχύνεσϑαι δὰ μάρ- 
τυρα ἔχειν ἱπιεγργοίϑπαὶ οδιι58 
δαἀβογίρίαπι ἔπϊββα Ῥυΐϊαπηι8 οἱ 
ἀεῖπάθ οὰπὶ τοι ααὶβ δἀάϊίο οὔτε 
σοπϊαποία μη 6556. Ουοὰᾶ 5] ΠῚ 
δῖ, ΟΠ Π ΘΠ ΟΣ ἰπίθν 58 τε τ" 
καὶ ἅμα (εἴ. 82, 1, 84,1. 110, 
2. ΙΚ 58, 8) ἴΐᾶ υὐ ἃ ρᾶτγίϊοἰρῖο 
βουλόμενοι ἰγαηβιια5 ἤδὺ δὰ 
ΘΒ αΠΕΙΔΙΙ ΟΠ 6 ΠΩ ῬΕΙ͂ 588 οοῃβίδηϊθπι 
-ἡ πόλις . .. παρέχει π. τ. 1.; 
4.0 ἀδ ἀϊοθπαϊ σϑηθγα οἵ, δάῃ. 
ΥΠ 47, 1. Ἑδδᾶοπὶ ΓΆΙΙΟΠΘ α΄ 
Βῖὸ τὲ ὡς σὐδὲ --- καὶ ΤΌΣΗ 
ΦΕΈΟΦΝΑ ΠΡῸΣ τ ΣΦΕ ᾿ηΟ Ξ 
τοεγαηιαγ; αἰγοθίαιθ επὶπὶ οὐδέ 
ΡΥΙΟΥῚ ΤΠ ΘΠΙΌΓΟ 8᾽1Θγἂ πὶ ΓΘ ΠῚ 86- 
Ἰπηρῖε, 
8 8. αὐτάρκη ϑέσιν κει- 

μένη. Οἵ. Μαιϊῃ. αν. 8 408. 
1,00. Ῥᾶταὶ. αν, ΠΡ. 516 ει ἰηΐγα 
δάμη, 112, ὅ, -- παρέχει «5 Ὁ 
γίγνεσθαι, ἔδοϊτ ἴΡ505 ἴῃ - 
ἸαΥϊΥα 4πᾶἃ5 οαϊ ᾿ηογαης 
τὴ ἃ 515 ΓΙ ΥΓΟΒ 4 ἃ ἃ ΠῚ 566 Ὲ} - 
ἄὰππὶ ρδοίαᾷ δβϑϑεηΐ,. ΡΓΟΓβ15 
δοάθῃι το60 ἀϊοίαπι εβι 76, ὃ δὲ- 
καιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχου- 
σαν δύναμιν (ᾳ ἃ ἃ πὶ 56 ἢ ἃ α Τὴ 
Ροϊεοβίδίθη ἀὐὑδηϊ] Παρδηΐ 
ἕαοι! 6556η{) γεγένηνται, 1 
80,1 χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν 
ἀνϑρωπείαν φύσιν (απ 56- 
σαπ ἃ ΠῚ ἢ ἃ ΠῚ ἃ ἢ ἃ ΠῚ ἢ ἃ [Ὁ Γ8 ΠῚ 
δορὶ 5561) προσέπιπτεν, ν.}: 
458, 2 ὅπλα πλείω ῇ κατὰ τοὺς 
νεκροὺς (4πᾶπι 56. απ Πὶ 
ΠΟΥ ΟΥ ἃ ΠῚ ἢ ἘΠ ΠῚ ΘΓ ΤΩ ΟΔ ΤΆ 
6556) ἐλήφϑη, τῦ, 4 μείξω 
ἢ κατὰ δάκρυα ζᾳ ὰᾶπιὶ ρΡᾶβϑὶ 
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ὧν βλάπτουσί τινα μᾶλλον ἢ κατὰ ξυνϑήκας γίγνε- 
σϑαι, διὰ τὸ ἥκιστα ἐπὶ τοὺς πέλας ἐχπλέοντας 
μάλιστα τοὺς ἄλλους ἀνάγκῃ καταίροντας ϑέχεσϑαι. 
χἄἀν τούτῳ τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον οὐχ ἵνα μὴ 
ξυναδικήσωσιν ἑτέροις. προβέβληνται, ἀλλ᾽ ὅπως 
κατὰ μόνας ἀδικῶσι καὶ ἱὅπως! ἐν ᾧ μὲν ἂν κρα- 

ῳ 

τῶσι βιάζωνται. οὗ δ᾽ ἂν λάϑωσι πλέον ἔχωσιν, 

ὅαρ. 87. ὃ 4. βιάξονται... . ἔχουσιν... ἀναισχυντοῦσιν 
ναί. Ῥαὶ]. ἀπὰς. 855. οἱ ἀναισχυντοῦσιν εὔΐατη Τᾶυγ. Μ, Η. Οἵ, δἀῃ. 

οϑϑεπὶ βϑότθη πὶ] 8 οΥ] Π18 8, 
'.. 6. δὶ τηᾶΐα ἰδοῦ πηἃ5. ΠΟ 50ρ6- 
τΆΓ ἢ) πεπονϑότας. Τίααὰς ἀδ 
᾿ναϊὰ8 Ἰοοἱ ᾿πιθγρυθίαιοπ ἀπὈϊδυὶ 
πρααὶϊί, ΜΙγαπάππὶ δβὺ αποα ΟἸ455. 
ΟΡΡοΟηϊΐ, ΟΠ 6Χχ ῥδοίϊβ ΟΠΊΠΪΠΟ 
Βογὶ πραιιθαίὶ πὸ Δ] 06Γὰ ρᾶγ5. 5018 
Ἰπααϊοϊαμα 5101 νἱπμαΐοθι, 46 τηδῖουθ 
αυδάδπι ᾿παἀϊοαπαὶ ᾿ἰσθπ ϊα 5 θυ Π10- 
ΠΟΙ 6586 ΠΟῚ ΡΟ856, [πΠηΠΊ0 8ᾶἃ- 
ἄθτη ἀθ οδιϑὰ ἀδθοῖ: πᾶ ΠΟῊ 
Ροβϑϑθί, 81 δοπίγανί πη Πογού οἱ 
Αἰίθνα Ῥᾶγ5. 80[4 ἱπαϊοδηαὶ ροίθ- 
βίδίθπι ἢδθογοῖ, [ἴρϑῖιβ δυίθιη 
Ἰηἰογργθίαιιο: ῬΥΟΡίΟΥ ὉΓ015 
βἰτ απ ΒΌΔΥΘΠΙΩ ἱπἰπγ18 γα Τἢ 
τη 515 ΑΡὈ᾿ὑγΪ 6556 ΡοΟΒδαηΐ 
48 πὶ Ρδοΐϊβοὶ ΠΟ 50]1ΠΠῚ ἴῃ- 
δρίαᾷ δβϑί (Θὰ ΘῃΪπΊὶ ΤηΐΠ18 608 
ῬΟΒ586 Ρῥϑοῖβοὶ ογβάδιηϊβ, οπ] δα- 
πο ααἴη ἰᾷά ἰαφοθγθηΐ ἢ1}}} πἶϑὶ 
ἸρΡβουαπι νοΙ αη ἃ 8 ΟΡ ϑιϊουῖι 7), 86 
οἰΐαπι ῬγΟρΡίου γέγνεσθαι οἱ δὰ 
δικαστᾶς οἱ κα κατὰ ξυνϑήκας 
τούτη ἀ τ ββίπια, 6 ἰοίο Πος 
Ιοοο οἷ. Αππᾶ]. ρ}}}]. 1868 τ. 
408 544. 1868 ρΡ. 1760 54ᾳ. οἰξυν- 
ἅἡγήκπκας ΤΟΥ αἰ. 65 1η6}16 οὶ ρδοιᾷ 
ἀ6 ᾿ἰ| 0018 ᾿πίθὺ οἰν ἰαῖθ8. Ρ6Ὺ ἀγδὶ- 
058 ἀἰγηθη 1858... 606}1]. -- 
ἀνάγκῃ καταίροντας. ὍΟιυπὶ 
Οοτγονγαοὶ πᾶθθαηὶ ορρίατῃ 
ΟΡΡονγίιπο ἰΙ0θ0, 410 58606 
δάσυπαπη 510 πανὶθι5, ΠΟΗ- 
ἢ Ὁ ἢ 4 ἃ ἃ ΠῚ οὐϊἃ Πὶ Ποοοβδασγίο, 
αὐ ἀ6 Μοββᾷπδ βουῖθ] ΟἿἹο, ο. αν, 
ΤΥ ΣἊν 
ΘΗ͂Ι ἐμόν τουσῷ. «. ἀ7.. 
οπῶς, δίᾳυθ ἰη δ τ6 (]. 6 

ἴῃ ας ἐπιτηδεύσει) 1Π1ὺπ| 
(ᾳαθηι ἰδοίαναπηὶ 82, 4) βρεβοῖο- 
δ πη δ... 3.0», δὲν ΠΤ ον 
8, 4) πιοῦθῖπι 80 ΔΙΊ ΟΥ̓ πὶ 50- 
οἰθίαίῖθ δΔΌΠονγθμαϊ ργδε- 
ἰοχαθλα πῇ Π0ῃ (60 Θ0Π5}10) 
αὐ... 564 αὖ, Δὰ κἂν τούτῳ 
Κυπορ. ἀὰι ὄν γαὶϊν βαθαιάϊνϊ δι 
μηροὶ δὰ απ ξνναδιλ., ἀΌΟΓΌΙΩ 
ΙΝ τ Π0}}15 νἸἀθίαν Πογὶ ρο588. 
Τὸ εὐπρεπὲς ἄσπονδον αἱ τὸ 
ἀνϑρώπειον κομπῶδες Ν' 68, 2 
εἰ τὸ ξύνηϑες ἥσυχον ΥΙ84, Ἧ 
-- ξυναδικήσωσιν, 50}, 
βοοίθίαίθ οοδοῖὶ. ἤρινγ. ἔξυν- 
αδικῶσιν ρτορίονῦ ἰπβθαιθηβ ἀδὲ- 
κῶσι. 864 ὁοοηβα!το ΤῊ. ἀϊου ΟΠ 6 πὴ 
ν᾽ ἀθίαν νᾶυῖα886. Ηοο δῃϊπὶ ἰηαΪ- 
οδί, ΟοΥοΥγᾶ 605 ΠΊᾺ 116 ΡΤῸ 56 50105 
Ῥθυρθίπο ἰηἰαν 5. ἔσο 48 ΠῚ 
αἸίᾳαδη 0 5οοϊοίατβ προρββίίαίθ 
Ἰμϊανα 6. Ρᾶυ Θ πὶ ΠΆθΘΡΘ. ΤΠ ἅπ66- 
τ} ΘΟΥΙπῚ ΠΊΔ] ἰδ. --- κατὰ 
μόνας. Οἵ. δάῃ. 82, ὅ. -- καὶ 
[ὅπως]. ΑἸτογαπι ὅπως τϑοίθ 
46], Οοῦοι, Μποπηοβ. ὙΠ Ρ. 861. 
»ΝΟη Θπἰ πὴ ἀαρ]οχ ΘΟΠΒ.ΠΠ πὶ 6χ- 
Ῥουϊίαν, 56 αὐἱὰ 5[ϊ τὸ κατὰ 
μόνας ἀδικεῖν εΧρΙΠ οδίαν, 
Πα 6 ΣΝ ποχαὶ ΔΟοι- 
γϑίϊ8 ΓΘΒΡΟἢ ἀογοὶ ἐν ὧ ὲν ἂν 
κρατῶσι βιαξόμενοι, οὗ δ᾽ ἂν 
λάϑωσι πλέον ἔχοντες. ΟἿ, δάη. 
88, ὃ. Μαυΐτο οἰϊδπὶ πιᾶρὶβ οτὰ- 
ο ἃ 5θηϊθηια τϑοθάθγοι. ΒΕ 1, 
αυοὰ ΟΙα55. ἀιπθιιαηΐον Ῥυοροηϊῖ, 
ἐπα ̓θ Ἀν 08 βιάξονται, ἔχουσιν, 
ἀναισχυντοῦσιν (εἴ. 54.) τϑοῖρϑ- 
γοΠΊ8. - πλέον ἔχωσιν. ΟἹ, 
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ὅ ἣν δέ πού τι προσλάβωσιν, ἀναισχυντῶσιν᾽ 
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καίτοι 

εἰ ἦσαν ἄνδρες, ὥσπερ φασίν, ἀγαϑοί, ὅσῳ ἀλη- 
πτότεροι ἦσαν τον: πέλας, τόσῳ δὲ φανερωτέραν 

ἐξῆν αὐτοῖς τὴν ἀρετὴν διδοῦσι καὶ δεχομένοις τὰ 
δίκαια δεικνύναι. 88. ἀλλ᾽ οὔτε πρὸς τοὺς ἄλλους 
οὔτε ἐς ἡμᾶς τοιοίδε εἰσίν, ἄποικοι δὲ ὄντες ἀφ- 
ἑστᾶσί τε διὰ παντὸς καὶ νῦν πολεμοῦσι, λέγοντες 
ὡς οὐκ ἐπὶ τῷ κακῶς πάσχειν ἐχπεμφϑεῖεν. 

δάμη, 42, 4. --- ἣν δέπου ... 
ἀναισχυντῶσιν πολ 
γ6͵Ὸ δἰϊᾳπϊὰ νἱ δαύ ἴγαπάεα 
δοαφυϊθίνενγίηΐ, ραάοτο 58- 
ῬΡογβθάβθδηΐῦ. δίδαν, ἴῃ αν. οτἰτ, 
1 Ῥ. 807 προλάβωσιν οομιϊεοϊι, 
αυοά δυΐ νἱ δ οσουϊία δαΐ 66- 
Ἰϑυϊιαίθ δὲ ργαθοοοιραηᾶο ἀρουθηΐ, 
Βα ἴΐὰ ρϑυιπὶ 5. Ποὺ ἀϊδοδγηῖ- 
ὑπτ, Νὰπη σου θ ρα θοοοιραῦθ 
οἰἰᾶτη Ρ6Γ νὶπη οἱ οοου τα πὶ ἔγαιι- 
ἄἀθη ροίϊοθναπί δὲ οὰν οἶδ οο]ουὶ- 
ἰδ ι18 ῬΟΥ ΒΒ ΠῚ ΠῚ ἢ6 858. ραᾶθαί 
οανοϑηί Π0η ἰηίθ!]οοῖίασ. Αἱ τὸ- 
γορὰ αἰβιϊηρτΐταν. ἀπ ρ]6χσ πηοάτι8 
40 501 ᾿πἰ 86 φοϊδπῦ (Ρ6Ὺ νὶπῃ 
Θηΐτη δαΐ Ρὲγ οἰδπἀ ϑβίϊηδπι ἴγδα - 
ἄθυῃ δριη1) οἱ ἔγποίαβὶ παν για, 
φίαιιθ 80 ἃ γε ὶβ καὶ ἐν ᾧ μὲν 
ἂν. .- ἔχωσιν ΘΧΈΡΘΠλα ΠῚ ΠΊ6ΠπΊ- 
Ὀγὰπὶ ἣν δέ... ἀναισχυντῶσιν 
αἰοσι απο ποη 5οϊιπὶ γοῦθἃ 
εἶπι8, 56 οἰϊα πὶ 56 πίθῃ ἃ [1 ἈΘΑῸΟ 
δβ. ΒῈΡΘΡΙΟΥΪ ὅπως κατὰ μόνας 
ἀδικῶσι. -- τόσῳ δὲ: ΤῊ. το- 
Ἰϊαυΐβ5 Ιοοῖβ ὅσῳ ενν͵ τόσῳ νοὶ 
ὅσῳ . .. τοσούτῳ ἴιᾶθοι ([ν 38, 
ΣΝ 18, 1. ὙΠ 24, ὩΣ ΠΘΑῸ6 
1115. ααϊβα 8 ΠΏ Βουῖρίον ὅσῳ... 
τοσῷδενίάοιαν ἀἰχῖ556, Οἵ, Κύπθρ. 
ατ, 8 51, ἢ δάη. 3, Ῥαγίίουϊα δὲ 
ἴῃ δροάοβὶ ροβίία, υὖ βϑθρὶιβ ἴδ ]- 
ἀθηὶ ροϑί δυιϊθ! τα (οἵ, ΠΟ 46. 
θ6, ὅ, ΠῚ 98, 1), δᾶπὶ ΟΡροῃὶ 
Ρτδορτοϑϑὶϑ ὅπως κατὰ μόνας 
ἅ,Σ- ἀναισχυντῶσιν ᾿πάϊοαί, Οἵ. 
δὔπς 11.1- Θυοᾶ ἴῃ οοαᾷ, 
ἰγαάτιαν ἜΑ ΣΝ ἴῃ ἀπὸ αἰνομὶί 
ον οἴῃ ((οτητηθηῦ, δηζαα, 5ιυᾷ, 
ἃ. 1841 ρ. 826). 

8 ὅ. ἀληπτότεροι, ρΡτορν. 
τη 55 ᾿ΠΟΟΙΠ ΡΤ 6 5101} 65 

ἡμεῖς 

(ΡΙ1η.}, παϊη 5 ΧΡ σ Π 8 1165, 
ΟἸΠΠΪΠΟ ΠὴΪΠ115 8115 ΟὈΠΟΧὶΪ, 
Οἱ, 82, 4. 148, ὅ. --ὀς διδοῦσι 
.δέκαια, Δ6 480 ἴθ 186 σα Πὶ 

Α1115 ἀϊβοθερίαπάο. Τὰ δίέ- 
καια Ξεὶ δίκας (τῶν διαφόρων) 
140, 2, αὶ νἱὰ, δάπ, υὖ 5ιργᾶ 
28, 2. --- ΡΙαπῖα5. ἰπθ ἃ ψϑυθ 5 
κἀν τούτῳ ἱ{ΠΠπδἰγᾶίαν αιιοα ἀηίθᾶ 
ΘΧΡΟΒΙ πὶ 650, ΟΟΥΟΥΓΆΘΟΓΙΙΠῚ ΠΊ8- 
᾿πἰᾶ πὶ ἴῃ 60 νϑῦβαυὶ αποα ᾿η᾿ Υ 8 ΠῚ 
ἴασθυα σνϑι]θηῦ ῬΥΪΠΊ11ΠῚ 51Π6 500115 
οὐ ἰθβι10 05, ἀδίηἀ6 ρδοίϊβ ΠῸΠ ο0- 
ΒΙΡΕ, δία ἰπίθι' 586. γοίθυπη αν 
ξύμμαχον οὐδένα "βουλόμενοι 
πρὸς τἀδικήματα ἔχειν: ὅπως 
κατὰ μόνας ἀδικῶσι (ϑοοἴιπι δὰ 
ἰηϊπαργὶαβ ἤᾶθογα ποϊιηΐ, πί 50]Ϊ 
ῬΓῸ 868 ἰρϑἰ5 Ἰῃ πιϑίθ (δοίη), οὐδὲ 
μάρτυρα: ὅπως, ἦν ποῦ τι προσ- 
λάβωσιν, ἀναισχυντῶσιν (πε 
ἰδβίθμη, αὐ ριάοΓΘ Βαροιβθάθδῃϊ, 
βὶ φαϊὰ ἴιἃ ΔοααἸβὶ νον η 1), καὶ ἡ 
πόλις αὐτῶν δέχεσθαι: 
καίτοι εἰ σαν... δειχνύναι 
(ατθὶβ 5086 Ὀρρογιαπἰίαῖ6 ἴζα τὶ 
νοϊαηῦ αὐ ρϑοιῖβ ποη ΘΟΠΙΌΙΙ οχ 
ΥΌΙΓΙΟ Ἰῃϊπ5ὲ6 [οἶα πη, οα τ ΘΟ ΘΠ 
10 8 πηπηΐίο οοπηηονογὶ ἀ6- 
Ῥϑαηΐ αὐ ΡΓΟὈΙίθιη δὲ θαυ 6 πὶ 
Βραυδηίῃγ), Ηδο δυο πῇ βϑηίθηιη- 
ΓᾺΠΣ ΓΘΒΡΟΉΒΙΟΠ6 Θ0η ἢγπιδίαν αυοα 
Βιργα ΡγΟθΑνἸπηι5. οὔτε παρα- 
καλοῦντες αἰσχύνεσθαι 5υὺ- 
αἰ οἰ απ 6586. ΝΠ ἴῃ βϑαϊθηι- 
θ15. πο δαθοὶ ὁὰϊ τοβροπάθαι οἱ 
ἣν Ἐ ΕΣ: ἀναισχυντῶσιν δα οὐδὲ 
μάρτυρα βουλόμενοι ἐ ἔχειν τοϊὰ- 
{πῇ δα η 6 ΠῚ ΒΘῃιθμ τά τα. ΘΧΡΥΪΠΗΪΙ. 

ὕΔρ. 8. 81. ἀφεστᾶσι 
διὰ παντός. Οἷ, 28, 8 54. εἱ 
Ηεγοά. Π149. - ἐκπεμφϑεῖεν. 
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δὲ οὐδ᾽ αὐτοί φαμὲν ἐπὶ τῷ ὑπὸ τούτων ἐβρί- 
ἕεσϑαι κατοικίσαι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ἡγεμόνες τε εἶναι 
χαὶ τὰ εἰκότα ϑαυμάζεσϑαι. αἱ γοῦν ἄλλαι ἀποι- 
κίαι τιμῶσιν ἡμᾶς καὶ μάλιστα ὑπὸ ἀποίκων στερ-- 
γόμεϑα᾽ καὶ δῆλον ὅτι, εἰ τοῖς πλέοσιν ἀρέσκοντές 
ἐσμεν, τοῖσδ᾽ ἂν μόνοις οὐκ ὀρϑῶς ἀπαρέσκοιμεν 
οὐδ᾽ ἐπεστρατεύομεν ἐχπρεπῶς μὴ καὶ διαφερόντως 
τι ἀδικούμενοι. καλὸν ὁ ἦν, εἰ καὶ ἡμαρτάνομεν, 
τοῖσδε μὲν εἶξαι τῇ ἡμετέρᾳ ὀργῇ, ἡμῖν δὲ αἰσχρὸν 
βιάσασϑαι τὴν τούτων μετριότητα" ὕβρει δὲ καὶ 
ἐξουσίᾳ πλούτου πολλὰ ἐς ἡμᾶς ἄλλα τε ἡμαρτή- 

(δρ. 98. 8 4. ἐπιστρατεύομεν. οο08α., ἐπεστρατεύομεν. 560]. 
εἰ ,γὰρ μὴ ἠδικούμεϑα περιφανῶς, οὐκ ἂν προδήλως ἐστρα- 
τεύομεν. Οἵ, δάη. 

Ορί, ΟὈΙ απ 60 οχουβαίαν απο 
λέγοντες 5ἴπι}} δὰ ρϑυϊβοίαπι 
ἀφεστασιτοίενίαγ, () αδύθητι5. ΘΠ 
βίδῦι ΡΥΔ 6565 αἱ ρου θοίο βισηὶ- 
Ποαῖαν οχ δοίϊοπθο ρυδϑίδνὶ τᾶ 
ΟΥα5. δϑύ, οὐϊδτη ρογίθοια πη ορί. 
ΟΒΠΙα 5. θα ὶ Ροίοβί. Οἱ. ΒΟΡΉ. 
ΕἸ. 1600 σῶμα φέρουσιν 
ἄνδρες Φωκέων τεταγμένοι, 
ὅπως “πατρῴας τύμβον κλάχοι 
χϑονός, θεπι. ΧΧΙΥν 146 οὗτος 
(ὁ νόμος). . πεῖται, ἵνα, μὴ 

χεῖρον ἀναγκάξοιντο ἀγω- 
νίξεσϑαι. 

82. τὰ εἰκότα ϑαυμάξε- 
σϑαι. Θαυμ. 650 6011. Ἀσουδᾶ- 
εἰν. ἰἰᾶ Ροβίτα8 Θδὲ υἱ΄ ἱπ νν. 
τιμᾶν τινά τι. Οἵ. Αὐἱδιὰ. 1 ρ. 
196 πόλεως τὰ εἰκότα τιμω- 
μένης; Κυιπορ. τ, 8 ὅ2, 4 δάη, 
8, Βιρνα δάῃ, 6, 0. 86 βίην 
τὰ εἰκότα, εχ 3ῦ, 4 οἱ ᾿Ὀ1 δάη, 
ΔρΡΡᾶγοί, Α 

8 8. αἱ ΤΆΡῈΣ ..-«.τιμῶώσιν 
ἡμᾶς. Οἱ, 2ὅ, 

ἃ 4, τ ατεν τας ἐσμεν. 
σῇ, Μαύ, αν. τ 500. Κτπορ, ὅτ, 
8 ὅθ, 1 δάη. 1. -- οὐ δ᾽ ἐπε- 
πλοεο ὑεὰ Ουοὰ οοἀᾷ. 
Βαθοηί ἐπιστρατεύομεν βίδα Π0ἢ 
Ροίοβι, ἢδ8. δῃΐηὶ νου αι οοη γἃ- 
γα οϑί, αυἷἱὰ τονονὰ 1185 ΘΠ Πα η 
οαπὴ ΟΟνοΥ γα οἷβ οδί; ρυδοίοσθα μῇ 

ἀδικούμενοι ἰάθη δέ 80 
βὶ Ἰερϑηιαβ εἰ μὴ ἠδικούμεϑα. 
Ουδνα ΠῚ ἐπιστρατεύοιμεν ααἱ- 
ἄθηη οἸϊμ ἰῃν 18. πιθιη Ὀ 8 ἢ Ἶ5. νῈ]- 
σαῖαηι, απο Καιιθο. ΠΟῚ ΤΩὨΔΙ ΠῚ 
ἌΡΡΘΙΙαῦ, δὰ βϑηϊθηθδιη ἀρ ΠῚ 
οϑί. Επηθμά. ὉΠΡΙομ. ὅγταῦ, 1 
Ρ. 1844. Θπο [δοΠἶπι5. ἀπίοπὶ δὰ 
ἐπεστρατεύομεν ἀπο α 88 ἂν Ροὺ- 
εἰποδί, οεϊὰπὶ οὐδ᾽ ἐπεστρατεύο- 
μϑν, κὰ απο αὐτοῖς εχ τοῖσδε 
μόνοις οορ᾽δπ ΠῚ ἐδ, 40 ὅτι 
Ρϑπάθνθ νο] απ] 8, ἐκπρε- 
πῶς τατον ἀίαπ διαφερόντως 
οχίπιΐθ, ᾿ἰπϑὶρηῖτοῦ να]οὶ, Οἱ, 
δάη, 1Π ὅδ, 2. 
8. καλὸν δ᾽ ἦν. ε. τοῖσδε 

ΓΕ Ψ. ἡμῖν δὲ αἰσχρόν. 
ϑοΡΡίου. ἴἰὰ ἰποοθρὶν αὐ 81 αυϊὰ 
αὐνῖβα 6 ΡαΙΟΠ τιμὴ οδ86ὶ, ἀἰοιαν 5 
εβϑ86ῖ, γος ἡμῖν δὲ μὴ ιἄάσα- 
σϑαι; 5Βοὰ δααϊάϊι ἀοἰημάθα σχρόν. 
ἜΕ οὐαϊϊοΐβ ᾿πηπλίαιϊο ἔγο-- 
4αθη ἰδβίπηᾶ οϑὺ ροϑὶ τέ, Οἱ, δάη, 
6; 16. 

8 6. πολλὰ ... 
κασι. Οἱ, Κνιορ. αν, 8 47, 14 
δάπ. ὅ, ᾽πΉΠΠ1|0ν αὐτῇ ἀρυὰ 
ἁμαρτάνειν (οἴ, 39, 2. 1Π 87, 1. 
ΙΝ δ8, δ) εἰ Βἰ ΠΏ} 18 νοῦθ δ (οἵ. 
δάη, 6, 6, 09, ὅ. 122, 1). Ῥαυΐϊο 
Ροβί ἀθ νυν. ἑλόντες. .. ἔχουσι 
νᾶ; “δα η,.39."0] 

ΠΣ 

4 
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κασι καὶ ᾿Επίδαμνον ἡμετέραν οὖσαν κακουμένην 
μὲν οὐ προσεποιοῦντο, ἐλϑόντων δὲ ἡμῶν ἐπὶ τι- 
μωρίᾳ ἕλόντες βίᾳ ἔχουσιν. 89. καὶ φασὶ δὴ δίκῃ 
πρότερον ἐθελῆσαι κρίνεσθαι" ἥν γε οὐ τὸν πρού- 
χοντα καὶ ἐκ τοῖ ἀσφαλοῦς προκαλούμενον λέγειν 
τι δοκεῖν δεῖ, ἀλλὰ τὸν ἐς ἴσον τώ τε ἔργα ὁμοίως 
καὶ τοὺς λόγους πρὶν διαγωνίζεσϑαι καϑιστάντα. 
οὗτοι ὁ᾽ οὐ πρὶν πολιορχεῖν τὸ χωρίον, ἀλλ᾽ 
ἐπειδὴ ἡγήσαντο ἡμᾶς οὐ περιόψεσϑαι, τότε καὶ 
τὸ εὐπρεπὲς τῆς δίκης 
ἥκουσιν οὐ τἀκεῖ μόνον 

ὕαρ. ὅὃ9. 81. καὶ φασί. 
γιά. 84, 2. --- ὀ ἦν γε... δο- 
κεῖν δεῖ, αὖ ποῆ δὰὑπὶ ααἷ 
ΒΌΡΘΓΙΟΤ οἱ οχ ἰὰτ0 δἀ ἀϊ566- 
Ρίαιϊοποπ ργονοσαί οροτγίεί 
νι άουὶ ἃἰϊᾳαϊὰ ἀΐϊοογο. ΟΝ, 
Κτνυοσ. αν. 8 80, 13 Δ4π. 1 οἱ 
59, 2 δάη. 8. -- ἥν γε 5ο]νεη- 
ἐπῆς ἴῃ ἀλλὰ ταύτην γε (εἴ, Δ4η. 
ΥἹΙ 10, 2) οὖ ρεπάθὺ εχ σπρο- 
καλούμενον (οἴ. Μαιῃ. ὅτ. 8 
419}. εὖ Κνυδο, ἅτ. 8 40, 6 8Δᾶη. 
2). θὲ νν. λέγειν τι νἱά. Μδιῃ, 
αν. 8 4817, ὅ. Κτυθο. ατ. 8 51, 10 
ΕΟ ΕᾺ ἀθ ξοηϊπιποιίοῃο πρού- 
χοντα καὶ ἐκ “τοῦ ἀσφαλοῦς 
δάπ, 68, 1. ---τὸν.. λόγους 
ΦΦῈ καϑιστάντα. ψίροιυβ ϑ 
98 Πᾶβθὸ δἷοὸ βαρὺ: αὶ ρᾶτγὶἃ 
αοϊαί ἀϊοία οἱ δοία, ἰ. 6. 4 
ΟἸΠ ἢ 6 ΠῚ ΨΘΓΌΟΓῈΠΙ ἔἰ ἃ 6 πὴ ἴδ - 
οὐἱβ ἱπηρί εν δυῖῦ; ρῸ αυϊθὰβ 
811 ἀϊοαπί: αἱ δοῖα νοῦ ῖ5 
ἃ 6αᾳπϑί, Οἱ Γδίϊοηὶ ΠΟὈΪΒ ΠΟΠ [8 ΠῚ 
νἱἀδίαῦ. οὈβίατο δἀάϊίατη ὁμοίως 
(οἷ. δπὶπὶ ΠῚ 47, 8) αυᾶπὶ ἀποά 
ἢδθο γ Ρθα Βαρου!ουθι5 πρού- 
χοντα καὶ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς 
ΟΡΡοΟΩΪ ἴῃ ἅρθυίο οϑῖ, Νβαὰβ 
τηδοὶβ ρἰδοοεί Ηδαβοὶ ᾿πιθγργθίϑιϊο : 
αΑὑϊ ᾶδδϑαᾷυο ἰπάϊοῖϊο οἱ τ65 οἵ 
γ γθἃ ΒΌΡΙοΙ, ααοα ΠΟη ροίοβί 
6586 ἐς ἴσον καϑιστάναι. [ϊιὰ- 
416 δῖ. ψϑυυπηὰβ: αὐτὶ ἴῃ ΔΘ 4 10 
Γ65 ρδυϊίου (4 Ὀ6|10 ἰηΐθγθηάο 
ΔΌΒΕΪΠ6η5) οὐ νυ θᾶ (οδιιβᾶτη 586 
ἰπάϊοϊο ἀἰβοθρία πα 8 ΠῚ ΘΟΙΏΠΪ το γα 
ἀϊοθπβ) οο! οοδί. Εοάδπι βθηβα 

κ » 

καὶ δεῦρο 
ἀλλὰ 

παρέσχοντο᾽ 
αὐτοὶ ἁμαρτόντες, 

ἘΠῚ αγίίσυϊο ἐς τὸ ἴσον καϑι- 
στάναι. ἰθϑ ΘΠλῈ8 191:..}ό. Θυὰ 46 
τὸ οἵ. ἐν ἴσῳ 11 θ0, τ εἰ ἐν τῷ 
ἴσῳ Τ᾿ 10, 8. Οδραυι δπαπεῖδιῖ 
εβί τὰ ἔργα. ϑιρηϊβοαίαν δηἰπὶ 
4] ΠΟ πιοᾶο ΤΝ Δάν ΓΞ ΓΙΟ 
856. 864] πΠῚ ργοβίθίαγ, 5θα οεϊδ πὶ 
ΓΕΒ 5085 {Π1ῚῈ8 ΤΘθ 5 δθαυᾶ5 γθα- 
αἰ, -- πρὶν διαγων ἔξεσϑαι 
ΠΟΠΠᾺΠΙ ἱπιθγργοίαπίαν. ΡΥΪῈ8 - 
αιπὶ ἰπαἰοῖο ἀϊβοορίει; αἱ 
οαπὶ τοϑροπμάθδηΐ πρὶν πολιορΆ.;, 
11 ἀδθθθπῦ σίγα ρα 564 ἃ Τῇ 
ΔΥΙΒ ἀδοογπαῖ, αὐ 10. 8. 
ὙΠΙ 46, 2. Νεξαᾷθ αἰ] τὴ δχϑιη- 
ΡΙΌΤη. ᾿ι58ὰ5 [ὈΓΘηϑὶβ ἰᾳποιϊ νου ὶ 
δχϑίδί ἴπ ϑίθρῃ, Τη68. 

8 2. οὐ πρὶν πολιορκεῖν. 
Πρίν οὐτα ἰπῆηϊῖνο οἰἰδπὶ ροϑί 
πδρϑηΐθβ δηῃς 11] 0685 ΡΓδΘίου 
Ὠππο {γὶθα5 [οοἷ5 οδϑύ δριὰ ΤΊο,: 
θ08;. 2. 10; 8. ΛΠ 50,.,.4::» Οὗ 
Καεμη. ατ. πιᾶχ. 8 ὅ08, 18. --- 
ἡγήσαντο. Δου, ᾿ποο τίνι, 
-- τὸ εὐπρεπὲς ὉΠ, ΙΧ ΟΞ 
ἔσχοντο, βρβϑοίΐει ἀἰϊἰβοερίαᾶ- 
{10π15 (ἴὰ αἴ 614115) Ῥτούία]ε- 
γαπί. θὲ εὐπρ. νἱὰ. 44η. 87, 4, 
ἀ8 ππθ χεέδον δάη, 1Π 86, 1. 
-π-οὐτακεῖ. «ξυναδικεῖν, 
ΟΡΡοπαμίαν. πίον 58 τἀκεῖ: νῦν, 
αὐτοὶ: ὑμᾶς. Τίδαὰε Πἰο οβί 
ΒΘΠ ΘΠ ΆΓΙΙΩ ΠΟΧΟΒ: ΠΟῸΠ ἰδὶ 
ΒΟ]. ΠῚ ἰρδὶ ρϑοοανθγαηΐ, 
564 ηἡπ ποὺ 4 οα΄ 6 νῸ8 560 ΠῈ 
ΡθοοᾶΥ6 (ξυναδικεῖν) ἰᾳ θη, 
Οομβαιο ἰσίταν. ΤῊ. οὐ τάἀκεὲ 
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ς » » 9 » 93 »- 9 Ἅ 

καὶ ὑμᾶς νῦν ἀξιοῦντες οὐ ξυμμαχεῖν, ἀλλὰ ξυν- 
αδικεῖν καὶ διαφόρους ὄντας ἡμῖν δέχεσϑαι σφᾶς" 

{ - [ 9 , Ὁ ΄ 
οὺς χρῆν, ὅτε ἀσφαλέστατοι ἦσαν, τότε προσιέναι, 

καὶ μὴ ἐν ᾧ ἡμεῖς μὲν ἠδικήμεϑα, οὗτοι δὲ κιν- 
δυνεύουσιν, μηδ᾽ ἐν ᾧ ὑμεῖς τῆς τε δυνάμεως 
αὐτῶν τότε οὐ μεταλαβόντες τῆς ὠφελίας νῦν 
μεταδώσετε καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἀπογενόμενοι 
τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν αἰτίας τὸ ἴσον ἕξετε, πάλαι δὲ 

Ἂ 

κοινώσαντας τὴν δύναμιν κοινὰ καὶ τὰ ἀποβαί- 
νονταὰ ἔχειν.. 

σαρ. 89. 8 8. κοινωνήσαντας ἴι. αὶ. Αὐρ. ΡΑ], 6η, τ, ΡΥ. 
σΙ. ΟἿ, δάη. 

Ροβι ἔχειν Τιδυν. ἐγκλημάτων δἀάϊι, πα. οὐ ΔΙ ψαοὶ ἀοιονίονοβ ἐγκλη- 
μάτων δὲ μόνων (γεῖ μόνον) ἀμετόχους (γε! ἀμετόχως) οὕτω τῶν 
μετὰ τὰς πράξεις τούτων μὴ κοινωνεῖν. Ιπᾶπὶ οἱ οὐὈδοῦγὰ ἰοαμᾶ- 
οἰϊαία. οὐ ΒουπΟΠ6. πιᾶῖθ ΘΟΠΔΟΓ δ Πᾶθο 5[Π}}}Π1ἃ Βα ηῦ ΒΡΌΤΙΟ. οαρ᾿ 

1Π84. 6. Ηενππαπηὶ (Ρ]}}10]. 1 ρ. 869) εὐ Κυπορουὶ πᾶθο ἰὰθπαϊ οοηᾶ- 

τηΐπα θ6π6 γοξαίανις [.. Ηρυρβι. ἴθ ΡΒ. ΧΥΙ Ὁ. 274534ᾳ. δαπᾶ βυῃηΐύ 

ααδθ 6 ποὺ ἰθὺ ἰοπβα ἰδίθαμε ἀἰβραίανίε {π6]6:. (Απη8], Ρ]}}, ἃ. 

1861 ρ. 168 544ᾳ.). Εο οπΐπι ἀἀἀποῖμαν αὐ ΤῊ. ἀμετόχοις 50} ρ518588 
βϑίαῖααί νουίθηβ; αὖον ἀπ δίοββοπ Τῇογιυάν ει ἀμν ίεπ 56 (αϊε Κον- 

Κυνάᾶθν) Ζιριιίθ τυῖο διοῖ, αἷδ απ ἄθη ἔοίσοπ ἰμρον Παπαϊμηφοηπ 80 

φαηζ οὔπε Απίοϊϊ οἰπαᾶ, πῖπιμιθυηιθ]" ἐοϊίπεἠπιεπ ἰαδϑετι. 56 οὐπὲ 

ἀπίθα ἀϊοίαπι βἰῦ Αἰμοπίθηβθϑ ἃ Οογουγᾶθονιπι 6] 1ο018. ἃ[αΪ556.,), ἰδπὶ 

ἴπ ΠΙΘΠΙΡγΟ δᾷ δαπάθιη τοῦ ρογίϊμθηΐα αἰοὶ πθαυϊῦ 605 Ῥϑγίθτη ΠΟ 

Βαθογῦα δούαπι απ86 ἀοϊϊοια 14 βθοιία βἰμῦ, βθεα ᾿ρϑονυαπι ἀθ] οὐ ΟΓΌΤα 

μόνον 5ουϊρβίι, πο οὐ μόνον 
τἀκεῖ, αἱ ᾿ἰᾶπο ΘΟὨΓΔΥΪΟΓᾺΠῚ Τἃ - 
ἰοποπὶ οἰΐδτη ν θυ θουιπὶ οΟἸ]] 6ἃ- 
ἄοπο Θχρυϊμπηθνεῖ, --- οὐ ξυμ- 
μαχεῖν, ἀλλὰ ξυναδικεῖν. 
6 ἤραγα οτγαιογία οἵ, δά. 38, 4, 
Ὧε οὐ Κυιιοσ, αν, 8 67, 7 άη, 8. 
--διαφόρους δα σφᾶς τοΐενθη- 
ἄσπι ἰαηρ αϊάαπιη νοοδὶ Κυιθρ, οἱ 
ταᾶνϊν οὐ διαφόρους δἃ ὑμᾶς 
γοϊδίιπη. ϑ'6ὰ τϑοίς Οαβ85. τηοποὶ 
Ρᾶυϊο ροϑὶ ὀρροηὶ ὅτε ἀσφαλέ- 
στατοι σαν. Νδπηι ἃ ἀἰδβοϊάϊο ααοὰ 
πίον Οὐγονγαθοβ οὐ σου πιο 6χ - 
5{π|Ὶ 118. Ῥδυϊοα! απ ἱπιρθη ἀεί, 

ὃ 8. οὖς ουπὶ νἱ δάγνουβᾶ- 
ἀνα υὐ ἣν ὃ 1, υδὶ οἵ, δά, --- 
ἀσφωλέστατοι. ἈΑθδυγᾶο 
σειν. ἀσφαλέστεροι, 56}}. ἡ νῦν, 
βου ρβὶι. Νάᾷπι ροίθυαπὺ {αι} 0 68 
6588 4δηὶ πὴ0 οἱ ἰδπιθη. ΠΟῚ 
5818. ἰυ{|. ϑ'οᾶᾷ Ββουϊρίονῦ ἀἴοογθ 

γα] 605 δα Αἰπθηΐθη865 δοοθάθυθ 
ἀοθαϊββ οαπὶ ἢἾ 81} δὰ βοῦν ίθτη 
115. ἀθθββεί, --- κοενώσαντας. 
ΟἸ455. κοινωνήσαντας, 56}}. ἐκεί- 
νους τε καὶ ὑμᾶς, ρτδοια!, 
56 Ιἰσθὺ μᾶθὸ βυθίθοι διῃρ ϊῇ- 
οδιῖο ΘΧ Πρ ἢΪϊ8 αι} 18 8ὰηι 01, ὃ. 
ΨΠΠ 68, 8, υδὶ οἵ, δάμ., οἱ δοοὰ- 
βαιναβ οαπ σοῦ κοινωνεῖν 
᾿ὰπούν5 ὑπὸ ΕἸ. γΘΥΒᾺ 1048 τίς 
ἂν πατρὸς σοῦ φόνον ἕκοινώ- 
νησέ μοι (οἵ. Κτιορ. αν, 8 47, 
15 δάη. 1) ἀοίομαϊ ροϑϑβὶϊ, ἰδπῖθη 
πλαϊῦο [ἀολΠπ8. δὰ ᾿πιθ! ! ρθη ἀπ 
οϑὲ χοινώσαντας, 506}}. ὑμῖν, εἱ 
Ἰρβαὰπι δα ϑθη θη ϊα ἢ ΠῚ ΠλΐΠι8 
ἈΡ ΠῚ, Οἵ, ΡΙαι. ἱμερξ. 889 ἃ 
ὁπόσαι (τέχναι) τῇ φύσει ἐκοί- 
νώωσαν τὴν αὑτῶν δύναμιν. -- 
κοινὰ... ἔχειν, 56}}, ὑμῖν. 
Οὗ, Ἐὰν, ϑαρρ!. 20 κοινὸν δὲ 
φόρτον ταῖσδ᾽ ἔχων. 

᾿ 
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40. Ὡς μὲν οὖν αὐτοί τὲ μετὰ προσηκόντων 
ἐγκλημάτων ἐρχόμεϑα καὶ οἵδε βίαιοι καὶ πλεο- 
νέχται εἰσὶ δεδήλωται" ὡς δὲ οὐκ ἂν δικαίως 
αὐτοὺς δέχοισϑε μαϑεῖν χρή. εἰ γὰρ εἴρηται ἐν 
ταῖς σπονδαῖς ἐξεῖναι παρ᾽ ὁποτέρους τις τῶν 
ἀγράφων πόλεων βούλεται ἐλϑεῖν, οὐ τοῖς ἐπὶ 
βλάβῃ ἑτέρων ἰοῦσιν ἣ ξυνϑήκη ἐστίν, ἀλλ᾽ ἕστις 
μὴ ἄλλου αὑτὸν ἀποστερῶν ἀσφαλείας δεῖται καὶ 
ὅστις μὴ τοῖς δεξαμένοις, εἰ σωφρονοῦσι, πόλε- 

605 ΡΑγιϊοῖρα85. ΠῸη 6858 αἰἷοὶ ἀθθϑῖ; ἰὰπὶ γΘΓῸ ῬΓΟΥβ18 [α]βα 116 βίᾶ- 
ταῦ 46 νϑυθὶ κοινωνεῖν βἰ αἰ βοδιίοπο, αὐοα πυβαιϑπὶ ρ 8 τύϊοῖ ἢ 6 πὶ 
ἤδοογθ, 856 υὐίαὰθ ραγυϊοὶ ρ πὶ 6556 ναϊεῖ, πϑαιθ ἰοοΐβ 8 10 
᾿πβοῖτ 8|1818 (Ὀ μάγοι. Ι. 234. 101. Ὥεπι. ΧΧΥ 88. 61) αυϊοαυδηι 
αἰϊαα οϑὲ κοινωνεῖν τινί τινος υἰδὶ σὰ πὶ Ια 0 ρᾶτγίθιῃ ἃἰἸοαϊα 5 
τοὶ πᾶ 06 "86. ΒΙΌΌΘοΙ. ἴῃ Μα5., Ἀμοπ. ΧΧΠῚ ῥ. 218 βουϊρίατῃ [υϊ556 
Ρυϊαί ἐγκλημάτων τε μόνον (σεὶ μόνους) μὴ ἀμετόχους οὕτω τῶν 
μετὰ τὰς πράξεις τούτων κοινωνεῖν, '. 6. 50105 608 41] ΟΥ̓ΤΊΪ Πτι ΠῚ 
ΠῸΠ ΘΧρΟΥίῈ5. ἔμθυϊηΐ, θυθηΐπιβ ἄθθθγα ρΑΓΙΘ ΠῚ ΠΆΡΕΓΘ. Βεὰ ἴδθὸ 86ῃ- 
ἰοπιϊα, ὨΪΠ1 δὰ τοπὶ διιἰποῖ, ΟΟγοΟΥγᾶθὶ ΘΠΪ ΠῚ.) οπὶ ΤΟΝ ΘΓᾶ Οονῖμα 1 
605 οΥἰταϊποπίαν, 488. οΥἰ τη 110 Βαρτα νου β τῆς ἀφ᾽ ἡμῶν αἰτίας 
βιβῃἸΠοαίαΓ, αὐἴα 8 ἀοθογθηῦ ὙοΓᾺ ΠῚ δνθηΐα8. ρᾶυίθπὶ Πα θογ, αποά 
Ἰρβιπη, βὶ βθηίθηιίαθ πθχυτη Βρθοίδτηιβ, πορϑίιγ. Οδίθγαπι 10}. ΠῸΠ 
᾿παϊοανὶῦ πὰπὶ νοῦθα ἰΐᾷ σοΟΥΓθοία ρΘμ απ 6556 ΡαίδΓοΙ, Οσοτίθ ποη 

αἰσθᾶ βαμπὺ αΐθβ ἀοἴθη θη 5 ααϊοαυδηη ΟΡΘΓἃΘ ᾿πηρθηάδιαγ, 
Ὁαρ. 40. 8 1. χοὴ μαϑεῖν Αυρ. 658, ΟἹ. ἐπ. 
8 ῶ, ἀποστερῶν ἑαυτὸν Ἰἴάοπ. 

Οδρ. 40. 8 ̓ς 

50}1, πρὸς ὑμᾶς. 
δ. 2. εἰ γὰρ εἴρηται κ. τ. 1. 

ΟἿἑ 86, 2. εὐ ἴθῖ δάπ. 47 ἄγραφοι 
πόλεις, αὐ 65 Γοοάεοτὶ ποη δά- 
βογί βίο, ἰδὲ Β᾽ σ᾿ Ἰ βοδιταν γον- 
0ἷ8 τῶν “Ἑλληνίδων πόλεων ἥτις 
μηδαμοῦ ξυμμαχεῖ, 1". 6, αἴτι- 
νες μὴ ἐσεγράψαντο ἑαυτὰς 
μήτε ἐς τὰς ᾿ϑηναίων σπονδὰς 
μήτε ἐς τὰς “ακεδαιμονίων 
(81,2). ---οὐ τοῖς... ἰοῦσιν. 
Εγρο πὸ Οογουγδοὶβ φαΐάοπι ἐπὶ 
βλάβῃ Θοττπιμίοτιιπι ἐοῦσιν. Νάιι 
ἃ ΠΟ5 ροιυϊββί πη τὴ σΘΠ ΘΓ }15 56η- 
τἰοπτία τοΐθσθαν, Οἱ, αὐη 69, 2. --- 
μὴ ἄλλου αὑτὸν ἀποστε- 
ρῶν, ἃὉ αἰΐο 56 ἤθη βιῦράα- 
06η5) ΔΙΪογ πὶ ἱπρ τὶ εἴ 
ποιοῦ ται 586. ΠΟ Βαυθιτἃ- 
πο η5. Οἐ, Καρμη. δὰ Χοϑη. ΟοπΠΊπι. 
Ι ὅ, 8 οὐ ατ. τηᾶχ. 8.411, 6 δάη. 

ἐρχόμεϑα, 104.---καὶ ὅστις. δες ΠῸΠ ΟἸ ΠῚ 
τοῖς ἰοῦσιν, αἱ ναϊθαῃι καὶ οὐκ 
ἐκείνῳ ὅστις, αυοα {ΠΠν16}νν ΒΘ γ πη}. 
11 Ρ. 84 νἱάθίθγ. ΟθηΒΟΓΘ; 588 
οαπὶ ἀλλ᾽ ὅστις σοΠδοίοτο Υἱχ 
ουΐᾳυδπι ἀαθαπι ουῖυ. --- εἰ ,σω- 
φρονοῦσι. Θίπηα! ἀαάὶ οἵ δὲ- 
ξάμενοι οὐ ἴᾳπρο οΟΠαϊοΙΟΠ 6ΠῚ 
ΠΟῺ ουτα ΡΑΡΙοΙ ΡΟ τοῖς δεξαμέ- 
γνοις (αποὰ 5ὶ ἔδοϊθπα πὶ 6ϑ8οΐ, 
οασὴ {ΠΠ|ΡῚ ἢ, 1. 1. Ρ, 39 544. βοιῖς- 
θϑπάυπι 658εὶ εὖ μὴ σωφρ.; 4οὰ 
εὐ ἸΡΒαΠῚ ΠΟΠ 5815 ἀρίῃτῃ οϑί δὰ 
τοῖς δεξαμένοις, ὁ πὶ ἢ 06 Ἰά 6 ΠῚ 
οἷν δὸ τούτοις οἱ αὐτὸν ἐδέ- 
᾿αΨτο); 564. οὰπὶ ἰοία 5θηίθη 8 
ὅστις... μὴ ποιήσει. Ψψαϊθηι 
δυίΐοτα νοιθα 8 Ῥταάοπιϊ τηο - 
ἀοτγαῖίοπθ αὐπηΐυν Π66416 ᾿ρ5] 
ἱπηπηοἀογαία. οὐρα ϊαίθ. θ6}]1 οδα- 
Βᾶτη ρυδθῦθηί. [Τὰ οπὶπὶ ΠΟΥΪ 
Β0ΟΪΪ Ὀ6]Π1 διοίουοβ ουπηΐ, ΔἸ106ὺ 
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μον ἀντὶ εἰρήνης ποιήσει" ὃ νῦν ὑμεῖς μὴ πειϑόμενοι 
ἡμῖν πάϑοιτε ἄν. οὐ γὰρ τοῖσδε μόνον ἐπίκουροι 
ἂν γένοισϑε, ἀλλὰ καὶ ἡμῖν ἀντὶ ἐνσπόνδων πο- 
λέμιοι. ἀνάγκη γάρ, εἰ ἴτε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἀμύ- 
νεσϑαι μὴ ἄνευ ὑμῶν τούτους. καίτοι δίκαιοί γ᾽ 
ἐστὲ μάλιστα μὲν ἐχποδὼν στῆναι ἀμφοτέροις, εἰ 
δὲ μή, τοὐναντίον ἐπὶ τούτους μεϑ᾽ ἡμῶν ἐέναι 
(Κορινϑίοις μέν γὲ ἔνσπονδοί ἐστε, Κερκυραίοις 
δὲ οὐδὲ δι᾽ ἀνοκωχῆς πώποτε ἐγένεσϑε), καὶ τὸν 
νόμον μὴ καϑιστάναι ὥστε τοὺς ἑτέρων ἀφιστα- 
μένους δέχεσϑαι. οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς Σαμίων ἀπο- 
στάντων ψῆφον προσεϑέμεϑα ἐναντίαν ὑμῖν, τῶν 
ἄλλων Πελοποννησίων δίχα ἐψηφισμένων εἰ χρὴ 
αὐτοῖς ἀμύνειν, φανερῶς δὲ ἀντείπομεν τοὺς 
προσήκοντας ξυμμάχους αὐτόν τινα κολάζειν. εἰ 
γὰρ τοὺς κακόν τι δρῶντας δεχόμενοι τιμωρήσετε, 
φανεῖται καὶ ἃ τῶν ἱμετέρων οὐὖκ ἐλάσσω ἡμῖν 

Ἰδοία τροίθ ρυΐδην Αὐη, ΒΙοοπηῇ, ᾿ρ8ὶ. Τίδαπθ θη ρτοραπλι8 ρθε. 
Βοθμπι. Ναη αποτηΐϊηα5 ἔνσπον- οοηϊθοίαγαη καὶ σωφρονοῦσι 

(6 εἴ ἃ πὰ πιο ἀ 6 ἃ (15), αι ἰηα]ὶ- 
οαΓϑίαν αὐΐατιθ 108 Ὀ61] ΔΘΟΙΟΥΕΒ 
6558 Γαΐ ΓΟ 8. -ο τ. 6. τὸ πόλε- 
μον ἀντὶ εἰρήνης ὑμῖν ποιη- 
ϑῆναι 5. γίγνεσθαι. 

ὃ 8. ἐνοσπόνδων. Νοη 5ιπὶ 
Β00ΪΪ, 564 ᾿ἱ ααἱ [οοαρυῖθιι5. 115- 
ἀ6πὶ [μἰς {γἸ θη 8 }1|}18} ὑθ π θη ας 
οἷ Ν28;-5: Εοοάοναῖοβ. ἔουβ᾽ίδη 
ΑἸ Χονβ, οουίς 81, 2, -- ἀνάγκη 
ὙΓΥ ἀμύνεσθαι. τΤούτους 
ΟὈϊ οί τα 68; 0 50 ΘΟ ΓΤ. τς 
Απάϊοπάτπι ἡμῖν δὰ ἀνάγκη 568 
ἡμᾶς «ἃ ἀμύνεσϑαι." Η οἵ πὶ. 
Νβαιθ οηΐϊηὶ, ἰᾷὰ αιοὰ Π08 5ιἰ8- 
{π ΘΓ ΠΊ 115, ἀμύνεσϑαι Ρδϑβίντη 
ταθα!! νἀ οτὶ 110] 6588 δάη, Κυιθρ. 

8 4. τ δροςι γ᾽ ἐστέ. ΟἿ, 
Μδι}, αν, 8 297. Κύυιιθρ. αν. 8 
δῦ, 8 δ 10. Τὰμπι τοὐναντίον 
ὁδὶ σοπίτα (4 ἀᾶπὶ Θαιπὶ 1118 
δάνονβιιβ ΠΟ08). -- μέν γ 8. 
Οἵ. αἄη. ΠΙ| 68,3. --- διε ἀνο- 
κωχῆς. . ἐγένεσϑε. Ηλθο 
ἴιὰ ἀἰοία 6556 ὺν δὲε᾽ ὄχλου εἶναι 
18, 2 οἱ αἱῖϊὰ ἃ Μδίῃ. αν, 8 ὅ806 
οἱ Κταρρ. αν. 8 08, 22 δάη. 2 οο]- 

δοι εχ βαρουϊουὶ θα ᾿π 6} 6 Πητ5 
60 ἱπιρ θα πγαν αυοά ἀϊνουβᾶο Βαηΐ 
σπονδαί εἰ ἀνοκωχή. --- ὥστε. 
Οἵ, 120, 2. ἼΙ 48, 1. 
8 ὅ. Σαμέων ἁποστάν- 

τῶν. ιά. ο. 118. -- ψῆφον 
προσεϑέμεϑα ἐναντίαν 
ὑμῖν, Ῥτγορὺ, (π ο5 γα 1) 084]}- 
σαϊατη δἀάϊάϊτηβ οοηΐἃ - 
γι πὶ σοἷ5,. ἷ. 6. Β0 {γα ραιὶ 
ΒΒ. 18 Βϑηίΐθηϊίϊαθο νοδὶβ 
ὀοηίγαγῖδο, Οἱ, 90, 8, --- ὧντ- 
είπομεν... κολάξειν, ὁ0η- 
τὰ 551 ΠῚ 15 5108 4 6Π| 4 τ 6 
(05 11}) ΒΟΟΪΟΒ ρῃπῖτο. -- 
αὐτόν τινα 510 ἰΐθυιπὶ 48, 1, 
αὶ προσήκοντες νοοδληίιν σφέ- 
πϑοους θυ 1:.31.,.08.ΠΠ 7; ὃ. σαν 
βίο ἱπάϊοανθυϊηΐ Ὀονπ αυϑουῖ 
ΤΊ νν 4}}. δι, αὐ. Πρ. 468, 

80. εἰ γὰρ κ. τ. 1. ,Αἰδδυαν 
Δ]ιονὰ οδιιδὰ τοῦ τὸν νόμον μὴ 
καϑιστάναι ὥστε... δέχε- 
ἄρθαι Οὗ, 1.2, 8 οὐ Εταορ,. 
8 160; 1ἅ. δάῃ, 2, Δἀ τιμω- 
τς δπια! διαὶ αὐτοῖς. ΟἿ. 
δάη. 1, 2 οχίν, -- φανεῖται, 
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πρόσεισι, καὶ τὸν νόμον ἐφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς μᾶλλον 
ἢ ἐφ᾽ ἡμῖν ϑήσετε. 

41. “ικαιώματα μὲν οὖν τάδε πρὸς ὑμᾶς ἔχο-- 
μὲν, ἱχανὰ κατὰ τοὺς ᾿Ελλήνων νόμους, παραίνε-- 
σιν δὲ καὶ ἀξίωσιν χάριτος τοιάνδε, ἣν οὐκ ἐχϑροὶ 
ὄντες ὥστε βλάπτειν οὐδ᾽ αὖ φίλοι ὥστε ἐπιχρῆ- 
σϑαι ἀντιδοϑῆναι ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι φαμὲν χρῆ- 
ναι. νεῶν γὰρ μακρῶν σπανίσαντές ποτὲ πρὸς τὸν 
Αἰγινητῶν ὑπὲρ τὰ Μηδικὰ πόλεμον παρὰ Κοριν- 
ϑίων εἴκοσι ναῦς ἐλάβετε" ᾿ ς 3 , Ο 

καὶ ἡ εὐεργεσία αὐτῇ 

τε χαὶ ἡ ἐς Σαμίους, τὸ δι᾿ ἡμᾶς Πελοποννησίους 
αὐτοῖς μὴ βοηϑῆσαι, παρέσχεν ὑμῖν Αἰγινητῶν μὲν 
ἐπικράτησιν, Σαμίων δὲ κόλασιν, καὶ ἐν καιροῖς 

56 οἰϊογθηΐ, οχϑίβϑίθηι, 6, 
ΠΙ 90, 1. --- ἃ ριο πιαβοι!ηο 
ἀϊοίαιη, ΟΥ, Μαί. ατ, 8 442, 5. 
Ποϊπᾶο ἐπί εϑὲ οοπίγα. ΟἿ, 102, 
4.. 154.,.8:}1ΠΠ|68:;.2...-. 98; 1. ΙΥ 
πῦ, 1. Πρυνν. ηἰπ1185 οὈδθααίοδιιβ 
ΒΑΔΠᾶπιΟ δυδίοτο βουϊρϑβὶι εὐ γὰρ 
ΕΣ δεχόμενοι φανεῖσϑε, καὶ 
τῶν ὑμετέρων κ. τ. λ., ουἴὰ5 ἰ6- 
Τηουϊα ϊβ πΠ6 ΠΗΪΠΙπιᾶ αἰ 6 ΠῚ] οϑί 
ΠρΟΘββὶία5, 

Οδρ. 41. 81. Δικαιώματα 
βΒιηΐ ἰπϑιϊιϊᾶ6 οδιι586, [Ὁ- 
τη δὴ πᾷ, Ποολέδογίαο. ΟὟ 
ΟΖ» 1.1 19, 2, Ὅε τάδε οἴ. ἀάη. 
148, ὅ. Ταπιὶ ἢ ἃ Θ΄ 15 {4] 6 ΠῚ 
δ ἀ τη οα το ἢ 6 τὰ αἰχὶῦ ρύὸ ἰδ: 
ΠΟ Π 5 ΠΟ ἰᾳ5 ν6] ἢᾶπὸο 
γα ΟΠ ΘΠ νῸὺ8 ϑδαπιοηθδηάϊΐ. 
Ἐχρ!ϊοδίαν δπίοπὶ τοιάνδε νϑυὈ 15 
νεῶν γὰρ μακρῶν κ. τ. Δ. ὉὈϊο- 
ΠΥ̓́ΒΙΒ. Ὁ. 796 Πῖ6 5ιθδβίδηϊινα 
Ῥοβὶία 6556 να]ῖ Ῥτο γογθ 8, 868 
Ῥᾶγιιπὶ γϑοίρ, --- ἥν τοίϑυ δὰ χά- 
οιν. -- ἐπιχρῆσϑαι, Γαταὶ- 
᾿ϊατὶθοσ ατὶ. ΟΥ, (Επν.) ΒΠ68. 
942. Ρ]αι. 1εσρ. 9884. Ηοτγοά. 
ΠΙ 99. Ρτδθρ. ἐπί ἴῃ πος οοπι- 
Ροβίίο ἰάθπι νἱάθιαν να ]θγθ δίαιιθ 
ἴη ἐπιμειγνύναι (2, 3). Μίπυβ 
δοσιγαίθ 56}|}0], Βυϊά. Ζοη, τὸ 
πολλάκις χρῆσϑαι. 

8.2. νεῶν... ἐλάβετε. 
θὲ τὸ νἱά. Ηεγοάᾶ, ΨΊ 89, ἀβ θ6|10 

Αδροίποϑιῖϊοο ργῖπηο, αποα 80 ἃ. δ0ῦ 
5686 δα 491 ροβίιπ οϑί, απο Κ, 
ΗΪϊβί. δῃηΐ, ΥΓ Ῥ. 488 5α4. Οἱ. 
5ιρτὰ 14, 8 οἱ δὶ δάῃ, --- ὑπὲρ 
τὰ Μηδικά Κυαθσ,, ααοὰ ἀτιὶ- 
οαϊ5. ΠῸΠ 58} Ἰτογαῖα5 οἱ ὑπέρ 
οοπίτα οοηβαρίιἀϊηθη ρτῸ πρό 
Ἰεσαίαν, ᾿ποῖ5. ἱποϊ αβὶς, 56 Πδᾶθο 
γᾶ ΘΧ ἰπιθΡ ΡΥ ίδ  Θη[0 ἴδοία 
6556 ΡΓΟρίθν ᾿ρ5}ΠῚ ΓΆΡ ΟΥ ΠῚ ὑπέρ 
ῬΥΔΘΡοϑἰομἶβ ἀΒῸΠῚ ΤΊ ΠΪΠΊ6. οϑί 
ῬΓΟΌΔΒΙ]6 5. ΑΡΟΘα}} δαΐθπι ἰιογᾶ- 
ἰὴ. ΠΟῚ Ορὰβ δϑβί (οἵ, ᾿ρβῖιι5 
Κυαθρ. αν. 8 80, 9 ἀάη. 6) εἰ ὑπέρ 
ῬΓΔΘΡΟΒΙΠ10Π6 ΡΓΟΥΒῈΒ ΘΟ ΘΠ) τηο 0 
τιϑ118 δϑὺ Ρ]αι. Τίμη, 28. ὑπὲρ τὴν 
μεγίστην φϑορὰν υδασι, ἰ. 6, 
δ ἢ 06 τη ἃ ΧΊ ΤΠ ἃ ΠῚ Ρ6 1. ἀἴϊὰν ἱ τὶ ΠῚ 
ΘΧΒεΐη Οὐ 0 6 Π|, αἱ ἱπίουρτοία- 
τὰν 514}}0. Ἐγαβυγα ᾿σὶυαγ οὐδ πη 
Μείπεκ. περὶ τὰ Μηδ. οοηΐθοῖϊ!, 
αποα ἸΠΒῈΡ6Ρ Αγ ΠῚ ἀἸ501Ποίτ1ΠῈ 
εβί. -- ἢ ἐς Σαμίους, Ὀ6η6ε- 
ΓΟ ατῃ 5 θοίδη5 84 5 ἃ Πη105. 
Οὐ 40, ὅ. -- - τὸ δι᾽ ἡμᾶς .. 
βοηϑ' ἦσαι. γδηδ, αἰ 50] 6ΐ, 58- 
βΒρίοῖοηθ πᾶθο 46]. 00. ΜηθπΊο5. 
ον. 86γ, ΝἼΠΠ ρ. 717, αποὰ ρᾶυϊο 
δηΐθ (40, 8) ἰάθη 51} ΘΟΠΊΠΊΘΠΊΟ- 
ταίαπη. 564 αποα ΟΟΥΙ ἢ ΡΓῸ 
ΑἸ Θη510 85 50 ΠΑ ΘΠ] 1016- 
Ταηΐ, 60 ΠΟ ΘΟῃ Ποίαν τὸ. . μὴ 

βοηϑῆσαι. -- εν. ἐπικράτης 
σις, αποὰ ἀατῖιιβ ραίαῦ ΡΟ ΙΧ 
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τοιούτοις ἐγένετο οἷς μάλιστα ἄνϑρωποι ἐπ᾽ ἐχϑροὺς 
τοὺς σφετέρους ἰόντες τῶν πάντων ἀπερίοπτοί εἰσι 
παρὰ τὸ νικᾶν᾽ φίλον τὲ γὰρ ἡγοῦνται τὸν ὑπουρ- 
γοῦντα, ἣν καὶ πρότερον ἐχϑρὸς ῇ, “πολέμιόν τὲ 
τὸν ἀντιστάντα, ἣν καὶ τύχῃ φίλος ὦν, ἐπεὶ καὶ 
τὰ οἰχεῖα χεῖρον τίϑενται φιλονικίας ἕνεκα τῆς 
αὐτίχα. 

42. Ὧν ἐνθυμηϑέντες καὶ νεώτερός τις παρὰ 
πρεσβυτέρου αὐτὰ μαϑὼν ἀξιούτω τοῖς ὁμοίοις 
ἡμᾶς ἀμύνεσϑαι, καὶ μὴ νομίσῃ δίκαια μὲν τάδε 
λέγεσϑαι, ξύμφορα δέ, εἰ πολεμήσει, ἄλλα εἶναι. 
τό τε γὰρ ξυμφέρον ἐν ᾧ ἄν τις ἐλάχιστα ἃμαρ- 
τάνῃ μάλιστα ἕπεται, καὶ τὸ μέλλον τοῦ πολέμου, 
ὼὡ φοβοῦντες ὑμᾶς Κερκυραῖοι κελεύουσιν ἀδικεῖν, 
ἐν ἀφανεῖ ἔτι κεῖται, καὶ οὐκ ἄξιον ἐπαρϑέντας 

ΙΧ 142, νἱὰ, Τ,οὉ. δὰ Ρῃγγη. ρΡ. 
851. ΑἸϊᾳαοιθη5β οϑύ ΧΡ ας πἃ- 
ιἴο. Βιρηϊῆοαῦ. δαίθπι Πἰο ΟἿΠῚ 
56ῃ. Αἰγινητῶν γἱοιοτίατῃ 46 
Αδρίπηοίϊβ γορονγίαλαιῃ, ΟἾ, 
Ηεογοά. Ι 92, σᾶ εχρ!ϊοαίίοηθ 
το σαν οὐἰ πηϊπδῖϊο ΜΘ Ιου Α ρίῃ. 
Ρ. 118. 
8 8. τῶν πάντων ... νι- 

(ἀρ. 42. 81. Ὧν ἐνθυμη- 
ϑέντες. ἰμαΠον ὙἹ 60, 1. 
βοῦν, ΓΥ̓ 12 εὐ ἀρὰ αἱΐοβ. ΟἹ, 
Κταθρ. τ, ὃ 47, 11 Ὡυδα,, 
Ῥεϊπάθ βαρεῦ αὐτά, απο ΟοὉ. 
1.1. ρ. 78 ἔγαβίτα Ἔχραπρὶι, οἵ, 
αάη, 1 4, ὅ. ϑεᾶ ῃΐο ρυορίεν 
ΠΟΙΪΠδύϊν πὶ πηλιίϑίιη] τηπίδίϊο 
γοϊαιῖνὶ τηδρὶβ πϑοθββανὶδ οβί. --- 

κᾶν, οππΐὶᾶἃ περίθραμί 
(ργορν. ποῦ οἰτουῦπιβρίοϊ πη 1) 
Ρτδείον νἱποθπαϊ βέα πὶ. 
5080]. ἀπερέοπτοι" ἀπρούρατοι 
ἢ ἀνόητοι. -- παρά δυϊ οϑὺ 
Ρτϑοίθυ (οἵ, Μδιίῃ. αν, Ρ. ὅ88 ὁ 
ἢ) δαί ἃ ἃ 1. 6. ΘΟ ραν δί ΘΌΤΩ, 
ΡΥδ6 (14. ε). Ῥτορίθν πο]ϊ- 
Πγ15 γρὰαϊ, οατη Πδηο νὶπὶ Δ ΌΘΠ5 
ΠΟῚ ΘΟΠΒ1ΠΠ ΠῚ Γοὶ σογοπᾶδθ, 5ϑα 
οδιι58Π) ϑ.6βίδε βἰσπίῆοοι. Οἵ. 141, 
{ οἱ ᾿'θὶ δάη. -- ἣν καὶ πρὸό- 
τερον ἐχϑρὸς ἦ, οἰἰδπιδὶ 
ἃπύθδ ἰπἰ πο 5 ἔπ οΥῖί. ἴῃ 56 η- 
τεπιῖα ΘΘΠΘΥΑΪ ἴτὰ ἀϊοίιηι ὁδί ΡΓῸ 
εἰ καὶ... ἦν. Οἱ, Ρ]αι, ΑΡΟ]. 
ῶ3 ἃ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ 
(πτουγορβαν), οὐδὲν ἔχουσιν 
εἰπεῖν. -- ἐπεὶ καὶ ... τί- 
ἅὍϑενται, "ὰπὶ Δἄθδο 165 ἀο- 
ΠῚ Θ5 1085 (νε] 5.8) ροὶὰ5 οὐ- 
γδηΐ, 

ἀξιούτω ἴὰ 51 ΠΡ] ὉῚ Ῥοβἰἐαπὶ 
εβδίύ ΟὉ ρτγορίογᾶ κα Ὡλι τις. 
Οἵ. Κυιορ, αν. 8 608, 4. -- τοῖς 
ὁμοίοις ἡμᾶς ΤᾺ ρον ὍῈ 
ΒΕ" ἀμείβεσϑαι (θεμηοβίῃ. ΧΧ 6), 
ΡΆΓΡ ρδυϊ γοΐδγυγο, ρΡᾶγ 6 πὶ Π0- 
015 σ᾽ δ. ΠῚ τ ὔθυτα. ΟΥ ΤΠ 
ΟΥ, 4 οἱ πμϑῆπερ. δὰ ῬΠαὶ. Ερ. 46. 
- εἰ πολεμήσει, βὶ 61 πὶ 
ΒοδύσγαΒ 5ἰΐ, δὶ ΘΠ ατὴ ἱρ 5] 
βουὴ ἀπ πὶ οἷν δοπίτᾶ Πδθ6- 
ἀδοπ οηΐο8. Οἷκ ρᾶιϊο ροβί τὸ 
μέλλον τοῦ πολέμου. Ἡϊς 4πο- 
4π6 βἰῃρι ανὶβ δα τὰς τοἰδίιβ οϑῦ, 
ΟΕ ΙΝ 10, ὅ. ὙΠ] 88, 8. [Ιηδϑοῖίθ 
ῆθο ἀε!], Ποὺ. 

82, τὸ μέλλον τοῦ πολέ- 
μου, αἰτὰπιὶ ΒΘ απ οτΥῖτα- 
ΓᾺ ΠῚ δ᾽. "66 π6. Οἱ, δάῃ. 80, 1 
εὐ Υἱρ. Ρ. 206. -- ἐν ἀφανεῖ 
ἔτι κεῖται. Κεῖται νοῦθο 51- 
γα Ἰ τοῦ αὐτὰ [οἱ], Ἡδρυπιοί, 90, 
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αὐτῷ φανερὰν ἔχϑραν ἤδη καὶ οὐ μέλλουσαν πρὸς 
Κορινϑίους χτήσασϑαι. τῆς δὲ ὑπαρχούσης πρό- 
τερον διὰ Μεγαρέας ὑποψίας σῶφρον ὑφελεῖν 
ιἄλλον᾿" ἣ γὰρ τελευταία χάρις καιρὸν ἔχουσα, κἂν 
ἐλάσσων ἧ. δύναται μεῖζον ἔγκλημα λῖσαι. μηδ᾽ 
ὅτι ναυτικοῦ ξυμμαχίαν μεγάλην διδόασι, τούτῳ 
ἐφέλκεσϑε᾽ τὸ γὰρ μὴ ἀδικεῖν τοὺς ὁμοίους ἐχυ- 
ρωτέρα δύναμις, ἢ τῷ αὐτίχα φανερῷ ἐπαρϑέντας 
διὰ κινδύνων τὸ πλέον ἔχειν. 

48. Ἡμεῖς δὲ περιπεπτωκότες οἷς ἐν τῇ Δακε-- 

δῖ οπηΐϊᾶὰ 4αὐυὯ6 νϑηίζαΓἃ 
βΒαπί ἴῃ ἱποοτίο ἰδοοηΐ ὅθῃ. 
ἀθ. Βεγονῖί. υἱΐ, 9, -- διὰ Με- 
γαρέας. Ουοὰ Μεράγοηβεβ ἃ 
ον μι }ϊ5. Ὀ6]Ὸ ρνθβϑὶ δὰ ΑἰΠ6- 
πἴθη565 ἀοίδοονδηϊς οὐ 4Ὁ ἢϊ5 τὸ- 
ΘΟρ᾿ οἱ ἀεοίδηβὶ δγδηῖ. γιά, ο.ὔ 
108, τῶν 
8 4. μηδ᾽ ὅτι κ. τ. λ. Βε- 

ἐροπάσεις ὑπ 8ῦ, ὅ εἰ 80, 8. “τὸ 
γὰρ μὴ ἀδ. οοῖ, ΒΠαΠίιον τὸ 
γὰρ μηδὲν ἀδικεῖν ἰσχυρὰ δύ- 
νᾶμις ἴο5. Α. 1. ΧΗ Τν Δ πὸ 
Ραυϊο Ῥοβὶ τοὺς ὁμοίους ἴῃ- 
16}]|6 66 Ρᾶγ65 ροιθηίίἃ, ἃ6 486 
Ἰθετ 5 οὐ 81 ἴυγὶβ (βεῖπες 
αἰοϊολεη). Ἐχίγοιηα ἴῃ δ 60 ο0}- 
γνουϊθηθα: 4 πὶ ργδ οδδποὶ 
ΒΡ θοῖδ (βϑῖνθα 6δο αποᾶ 5.811 
οὐ ρυϊπη τ ἴῃ ΟΟυ]05 πουῦ- 
τὶ) εοἰαίοβ οὐπῇ ρϑγΐοα]} 15 
(ρτορυ. ρὸῦ ρϑυΐου δα, δάβαῃ- 
ἀο ρεϑγῖσα Α) ὅπη ΟἿ ἃ ΠῚ ΘῊ [Ὁ Πα 
8 06 Γ6. ΝΠ διὰ κινδύνων 
τὸ πλέον ἔχειν αἰοίμτη δϑ ΡΤῸ 
τὸ διὰ κινδύνων πλέον ἔχειν, 
αυὰ ἀδ νευθούατη οΟἸ]οοδιίοη δ οἴ, 
ἐπ αν Π| 82, 4. Νᾷπι 5ὶ αὐιϊοα! πὴ 
κα πλέον γη8}18 βρβοίασθ, υἱ τὸ 
πλέον 5: ροιΐον ἸΙοοὰ 8, πι6- 
ΤΙΣ οοπάϊοῖο, ουβίαι φυοα οἱ 
οομίγανῖπὶ τὸ μὴ ἀδικεῖν ατιὶ- 
συϊατη. τϑαυϊγὶ εὐ πλέον οὐ 
ἔχειν Ἰαποίαμη δαπὶ δ ἀϊτιπὶ ΠῚ 
βοίθε πάθεν. ἘΕγιιβίγα ἰσίταν τι 
πλέον ἔχειν ἤετν. Μίνιμη εϑί 
αυοὰ ποίη) ἱπίθγρυθίι! ΟΠ 6 Τὴ 
Ῥτορίον Ὀγαν αίθπι βϑηίθηιτδα ρΡῈΓ 
ἴῃ ἢ αἰεἰν ατὰ Θη πηι αία 8 ἀβρογηδη- 

ὙΒυογαΙαῚβΒ Υο]. Τ. ἘΔ, 117. 

ἰὰγ. Οπᾶβὶ νϑγὸ (4}Π18 Ἰοπ οὶ μη 6 
πηθιϊοη ἃ βἰπὶ δὴ πλαϊίο ἰοησίι5 
βι τὸ μὴ ἀδικεῖν πΠοαὰ8 “αἰοὶ 
εἴδη ροββίῃι τὸ ἔχειν, τὸ ἀδὲ- 
κεῖν π0}}0 ἰπἰογοθάθηΐα σοοᾶθα]ο, 
ΟΥἮ, 16, 3 τοῦ μὴ πλέον ἔχειν. 
Οδίθγαπι πά. ξ. ρᾶα}0 αἰϊτον ἀϊοία τη 
αβϑύ δίαθο ὅ7, 4, υ0ϊἱ ποβίγιπι) 
εβδὺ ἡἰοτγυοτίεοϊίεπ. Ἐδάθπη απ0 
μἷς βθιβὰ αἰοίαπὶ οβίὶ ΕΥ̓ ὅ9, 2. 
ΨΠ.99. 

(Δρ. 48. 8 1. περιπεέπτω- 
κότες οἷς κ. τ. λ. ΞΞ περι- 
πεπτωκότες τούτοις οἷς περι- 
πεπτωκότα ... προεέπομεν τοὺς 
σφετ. ξυμ. αὐτόν τινὰ κολάζειν 
(οἰ. Κτιιοσς, αν. 8 62, 4 δάη. 1), 
απ ἷπ Θδπὶ ΓΟΓαπ ΟΟΠαϊΪ- 
οἱοπ θη ἱποϊαογῖηιθ 408 
5005. Οουΐϊᾳθε 5ο0οῖο85 ἰρϑὶ 
6586 ὀδδίϊσαπαοβ (εἶ, Κυιορ, 
ατ. ὃ δῦ, ὃ δάῃ, 18) δοοάδο- 
ΟΠ ἱρδβδὶ ρύοπαη Ἃς 18 11} 85 
(οἴ, δάη. 20, ὅ), 4αυδ8 γθβ πιθιηο- 
γαία οϑί 40, ὅ. οϑεμιθμ Ἴδη Ρ65- 
βυτηάδπὶ 4] οἷς ἱπιογΡ θίδπίιν 
τούτοις ἃ. - προείπομεν, αποὰ 
ΒΘ4.ΪΟΥ τοὺς οος κπολάξειν ῥτὸ 
ΘΧρ οϑιομθ δοοϊρίθηιθβ. ὦι0 
τπηοάο δπΐηὶ ον} } οδπὶ ἴῃ αι 
ΠΟ δπηῦ ΤΟΓᾺΠῚ ΘΟπαϊοϊ ΟΠ Τὴ 
1,δοράδοπιοπθ ΡγΟμ πεν ΘΓ πηὶ ὅ 
ρος πεαιθ [ἰδοίαπη οδῦ πθατ8 
βοῦὶ ροίεγαί, Εδαθπὶ ἀθ ὀδιιβὰ 
γοϊοϊθπάα οβὺ θοθτδοὶ ορίπἰο τοὺς 

. κολάζειν 5υβρθοία ΠΔΌΘΗΙ5, 
46 πὶ βϑαιαν ἤἥθγν, Θαοὰ νθῖῸ 
βισαϊ οανὶ αἰσαπὶ ἴῃ. οδπὶ οοηάὶ- 

11 
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δαίμονι αὐτοὶ προείπομεν τοὺς σφετέρους ξυμμά- 
χους αὐτόν τινα κολάζειν, νῦν παρ᾽ ὑμῶν τὸ αὐτὸ 
ἀξιοῦμεν κομίζεσϑαι, καὶ μὴ τῇ ἡμετέρᾳ ψήφῳ 
ὠφεληϑέντας τῇ ὑμετέρᾳ ἡμᾶς βλάψαι. τὸ δ᾽ ἴδον 
ἀνταπόδοτε. νόντες τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι τὸν 
καιρὸν ἐν β ὅ τε ὑπουργῶν φίλος μάλιστα καὶ ἕ 
ἀντιστὰς ἐχϑρός. καὶ Κερκυραίους τούσδε μήτε 
ξυμμάχους δέχεσϑε βίᾳ ἡμῶν μήτε ἀμύνετε αὐτοῖς 
ἀδικοῦσιν. καὶ τάδε ποιοῦντες τὰ προσήκοντά τὲ 
δράσετε καὶ τὰ ἄριστα βουλεύσεσϑε ὑμῖν αὐτοῖς.“ 

44, Τοιαῦτα δὲ καὶ οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. ᾿4ϑη- 
ναῖοι δὲ ἀκούσαντες ἀμφοτέρων; γενομένης καὶ δὶς 
ἐκκλησίας, τῇ μὲν προτέρᾳ οὐχ ἧσσον τῶν Κοριν-- 
ϑίων ἀπεδέξαντο τοὺς λόγους, ἐν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ 
μετέγνωσαν Κερκυραίοις 

οἴοηθπὶ Οοτὶπίῃϊοβ δἀάποίοβ 6886 
αὐ γαῖὶο ααδη Τ᾿ ἀοοάδοιπομο ρΓο- 
παπιϊανθγὶπι ἰᾶπλ δἰ ᾿ρ505 ΔΡ0}1- 
οί, ἰ[ἰσθητ 5 ἰηίουργθίδ ἴα} 
ΒΟΥ ΡΤΟΤΙ {γἸ αΘηΐ65 486 ΠΟ αἰχῖι, 
- θεὲ σφετέρους δὰ τινὰ τε- 
Ιαίο οἵ. Κυπορ. ατ. 8 ὅ8, 4 8Δἀη. 
8. -- Αἀ ̓ ὠφεληϑέντας 51 πὴ} 
αυᾶὶ ὑμᾶς ὁΧχ παρ ὑμῶν. 

8. 2. γνόντες, ΔΥθὶ τ δι], 

Πααὰς βραυϊίαν τη, εἶναι. ΟἿ, 
69, 8. Μδιη. τ. 8 649 δάη. 2. 
Κυιορ, αν. 8 ὅ6, 7 δάη. 9. 

8 8. βέᾳ ἡ ὙΠ ποὈὶ5 ἴη- 
νὶτ18. Οὗ, 8.4 ΜΙΝ ΘΟ. ὟΝ ΟἸΤῸΣ 

ΟΔρ. 44. δ 1. Τοιαῦτα δὲ 
. εἶπον. ὕτ δηίθ οΥδιΐ ΟΠ 6 ΠῚ 

ΟΟΓΟΥ ΓΆΘΟΓΙΠῚ Ιοραμύαν νοῦθα οἵ 
μὲν Κερκυραῖοι. ἔλεξαν τοιάδε 
81, 8. ̓ δαυθ, ἤπια οἃ γοϑοροηάθηϊ 
τοιαῦτα μὲν οἵ Κερκ. εἶπον 
80, 4, ᾿ἴίὰ νογθῖ5. ἰθϊά, ογϑιιοπὶ 
Οον πη! ϊοταπι ΡΥ Δοτη 5518 οἵ δὲ 
Κορίνϑιοι μετ᾽ αὐτοὺς τοιάδε 
τοβροπάθην μδθ0 τοιαῦτα δὲ καὶ 
οἵ Κορ. εἶπον. Οἵ, 12, 1 συπὶ 
79, 1, 8ὅ, 8 οὐπὶ 87, 1, ἴἴοὰ 1Π 
49, : "Π 08, 1. ὟἹ 88, 1. 
γενομένης καὶ δὲς ὅκα δὴ)ς 
σίας. Ὅε καί νὶά, ΚΙ658). δὰ 
Το. αοτ. 82. Πδτγι, ἀθ Ῥαυιὶς. 
Ιρ. 184. ΟΥΝ᾽ 110. -- τῇ μὲν 

ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιή-- 

προτέρᾳ. ὃ ρτδοροβίτοπθ Ποὴ 
δαῖτα οἵ, Κναθρ. αν. 8 48, 2 δάη. 
9, ἀς προτέρᾳ “δι ὑστεραίᾳ ἰυιον 
56 γοΒροηἀθηιίθιιβο [,00. ῬδιΠΟΙ. 
6ἴοπη. ΤΡ. 409. -- ἐν τῇ ὑστε- 
ραΐέᾳ, ἴῃ οοηϊίοηθα Ροβίθνο 
ἀϊε ἰιαοῖ τα. σ΄. δάη, Ν46,1. 
ΨΠ 11, 2, Ἐγαβίτα ἐν τῇ ὑστέρᾳ 
Ο00. αι. Ἰεοῖ, 346, Οτν Θηΐτη 
ὑστεραία ἐκκλησία ποη 51: Θοη - 
{0 αὰἃθ ρΡοδΒίθτο ἀϊθ πᾶθὲ- 
{αν ροτῖπάε δἰηαε τρεταία ϑυσία 
(Επυ: ΕἸ. 171) 5 δούῦῖτϊοῖα τἢ 
ἐμρέῦν: ἐδυυῖξοῦα τ Ὁ ΟἿ 

. Πευθβι. δᾶν, Οον. ρ. 87 544. 
-- μετέγνωσαν. ΟἿἿὮἁ, Μαιμ. 
αν. 8 084, 8, Χοη, Ογτν, 11, 8, -- 
ξυμμαχίαν μὲν μὴ ποιή- 
σασϑαι... ἐπιμαχίαν δὲ 
ἐποιήσαντο. Ὀϊδοιίπιοι! ξυμ- 
μαχίας εἰ ἐπιμαχίας, ἀς 40 
νἱα. ΑΤΠΠΊΟΗ.. οἱ αἱ, ν ϑίθυ 5. ΓΔ ΠῚ ΠΊ.ν 
ΔΙ᾽ απἃ 6χ ρϑγίθ ἃ 050 Το. 1}. 
Ιυϑιγαίασ, πουμμαχία οδηϊπι, οἰβὶ 
ῬΓΟρΡΥΪΘ νοσα θα 1 ΠῚ} θυ 5. θϑὺ οἵ, 
ΟΠῚ ΔαδΠην 5 βοοίδίαίθηι βίσηϊ- 
ἤσθι, οιΐδπη ρτὸ ἐπιμαχία ἀϊοῖ- 
ἴὰᾳγ, δος Υ 27, 1. ΥΙ 19, 1 8} 
οἱ ξύμμαχος ἀς ἐπικούροις 58, 
4, ΠΙ 10, 3, απο αὐὶ ἐπιμαχίᾳ 
ΟΡΡΟοπΐϊταν ὁδὶ ΓΘ 5 β᾽πιι} οἱ 
ααἀ ᾿οδί685 δοστοάϊοπαοβ οἱ 



τϑ 

Τὰ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. 

σασϑαι 

ᾳ 48. 44.) 168 

ὥστε τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους 
νομίζειν (εἰ γὰρ ἐπὶ Κόρινϑον ἐκέλευον σφίσιν οἵ 
Κερκυραῖοι ξυμπλεῖν, ἐλύοντ᾽ ἂν αὐτοῖς αἱ πρὸς 
Πελοποννησίους σπονδαί). ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιή- 
σαντο τῇ ἀλλήλων βοηϑεῖν, ἐάν τις ἐπὶ Κέρκυραν 
ἴῃ ἢ ̓ Αϑήνας ἢ τοὺς τούτων ξυμμάχους. ἐδόκει 

γὰρ ὁ πρὸς Πελοποννησίους πόλεμος καὶ ὡς ἔσε-- 
3 » ᾿ ἣν ’΄ ὰ ’, Α 

σϑαι αὑτοῖς, καὶ τὴν Κέρκυραν ἐβούλοντο μὴ 
προέσϑαι Κορινθίοις ναυτικὸν ἔχουσαν τοσοῦτον, 

’ ΔῊ ’, Ε . 3 , “ 
ξυγκρούειν δὲ ὅτι μάλιστα αὐτοὺς ἀλλήλοις. ἵνα 
ἀσϑενεστέροις οὖσιν, ἤν τι δέῃ, Κορινϑίοις τε καὶ 

τοῖς ἄλλοις ναυτικὸν ἔχουσιν ἐς πόλεμον καὃ- 
ιστῶνται. ἅμα δὲ τῆς τε ᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας καλῶς 

, 9 - ξ - ’, Ἐ 

ἐφαίνετο αὐτοῖς ἡ νῆσος ἐν παράπλῳ κεῖσϑαι. 

δὰ {1π68 ἰποηο5 ἔδοϊαπΠ), 
ϑολμί- πὰ Τυίχϑπαηϊε5, ἐπι- 
μαχίᾳ 5Βοίυτη δὰ ἔϊπεβ πδη- 
4085, ϑολιίχδαπαπίδς, δ λγδιιπά. 
Εν 48... Δ ΆΘΠΒτη. Αὐτίαα. 
συερι 179:᾿-- ὥστε τοὺς 
αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φί- 
λους νομέίξειν νελθϊθ 605- 
ἀδπὶ τηΐϊοοβ δίαᾳαο,ηϊπιῖοο8 
(4101 ἢ ο5ι65) ΠΆΌΘΓΘ οχρύθϑ- 
δι ἵν. ΧΧΙΧ 28. ΧΧΧΝ ρ0. 
ΧΧΧΥΙΙ 1. Βιηροϊανῦῖθαβ. δα 
ἀδίϊνο τι8ὰ5 οϑί Ροϊγῃ. ΧΧΙ Ὶ, 2. 
Οὗ, Χροη. Ηἰβί. αν, Π|Π|1, 20. 0 
8, 206. ἀρυὰ Τῇῆυο. οδάεπὶ νεγθᾶἃ 
τθάθιιηιί ΠΙ 15, 1; δἋ ΠῚ 10, 6 
τοὺς αὐτοὺς ᾿λϑηναίοις φίλους 
τε καὶ ἐχϑροὺς νομίζειν οἱ 51- 
ΠΝ] πθ 1 38, 6, ργῸ ααΐθιιβ Ν 
48, 2 τοῖς αὐτοῖς πολεμεῖν καὶ 

εἰρήνην ἄγειν. Οἵ, ΡοΙ]. 1 169. 
-- ἐκέλευον σφίσιν ... 
ξυμπλεῖν. (ποπίαπι ἀϊοοπαὶ 
Θθηιβ Ἀξλεύω σοι πλεῖν πο 
ΤΗπογαἀϊάθυση οὐ οπηηΐη0 ΠΟῊ 
Αὐοαπη οϑὲ (εἴ. Κιαορ, αν, ἃ 48, 
7 «ἄἀη. 10), σφέσιν εχ ξυμπλεῖν 
Ῥεπάδγα οὖ ρΡ] ΘΠ δ Πὶ ΟΓΑΙΪΟΠ ΕΠῚ πδηο 
6586. ΕΧἰβι]πηληά απ 681: εἰ γὰρ 
οἵ Κερκυραῖοι ἐκέλευον αὐτοὺς 
(τοὺς ᾿4ϑην.) ξυμπλεῖν σφίσι 
(τοῖς Κερκ.) ἐπὶ Κόρ. Οοτιῖς8 
Ἰσίίαν Μαίῃ, ατ, ἃ 382, 1. δε 

ἱπι ρου θο 5 ὉΠ ΓἈαπισ ΟΣ. 4 οχίς, 
-- ἐπιμαχίαν δὲ ἐποιή- 
σαντο. Ῥοβὺ ρϑυθηιῃθβὶπὶ ἰ(ἃ 
πηαἰαία δύ ογδίϊο πὶ 4π86 ἀρίηἀθ 
Βϑαιαηΐην ποθὴ ἰᾶπιὶ ἃ μετέγνω- 
σαν ρΡεοπάραηϊ. Οὗ, δάη. 1 ὅ, ὅ. 
ΓΘΠΊΘΓ6 Ηθνν. Οοθοίο πἰπλϊμπὶ 
οὐβθοιίιβ ἐποιήσαντο ΡΓῸ 5:- 
ΒΡΘΟΙΟ Πᾶρθθὶ. -- τῇ ἀλλήλων 
ΠΡ 1 Ὸ ΠΕἢ βίηβθβ ὥστξ, υἱ 117, ὃ. 

ΤῊΝ 48..2. ΝΙ 2911: ᾽δΘ 
μ᾿ τ ον οἵ, δάη. 15, ὃ. εἱ 
1452, 4. -148,.2. ΠΠ20;.4. ΠῚ τ 
8. ἾΝ 91, 8. Υ. 31, ἰ2- τ εΞ 
ϑηήνας. Βειν. ἢ ἐπ᾽ ἀϑή: 
νας. ὅ64 τοροία ργϑθροβ. μἷο 
ΠΟῚ Ορι 681. ΟἿ Κ 41, 2. 

8 3. καὶ ὥς. ΟΥἁ Μαμῃ. 6ύ. 
8 628, ὅ οχίν. δι δάῃ, ΠΤ 51, 
ῶ. -- ναυτικὸν... τοσοῦ- 
τον. Οἱ, 25, 4. --ξυγπρούειν 
ἀλλήλοις, σΟΙ τ 8; {1.. ξ6. 
οοΙμ 676) ἵππον 86. Οἱ, 
ἴβοον, ΓΝ 194. Ῥρηοβι, ΧΥΤῚ 
19. 1608. -- τοῖς ἀλλοιςναυ- 
τικὸν ἔχουσιν. Αὐύ θυ! δὰ 
Ρϑυιιοῖ ρ τη Ρϑγίΐηοι. ΟΥ ΙΝ,,.69, 
1 τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια. Νδαυὸ 
ἰσίταν. ορυ5 οβὺ τοῖς ροβϑί ἄλλοις 
απ ΒΘΚΙς, ἰπβόγοσο, ΟΥἉ, δάη. 

91... 1; 
8. 8. τῆς τε... παράπλῳ 

κεῖσϑαι. Οἷκ, δά, 86, 2 

ΤῈ 
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45. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ οἵ ᾿ϑηναῖοι τοὺς Κερ- 
κυραίους προσεδέξαντο, καὶ τῶν Κορινϑίων ἀπελ- 
ϑόντων οὐ πολὺ ὕστερον δέχα ναῦς αὐτοῖς ἀπ- 
ἐστειλαν βοηϑούς᾽ ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν “ακεδαι- 

, “ 5 ΄ ᾿" , ς ΄ 

μόνιός τε ὃ Κίμωνος καὶ “Ἰ΄ότιμος ὁ Στρομβίχου 
καὶ Πρωτέας ὃ ᾿Επικλέους. προεῖπον δὲ αὐτοῖς 
ἡ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἣν μὴ ἐπὶ Κέρκυραν 
πλέωσι καὶ μέλλωσιν ἀποβαίνειν ἢ ἐς τῶν ἐκείνων 
τι χωρίων᾽ οὕτω δὲ κωλύειν κατὰ δύναμιν. προ- 
εἶπον δὲ ταῦτα τοῦ μὴ λύειν ἕνεχα τὰς σπονδᾶς. 
αἱ μὲν δὴ νῆες ἀφικνοῦνται ἐς τὴν Κέρκυραν. 

40. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι, ἐπειδὴ αὐτοῖς παρ- 
εσχεύαστο, ἔπλεον ἐπὶ τὴν Κέρκυραν ναυσὶ πεντή-- 

᾿ δ , 3 ᾿" 9 ΄ ᾿" ’ 
χοντὰ καὶ ἕκατον. ἦσαν δὲ λείων μὲν δέκα, 
“Μεγαρέων δὲ δώδεκα καὶ Λευκαδίων δέκα, Ἶ4μ- 
πρακιωτῶν δὲ ἑπτὰ καὶ εἴκοσι καὶ ᾿ἀνακτορίων μία, 

τὶ » ᾿ γ΄ ΄, , κ , οὶ 

αὐτῶν δὲ Κορινϑίων ἐνενήκοντα στρατηγοὶ δὲ 
, Ύ ᾿ ᾿ Χ “ δ). λ 

τούτων ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἕκαστων, Κο- 

αρ. 45. 8 8. Νυΐρο χωρίον, απο ἰπίογροβίίο ργοπ. ᾿ἰηἀ θῇ πίο 
Οἴὔἴδηβοβ. οοηΐγα Ὀ] αὐ που πὶ οἱ ορυϊπηογαπη [ἰθυ γα Π158, 8 ὉΠΟΊΟΥ - 
ἰαΐθταη. τγοιϊηαἱν Κυπορ. Οἱ, δάπ, 

αρ. 45. 8 1. δέκα ναῦς. 
σ΄, ΡΙαι. Ρογῖοὶ. 29, Ὀιοᾶ. ΧΗ 

4, Χροη. Ηϊδιύ, ἅτ, ΙΝ 8, 838. ὙΠ 
1, 18 εὐ Μϑιίῃ. αν, 8 219 δάη. 

88, 2. Ουοὰ ποη Ρ]υΓ65 πιϊβϑᾶθ 
βἰπῦ νἱταρογαῖ ΝΊΘυ, Ηΐβι, πηι, 1 
Ῥ. ὅ0; σαιιβαπι οἷὰβ γοὶ 8 ΡΙυΐ. 
1. ἃ; ΔἸ]αία πη πηρτοθαὶ ατοῦ, Ηϊϑβί, 
ΥἹΙ ρΡ. 88 (νειβ. αθγηι. ΠῚ Ῥ, 80). 

8 2, Κέμωνος, οἰαγββί ταὶ 
Ῥογβαγαπ νἱοιονὶβ, Οἱ, ΡΙαι, Οἴτῃ. 
10. Ταπιὶ ἀθ Ὀϊοίϊπιο νά. ΒΓΘΠΊ, 
δὰ 1,γΧ8. ΧΧΧ 14. Ὁ 5᾽ησυϊατὶ 
ἐστρατ. οἵ, αἄη. 29, 2. ἀτ, 1 

ὃ 8. καὶ μέλλωσιν ἀπο- 
βαίνειν. Ορροῦῖνρὶ ἰαθθηίαν, 
ἄἀυμπη ἱπιροίιπη ἴῃ {Π|05 [βοΐδηι, 
ρθη Δρρο οπάϊ τπηοιηθη ΠῚ. 
Τοπλογο ᾿δθο ἀ6]. Ηδυνν, ΘΟΠ ΓΘ 8 
ὅ8, 4. Οικᾶ οηΐπη ἀθ οδιιδᾶ 4118 
(81 αὐβουίρβουῦ --- ἐς τῶν 
ἐκείνωντι χωρίων, ἃπὺὶ δἂ- 
γΘΥΒῸ5 αἰϊᾳυοὰ 6χ {ΠΟ Υὰ Πὶ 
(Οοτοντγαθου απ) ΟΡ αἴ 5, Οἵ, 58, 

4. ἤδηο 5υηίϊαχίη ἂρυὰ Αἰιϊοο8 
ἱρτοῦαι Κγιθα. 868 οἵ, εἷὰβ 
αταπι. 8 47, 9 δάη. 20: πδπὶ νἱχ 
ααϊσααδπὶ τοίου ααοὰ πἶο ῥτοη. 
ἰηἀοἤοϊταπ ουΠῚ] ῬΓδΟΡΟβ τ 0η6 
Ἰαηοίίαν, ὕδβαπι ἨΠεγοἀ οἰδατῃ, 40 
Ρύοη. πα οἴ, Ροβὺ Δυ ἸΟα ΠῚ βίδίϊ τα 
Ῥοηΐϊαν (οἴ, 1. 84, 86), ἀϊδίϊη- 
δυϊς Βοοιηι. Θοπιραγδηβ. Υ 82, 
θ. α«ἰνίττεται Ἐπίδαμνον. 
Ξ0Π01, Ῥγδθίογθα ἀθ ρᾶυνὶβ ἰη5- 
115 Οογογτδθ ργΟΧ 115 οἱ ἀθ Ρογᾶθᾶ 
οομἰποητϊ5. (οὗ, δάπ, ΠῚ 8ὅ, 2) 
οΟρ (65, 

(Δρ. 40, 81. ἐπειδὴ αὐτοῖς 
παρεσκεύαστο. Οἵ, Μδιῃ. αν. 
8. 297 δά. ὃ. Κυυορ, αν. 861, ὅ 
δάπ, 6, ἰμῦνα 48, 1. ΠΙ 59, 1. 
Αρρδᾶτγαίαν Τὸν. ἔῃ, 1Π ὅ, 88. 

“μ᾿ 
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ρινϑίων δὲ Ξενοκλείδης ὁ Εὐθϑυκλέους πέμπτος 
8 αὐτός. ἐπειδὴ δὲ προσέμειξαν τῇ, κατὰ Κέρκυραν 
ἠπείρῳ ἀπὸ Λευκάδος πλέοντες, ὁρμίξονται ἐς 

4 Χειμέριον τῆς Θεσπρωτίδος γῆς. ἔστι δὲ λιμήν, 
καὶ πόλις ὑπὲρ αὐτοῦ κεῖται ἀπὸ ϑαλάσσης ἐν 
τῇ Ελαιάτιδι τῆς Θεσπρωτίδος ᾿Εφύρη. ἐξίησι δὲ 
παρ᾽ αὐτὴν ᾿Δἀχερουσία λίμνη ἐς ϑάλασσαν᾽ διὰ δὲ 

(Δρ. 46. 
τ ]ααϊ, 
πο πνλο. ὙΠΠ  19 9: 

ΤῈ ΟοΥἰπι μου τπι 500 115 οἷ, δάῃ, 
21, 2. 

8 2, Ξενοκλείδης. ΞΞενο- 
Ἀλείδας 1Π| 114, 4. Ταϊΐα δηϊηὶ 
ον θηβίαπη. ΠΟΙ πᾶ τη040 ἰη ἢς; 
Τ]040 ἴῃ ας ἀΘ5᾽ Πυπὲ, αὐ Ρογβίοδ, 
ἀθ6 ααϊθὺ5β νἱά, Ρορρ. δὰ Χρη. 
ΟΥτ. Ρ. ΧΧΧΥΙ, -- πέμπτος 
αὐτός. Οἵ Μαίι. αν. 469, 9. 
Κυαερ. ὅν. ὃ δὅ4, 6 δάη. 1. 

88. προσέμειξαν, Ἀ06065- 
Βούαηΐ, ΔΡΡΓΟρΡΙπαυδγαηΐ. 
Οὐ 1Π 22, 1. 29, 1. 81, 23. 
Πεΐμάθ ἀ6ὲ χατά, ε τορίοπο, 
οἵ. 48, 4. 1 80, 2. εὐ 1180,1 
τὴν ἤπειρον τὴν καταντιχρύ, εἱ 
δάμη. 41, 8. --- ὁρμέξονται ἐς. 
516 ΤΗμο. Ῥϑθπθ οοηπδβίδηΐον, Οἔ, 
ΠΟ ΤΥ ΠΠΣΣΕΙ τἰθῶν. 8. ἘΣ 
ἀθ σχεῖν άπ, 110, 4. Ὀοπινὰ 
καϑορμισϑεὶς ἐν ταῖς Ἄργι- 
νούσαις ΡΟΪΥ0. 1 44, 2. Οἔ Δα. 
Π 10,12. Αἰαυς ἴρδο Τῆῦο, ὁρ- 
μέξονται κατὰ ᾿Ερινεὸν τῆς 
᾿4χαΐας ἐ ἕν τῇ ἹῬυπικῇ, ηἶδὶ πᾶθο 
γαϊθηὶ τὸν ἐν τῇ Ῥυπ. ΥἹΙ 84, 1. 

8 4, ἔστι δὲ λιμήν. 86- 
ααϊίαν ἔκφρασις. Υ]α. ΑρΡΙΜΠοη. 
Ργορυπηη. ο. 12. Μεγθυπιὶ ἔστι 
ΒΙοοιηΐ, ἰπιθυργοίδίαν 6 6 018, 
αὐ Ατη, 41}94 οὰπὶ ἐνταῦϑα νοὶ 
Β΄ΠῊ}16 γοοδ θα απὶ ποη 510 δα α1- 
ὑὰτη, βαθίθοίαὶ γοϊαπὲ 6556 τὸ 
Χειμέριον, αὐ ρονία5. ΟΠ πιουὶ απὶ 
ἃ ΡΓΟΠΙαηλυνῖο αἰδιϊηϑαδιαγ, Εἰ 
Ῥογίαπὶ ΟΠ πηθυϊ τη ἃ Τῆι. 51- 
σηϊβοδιὶ ᾿ρβὶβ νουθὶβ ὁρμίζονται 
ἐς ἴᾳγτο οχἰβϑιϊπηδὺ (1855. Ρογίαπη 
μοάϊε ὅι, Ιομϑηηΐβ Πποιηϊπαιΐ, 8 

ΠΙπὰ οοπβιτηδηὶ ΠΠ 102, 2, ΙΥ 108, 1. 
8 4 ἐξίησι Τιαὰγ, τη. τ. ΟΠν, θη, Β, Ε., ἔξεισι 

Οἢ, Ηεοτοὰ, 1 6. 180. 

ΡΟΡαΪο (δηιθῃ [ογί85858 εἰδὴ) Πλυ- 
κὺν λιμένα δρρθ!])αίῃ πη 6556, 568 
ΒιγΑθοπ θη Ρ. 824 Ποὺ ἴῃ ΠΟΙΆΪΠ8 
ν᾽ ἀθὺὶ βργᾶγα ρυίδί Βαγβίδη, ἀθορν. 
ΤΡ. 28. Ναῖη ϑιίγαθοπ 5 Γλυκὺν 
λιμένα 6556 αυἱϊ νοσαῖαν Ποάϊδ ἃ 
ΠΟΏΠ.Π18.  ΟΙἸκὶ, ἃ Τμρακ, ατγϑθο, 
Βθρῖ, ΠῚ ρῥ. 454ᾳᾳ. οἱ [ ρ. 282 
ον Β0ὸὰ Ροτίο Εδῃηδιῖ, --- 
ὑπὲρ. .ϑαλάσσης. ΡγῸ 1ηἷ5 
ϑίμαθο, Ῥ. 824 ὑπέρκειται τούτου 
τοῦ κόλπου ἀε Ερίιγτᾶ 5ου,θ 0, --- 
Ἐλαιάτιδι. Βαθο ρᾶτβ ΤΠε- 
ΒΡτοίΪα 6 ΠΟΠΊΘ ἢ ΠάΌΘΓΘ Ρυΐαῖαν ἃ Ὁ 
ΕἸαθα 5. ΕἸθα ρογίιι, 46 πὶ οοιη- 
πηθιηογαῦ ϑογίαχ 80. Εστῃ νἱοὶ- 
πππὶ ΤΠλυκεῖ 6556 νυἱϊξ Ρουάσαον. 
ταθο, ΠΡ. 2.54.) δι πά πὴ ἀίαπθ 
Γλυκύν ἴ[θα]ς. 1. ἃ. ρ. 9 πο 
δ άθη5 ἀθοόθγηοῦα Ριοϊθηδοὶ ({Π| 
14, δ) ΕἸαθᾶ 5ι{π6 εδάεπι 8η εἰϊ- 
νϑιβᾶ. -- Ἐφύρη. Ροκίεα Κί- 
χυρος. Οἵ, ἀφοοα ΥΙΙ ρΡ. 824. 
ον ν᾽ ἀθίηγ, ρτΟρΡ6. ΠΙΟΠΆΒΙΘΥΙ ΠῚ 
ϑτ. ΤΟ Δ πη 5, ααδιίιοΥ Π}1], ἃ ροτία 
Εϑη 8"). Ὁ ΓΒ 8 Κι.1. αν Ρ. 28: 
θη ἱπηρισηαὺ ΒαΓΒΙ. 1. ἃ, Ρ. 29, 
1)8. 118 Πρ γΥῖβ νἱὰ. 56Π0}. ΗΟ ΠΏ. 
1. ΧΙΠΠ 801 οἱ ξΞ9}ο0]. Ρὶπά. Νειῃ, 
ΝΠ 58. --ἀχερουσέία λίμνη. 
Οἵ, Βίγδῦ. 1. ἃ. ὅϑ.μι βίαρπηδ μηᾶ- 
Υἰτπηὰ 56ῖ ρᾶ] 5 δ ιοπμάθγδοδθ 
ποη οοΟπἰπηάοπάα, ἰὰ ααοα οΟἸΪ πὶ 
δοίη οϑί ΡΓΟρ ον δίνη 8 νΘΡθἃ 
δηθίσυδ ὁ ᾿χέρων ποτ. ῥέων 
ἐκ τῆς ᾿Αχερουσίας λίμνης εἰ 
ἴαϊδα ΡΙῖη. Η. ΝΟ ΙΝ 1, 4, οὐ 
πηθα θυ η 60 ἰδεῖ Ιοδιιηϊ που τι 
εἰ Τιαρβίβία [)6 {Π4 ραϊαά δ νἱὰ. 



1606 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, μξ΄. μη. 

τῆς Θεσπρωτίδος. ᾿Ἰχέρων ποταμὸς ῥέων ἐσβάλλει 
ἐς αὐτήν. ἀφ᾽ οὗ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχει" ῥεῖ δὲ 
καὶ Θύαμις ποταμὸς ὁρίζων τὴν Θεσπρωτίδα καὶ 

Κεστρίνην, ὧν ἐντὸς ἡ ἄκρα ἀνέχει τὸ Χειμέριον. 
οἵ μὲν οὖν Κορίνϑιοι τῆς ἠπείρου ἐνταῦϑα ὁδραί- 
ζονταί τὲ καὶ στρατόπεδον ἐποιήσαντο. 

41. Οἱ δὲ Κερκυραῖοι ὡς ἤσϑοντο αὐτοὺς 
προσπλέοντας, πληρώσαντες δέκα καὶ ἑκατὸν ναῦς, 
ὧν ἦρχε Μικιάδης καὶ 4ἰσιμίδης καὶ Εὐρύβατος, 
ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν μιᾷ τῶν νήσων αἱ καλοῦν-- 
ται ᾿Σύβοτα, καὶ αἱ “ττικαὶ δέκα παρῆσαν. ἐπὶ δὲ 
τῇ Δευκίμμῃ αὐτοῖς τῷ ἀκρωτηρίῳ ὃ πεζὸς ἦν 

1,681, 1. ἀ. 1 ρ. 288 54. εἰ ΙΝ Ρ. 
58. 94544., ἀθ Πῖ5 1 Ρ. 401 εἱ 
ΙΝ ρ. 138 54ᾳ4ᾳ. Εγνδί ρυδϑίθν 4|105 
Μδηποῦι. ἀδοσν. ΝΠ] ρΡ. 656 54. 
Οδίθγαπι δυιϊσα! υπὶ 51] δααϊίατη 
ΤΏ 8}15. αὐ ἀρυὰ ϑῖσαῦ, (οἴ. ΤΥ 108 
ἡ Βολβὴηὴ λίμνη), ϑἀνογδδίαν 
Βαβίαιῃ. δὰ Οἀ. ρ. 1661 ὑἰ5. -- 
διὰ δὲ τῆς Θεσπρωτέδος. 
Εχ Μοϊἰοβϑβίάθ ρὸ [8 [ἷν, 
ΨΠΙ 24, 8, παυὰ ἀμθῖα ῬΓΟΡΙΘΓ 
λα 105 βπεϑ {5616 ΓΘ ΟΠ Ϊ85. 
-- ᾿ἀχέρων ποταμός. Ἥσοάϊε 
Θαϊογαα. Πανὶὰβ βῖνθ ϑυϊϊοιΐοο, 
ἀρὰ οβιϊαπιὶ Εδηδγιτϊοο., δαϊδ τ 
αυτά. Οὗ 1641. 1. ἀἅ. δε γι - 
ου]0 ΐο οἱ ρϑυ}ο Ροδβὺ ἤοῃ δαάϊτο 
οἵ, δάπ, ο. 16. -- ἐδ ὠλόιανι 
ΡΓο τὸ ἐμβάλλειν ὅϑιταῦ. 1, ἃ. 
οὐ Ρ]αί, Ῥμδθάοη, 112. ὙΠ 
6., ἀ6 ἤπνιϊθ. πη ]6 σοῖοῖα ΤΠΟΠΙἃ5 
Μδσ. ἴῃ ἐκβάλλει. Οἱ. Χο. ἈηδὉ, 
Ι ἴ, 16. --- δεῖ δὲ καὶ Θύα- 
μις. ΤΗνδπΐπι, ἀθ 40 νἱά. ϑύγ80. 
Ι. ἀ., ρ!οῦίᾳαθ. οχὶβιϊμηδηῦ 6558 

Οα]απιᾶπι. Αἱ ΒΙοοπιῖ. ὁχ βιρε- 
γἹογῖθι185. πιθη δ γθρθίθηβ ἐς αὐτήν 
(τὴν ᾿ἀχερουσίαν λίμνην) Βα58- 
βᾶπη ναἱῦ 6556. 00 ποπιῖηθ ἴοτγ- 
8586. Δρρεῖ αν νανό 5βῖνε Ραιὰ- 
τὴν ΐα 6 Πανίαπι, αἱ ἱπίον ΑοΠ6- 
ΓαΒΙα πὶ ρθη οἱ ΠΠΔΥΘ ΟἿΠῚ 
Αομογοπίθ 588 οοηϊαηρὶι, θὰ 15, 
αἱ ἴῃ Ραϊπάθπὶ ἰπΠ μθγθ ΡΔΓῸΠῚ 
γϑοίθ ἀϊσαῖαγ, ᾿υθϑκκῖο οδί Οοουίμβ, 

ΤῊ Δ Π115 ΟΔ]απιᾶβ. Π)ὴ6 Οδβίγῖπα οἵ. 
Τ,εὰκ. 1. 1. 1 Ρ. 18. -- ὧν δὰ 
ΑοΠδγοπίθηι οἱ ΤἼγδτηΐσα, πο δὰ 
ΤΠοβργοί θη οὐ Οδβίγίηθη γεΐο- 
γδηἀαπΠῚ 6588 ἀοοοὶ (δβίγῖηθβ οἱ 
ΟΠ τ ον βἰθβ, ΟἸπηουϊαη ΡΓῸ- 
σα ασὶ πὶ ΠοᾶϊΘ Ὑ ἀγάπῃ ἢ Ομηϊ- 
πᾶτὶ (ρτορο ΑὐρίὶἐΖᾶπὶ βἰἐὰπ|) ἀοοδί 
Τμεακ. 1. ἃ, ΠῚ ρ. ὅ 88. ΑἸϊϊον, 
αὐ νἱάοίιν, Βυγβὶ. 1. ἃ. Ρ. 38, θ6 
ΘΟ] ΟοδΙ 0 Π6 γΘΥΘΟΓαΠΙ ἢ ἄκρα 
τὸ Χειμέριον οι 51π|}}} τῇ 
Μευκίμμῃ τῷ ἀκρωτηρέῳ 
41, 2 εἴ. Κιιδδ. αν. 8 ὅ0, 7 84η. 
2. Οουῖα ἄκρα Ἰαπυγία 5ῖπ8 
αὐνί, ἀἰοὶ 5ο]οῖ. νὰ, δάμη. Ι 80, 
1. -- ἀνέχει εἐδὺ οπιΐη εἴ, υἱ 
ΙΝ ὅ8, 5 ὙΠ 84..2; 

(ἀρ. 47. 81. ὧν ἦρχε κ. τ. 1. 
Π6 ἱπιρουδίου θυ5 ΟΟΥΟΥΓΔΘΟΥ ΠῚ 
αὐραϊαῖαν ΜΆ ΘΙ ον ἀθ ἤδρ. Οοτγονγ. 
Ρ. ΤΡΩ͂ΕΣ Σύβοτα. Βίγαῦ, Ρ. 
894 εἰσὶ δὲ νησῖδες τὰ Σύβοτα 

ον κατὰ τὸ ἑἕῷον ἄκρον τῆς 
Κερκυραίας τὴν Δευκίμμην 
κείμεναι. Ἠοάϊς 8ι, Νίοοϊο ἀϊ 
Βινοία, --- δέκα. Ηαυΐὰβ ᾿ζογϑιῖο- 
ὨΘδΠὶ ὁχ 45, 1 ἰαπρυϊάδηι 6556 
ορ᾽παΐὰβ Κσιθρ. τπᾶν ον δέ. 80,- 
Ρίου πθὴ ῬΙαΓοΒ 1145. Γαἶβϑα 41}1- 
ΠΩΣ ν] ἀθιογ Ὡ05. Ψψ6|16 τη 6 Π11- 
Πἶ586. -- καὶ... παρῆσαν, 
οὐ βἵἴδίϊηι . δάνοποξαῃηί. 

ΟΙ Π1:6:.; 



8 καὶ Ζακυνϑίων χίλιοι ὁπλῖται βεβοηϑηπότες. 

1 

ΕΙ 

ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙ͂ΚΑ, ( 47. 48.) 101 

ἦσαν 

δὲ καὶ τοῖς Κορινϑίοις ἐν τῇ ἠπείρῳ πολλοὶ τῶν 
βαρβάρων παραβεβοηϑηκότες᾿" οἵ γὰρ ταύτῃ ἤπει- 
ρῶται αἰεί ποτε αὐτοῖς φίλοι εἰσίν. 

48. ᾿Επειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινϑίοις, 

λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ 
8 ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Χειμερίου νυκτός. καὶ ἅμα 
ἕῳ πλέοντες καϑορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς 

8 μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεοίσας. ὡς δὲ κατ- 
εἶδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο. ἐπὶ μὲν τὸ 

᾿Ὶ , ΄ ον κ -» Ἁ Ν 

δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ “Ἁττικαὶ νῆες, τὸ δὲ 
᾿ κ᾿ ΄, , - 

ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν 
νεῶν, ὧν ἦρχε «τῶν» τριῶν στρατηγῶν ἕκάστου 
εἷς. 

» ’ οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο. Κορινϑίοις 

δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἵ Μεγαρίδες νῆες εἶχον 
καὶ αἵ ᾿Αμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι 
ξύμμαχοι ὡς ἕκαστοι, εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ οἵ 
Κορίνϑιοι ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ 

8 2. Ζακυνϑίέων. (υοὰ Πὶ 
ΒῈΘΟΌΤΓΟΓΙΠΐ ΟΟΥΟΥΓΔ 615 Ραρπᾶτο 
νἱάθδιαν ΟΠ] γογῸϊ5 81, 2 ἦσαν 
γὰρ (οἵ Κερκυραῖοι) οὐδενὸς 
Ελλήνων ἔνσπονδοι. ϑεὰ νἱ- 
ἀδηῖαν ἴῃ Πἰβ. ἀΘηλΠῚ ΓΘΥΌΤ 8 Π- 
ΘΌ 5115. ἃ ΟΟΓΟΥΓαοΪβ Δ οοῖτῖ 6556. 
-- βοη ϑεῖν Βῖο, πὶ 586 06, ναοὶ 
ΔῸΧΊΠΟ ν ΘΠἾΓ6. 

8 8. ἐν τῇ ἡπείρω. Δά 5υ- 
θοιὰ οομ τη θη 15. νὰ. 80, 8. Τῇ 
ἠπείρῳ Ξ- τῇ κατὰ Κέρκυραν 
ἠπείρῳ 40, 8; παηὶ ΤΗΠοΥ 415 
ἀοίδιθ. πος γοοθα!απὶ ποπάαπη 
δγαῦ ποπΊθη ρτγορηαπ, Οἵ, δάη. 
ΠΠ 94, 8 εὐ ἀτοῖ. Ηϊβί, ΠῚ ρ. δδ6 
(ν εγβ. ὅϑστη. ΠῚ Ὁ. 824). Α Κυιοσ. 
Βᾶθο πηρυρσηδαΐα ἀδίεηαϊε Ἠθγηι. 
ἴῃ ΡΒΪΟΙ. 1 Ρ. 872; 5υμι εἰ 
οομίγατία {15 ἐπὶ τῇ Λευκ. -- οἵ 
ταύτῃ ἠπειρῶται. ΟΠδοπε5 
ΡῬτγδθοῖραθ. Οὗ, δάῃ, 68, 2. 

Ολρ. 48. 81. τριῶν ἡμε- 
ρῶν σιτία. Οἵ, Μαι, τ, ὃ 
818,1. Κτυορ, ὅτ, 8 417, 8 δάῃη. 1, 

8 ῶ, μετεώρους) πελα- 

γζοης: 5680], Οἱ. 52, 2. 1 9], 
. 111 58, 9. 
ΕΣ τὸ δὲ ἀλλο. ΑἸΈ ΘΟ  απὶ 

Ἰπιουργθίαταγ Ρογίαβ., οἱ τὸ ἄλλο 
βΒᾶπ6 τὸ ἕτερον ναϊοί 1ΠΠ 1017, 4 
οἱ ογτίαϑϑβαε ὙΠΙ|Ι 42, 3, ὅ6α τὸ 
ΡΟΙΪὰ5 ΓΘ Ια α 1 50 Δί 11], Γ6- 
Ια 8 πὶ 8οῖ 6 πὴ 5βιρηϊβοδῦ; ΠΔΠῚ 
Οοτογγδοὶ ΡΥ ΘίοΓ 51 ΒΓ. ΠῚ ΘΟΥΠΠ 
οὐ τηθαϊλτη 801 6Π1), 5ϊ 408 ΠῚ 51η5::- 
ἴάγθπὶ Πρ θδηΐ, οἱ ρϑγίθηι ἀθχίγὶ 
ΘΟΓμ 5. (εἴ, 49, 6 54.) οδυπδ- 
θαηῖ; ἰὰ δπὶπὶ εβϑί ἐπεῖχον, υἱ 
1Π 107, 4. Οἵ, δᾶη. Ψ1Π 108, 
8. - τέλη Β1ηι ἃ ΘΤΪΠἃ, ἢΐὲ- 
δολιυαᾶον. Οἵ. Π 81, 2. ὙἹ 42, 
1. --- (τῶν) τριῶν. Ατγιϊοα]αβ 
δἀάεπάϊ5 δϑὶ, ἀαοθηϊᾷπι βἰσηϊῆ- 
οδηΐαν ἰγΓ65 ργϑθίονββ 47, 1 πο- 
ΤΉ η81]. 

8. 4. 
501]. ἤσαν. 

κατὰ δὲ τὸ μέσον, 
ΘΕΓΊΝ 955, 8. 8 

ΥΥ. ὡς ἕκαστοι νἱὰ. δάη. ὃ, 4. 
-- εὐώνυμον κέρας. 51η6 
ἀγιϊο!ο υἱ δεξιὸν κέρας ΙΡ 98, 
ἌΝ] ΟἿ, 15 ΟἿ δάῃ.- 1 81..,.3 
οἱ Κτυορ, αν. 8 49, 2 δάη. 18 
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τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερχυραίων 
εἶχον. 

49. Ξυμμείξαντες δέ, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἕχα- 
τέροις ἤρϑη., ἐναυμάχουν, πολλοὺς μὲν ὁπλίτας 
ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων. πολ- 
λοὺς δὲ τοξότας τὲ χαὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ 
τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. ἦν τε ἡ 
ναυμαχίο καρτερά, τῇ μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεΐο- 
μαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα. ἐπειδὴ γὰρ 
προσβάλοιεν ἀλλήλοις, οὐ ῥᾳδίως ἀπελύοντο ὑπό 
τὲ πλήϑους χαὶ ὄχλου τῶν νεῶν χαὶ μᾶλλόν τι 
πιστεύοντες τοῖς ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ὁπλίταις 

ἐς τὴν νίκην, οἱ καταστάντες ἐμάχοντο ἡσυχαζου-- 
σῶν τῶν νεῶν᾽ διέκπλοι δ᾽ οὐκ ἦσαν, ἀλλὰ ϑυμῷ 
καὶ ῥώμῃ τὸ πλέον ἐναυμάχουν ἢ ἐπιστήμῃ. παν- 
ταχῇ μὲν οὖν πολὺς ϑόρυβος καὶ ταραχώδης ἦν 

ὅαρ. 49, 8 8. προσβάλοιεν 6Ὁ., τοϊαυὶ προσβάλλοιεν. 

Ράυ]0 Ροϑί ἀ6 φο]]οοδίϊο πα νονθο- ἢ 8. ἀπελύοντο, 58 ἀϊ- 
τὰπιὶ ταῖς... πλεούσαις νὰ. τἰπιοθαηῖ, Οἱ, 1 68, 1. Γπιοὶ. 
αάῃ, Υ͂Ι 65, ὅ. γον, Ηἶϊδι. 1 41 δὲ β5᾽ Π1 60] Ρ ΡΠ ϑ[ὴ 

άρ. 49. 81. Ξυμμείξαν- 
τες. ΑἸΠΡῚ βἷο οἰἰδηὶ προσμεί- 
ξἕαντες ἀϊοῖϊιαν (οἵ, δάμη. 11], 
2), 5εὰ βδθρίιβ ξυμμ.γ νϑίυὶ ὅ0, 
2. 62, ὅ. -- τὰ σημεῖα. .. 
ἤφϑη] σύμβολά τινα εἶχον 
περὶ τὸν καιρὸν τῆς μάχης 
δεικνύμενα" καὶ ὅτε μὲν ἀν- 
ετείνετο τὰ ,»σύμβολα, ἤρχοντο 
τῆς μάχης" ὅτε δὲ κατεσπῶντο, 
ἐπαύοντο. ὅϑεῖιο!. Οἱ, 68, 2. ΝΠ 
94, 4, ὙΠΠ]Ι 96, 4. - πολλοὺς 
ἰδ τς... - πολλοὺς ὃ... ΚΕ 
δάῃ, 8ὅ, 

ὃ 2. δε ρϑ μαι -προσ- 
φερὴς οὖσα. ϑῖο ἦν πεζο- 
μαχίᾳ προσφερὴς ὃ ἀγών ἀε 
Ρυσηαᾶ Δοιΐδοι. Ρὶαι. Απίοῃ, 66, 
αὐ ἦν͵ δὲ ἡ ναυμαχία 
ἰσχυρά, πεζομαχίᾳ ἐμφερὴς 
οὐσὰ Ῥτοοορ. Ρ᾿. δδό. Πὲ τὸ οἵ, 
τοῦ, ΗΠΐβι, ΥΙ ρ, 85 (ΤΠ Ρ. 808 
π|6ΓΡ."). 

Ὠδιγαίδ πὶ ἃ [ἰἱν. ΧΧΥῚΙ 89. Τυπὶ 
ἀς οο!οοαίίουα. Ῥανιίοαϊαθ τέ νἱά. 
ΕἸΏ151. δὰ υγ, Ηργδςὶ], ν. 622 οἱ 
58. ὙΠ] 18. -- μᾶλλον τι. Οἱ, 
Μϑι. αν, 8 487, 4. Κυαορ. αν. 
8 48, 1ὅ δδη. 11]. δά. ἵ᾿ ὭΙ, 3. 
ΨΠΙ 605, 3. Ραυ]ο ροβί ἀς ἐς 
νἱὰ., Μλΐμῖμ. αν. 8 δ18ἀ. -- κατα- 
στάντες ἐμάχοντο, ρὰυ- 
ση δι βιαίατίδηι (μάχην στα- 
δίαν ΙΥ̓ 88. 61} υϊ .οἵ, "δἀπὴ 
ἘΜ ΎΎΥΤΥΝ ΡΙοΟρΡυ. οὐ 
οοηδιϊΙββοηῖ, Ρυρπαθδηΐ, 
ΟἿ, δάμ, 89, ῶ. -- διέκπλοι, 
Ρευσαριϊοπμο5. δοῖεὶ ]}051}}}5, 
48 π| ἃ ἰθγοο δάογίγθηθαν, ΟἿ, 
Π 89, 8. ΥἹΙ 86, 4, 10, 4 εἱ 
ϑυϊά, Ηἰ5 νουυὶδ ἀθριεχῖι Ι᾿ν. 
ΧΧΧΥΙΙ 94, ὃ Ἰίῦεγο ἰητον 
οτάϊηπθ5 ἀϊδβουῦδι ρΡυδοίθυ- 
νϑοιὶ ἴῃ Ραρρὶπι ἱπλρ 6.1 ἢἸ 
ἀαυδηῖ, ϑδίπι! νοῦ [ἷ8 ἀΪδ- 
οανβῖθιιβ τοπιὶὶ πανὶ πὶ ΠΟΒ.}Π1}ΠῚ 
ἀοιογσεθαμίαν, Ψιὰ. ΡοΙγὺ. ΧΥΪ 

"» 
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ἡ ναυμαχία" ἐν ἡ αἵ ᾿ἀττικαὶ νῆες παραγιγνόμεναι 
τοῖς Κερκυραίοις. εἴ πη πιέζοιντο, φόβον μὲν παρεῖ-- 

- ΄΄ ’, 3: ’, 

χον τοῖς ἐναντίοις. μάχης δὲ οὐκ ἦρχον δεδιότες 

οὗ στρατηγοὶ τὴν πρόρρησιν τῶν ᾿Δ4ϑηναίων. μά- 
ὅ λιστα δὲ τὸ δεξιὸν χέρας τῶν Κορινϑίων ἐπόνει. 

οὗ γὰρ Κερκυραῖοι εἴχοσι ναυσὶν αὐτοὺς τρεψά- 
ἀενοι καὶ καταδιώξαντες σποράδας ἐς τὴν ἤπειρον 
μέχρι τοῦ στρατοπέδου πλεύσαντες αὐτῶν καὶ ἐπεκ-- 
βάντες ἐνέ πρησάν τὲ τὰς σχηνὰς ἐφήμους καὶ τὰ 

θ΄χρήματα διήρπασαν. ταύτῃ μὲν οὖν [οἱ Κορίνϑιοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι] ἡσσῶντο τότε χαὶ οἵ Κερκχυ- 

8 6. ἡσσῶντό τε οοἀὰ, Οἱ. 

4, 14, (Δ65. Β. Ὁ. 1 58. Ραυϊο 
ροβι ϑυμῷ καὶ ῥδωώμῃ δἷποὸ 
ἀυχῖς [μπεὶ. Ψ ον, Ηἰβι. 1 871. 

8 4. μάχης δὲ οὐκ ἦ9- 
χον --Ἱ οὐκ ἦρχον αἵ νῆες 
μάχης, τῶν στρατηγῶν δεδιό- 
των τὴν πρόρρησιν. ϑε!ιο!, ΘΟ θη 
Βϑαυΐϊίαν Μαϊιἢ. αν. 8 ὅ62, 1 δάῃ. 
Οἷ. δάμη. 118, 4. «11 δ4, 2. Β΄η:- 
ΡῬΙΙοῖα5. ἰάππθη. ἦρχον δ ποπη. 
στρατηγοί ϑρξεοίαγοα σϑηβθυΐβ, οἰβὶ 
πο στεὶ ΘΟ ΟΟα. ΟΠ 6 ΠῚ ρυοἰρὶϊ 
Κταδρ. ραιᾶῖ ορβίαγο, Ναᾷιηῃ ρᾶ- 
ΓᾺΠ, ΘΟΠΙΠΊ0 46. ἀποθβ. Ρ1Ὸ Ρᾶνίθ 
πᾶνίαπιὶ δεοϊρί αηΐιν. --- πρόρ- 
ρησιν 1Π|ὰπὶ ΘΟσ πον πλι15. 46, ὃ. 
ὃ ὃ. ἐνέπρησαν τὰς σκη- 

νὰς ἐρή ους, ὙΠῈΡ: «ἐρήμους 
οὔσας 5. ἐπεὶ ἐρῆμοι ἦσαν. Οἵ. 
δι τ. 8. 2117ῸὉ- 1 18, ὅ: 98. 
Ἐξ ΠΝ 99:01 517,:1:. 46: 8. 
Ὀς δεχίοιια δαϊθοιϊνὶ ᾿εἴ, δάη. ἢ 
82. -- τὰ χρήματα, ΓΘ 5, Ποῖ 
50]. ΠῚ ΡΘοιμἶα5, ΘΕΟΥ͂, ὩΣ 

86. [οὗ Κορίνϑιοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι). Αροιίδ πᾶθο εἴ 
Βαρθυ ογ θ05 γευθὶβ 48, 4, υβὶ 
ταύτῃ, Ϊ. 6. ἴῃ αἀδχίο οοτηι, 
ΜΟσΆΓΘΠ565 οὐ ΑΠΙρυδοϊοίαβ ἔαἾ558 
ΘΟΙΠρΘιΐπιιδ, γτορυσηδηῦ οὐ ρτο- 
χίτηθ ἰῃ5Θα θη 1105, ἀθὲὶ ἴρ81 Οο- 
ΤΠ. ΠΙ1 ἴῃ δἰμϊβίτο σοῦ [πΐ586 
ἀϊοὰσηῖαγ. ΕἸαβίτα ΟἸα585. ἰἰᾶπὸ 
ΓΘΡυρηδης τη 60 (0]]εγ βιπαθί, 
αυοὰ Ποὺ ἰΙοθὺ ᾿πίνογβδπὶ δἰίθ- 

δίῃ, 

ΤΆ ΠῚ ρυρηΔΠτ απ ρᾶγίΘ ἢ] βἰοηϊῆ- 
ΟδΥὶ βίδιαϊ:, αὐ 48, 4. 49, 4 0ο- 
ΤΙ Βα ΠἸοσα πὶ, ποπλΐηθ. Νᾷτιῃ ἰΐὰ μἷο 
ααοαῖα οἵ ,Κορένϑιοι, ποι οὗ 
Κορ. καὶ οἵ ξύμμαχοι ἀϊοθπά ἢ} 
ογαῦ. ρϑιϊπάθ αἴᾳπθ ἴῃ ἰοία ἢδο 
ἀδεουριῖουθ Ρυρηδητίαῃι ρΡᾶγ65 
5015. ΟοΥ τ πον πὶ οὐ Οοτγογγαθος- 
ΓᾺΠῚ ΠΟΙΊΪ ΗἾθ115 5 σαἰ Ποαηίαν. θα οά 
νογῸ ἰάθηη δ άϊι, γογθα Ριδοργθϑϑὰ 
μάλιστα δὲ͵ τὸ δεξιὸν κέρας 
τῶν Κ. ἐπόνει οπίοπάεταε ποθὴ 
ΒοΙπὶ ἀΟΧΙΓᾺΠῚ ΘΟΥΠΠ, ἴῃ 400 
Μορσδυθη565 οὐ Αμργδοϊοίαα. ἴμπ6- 
γἶπτ, ΙΔ θΟγα5586, αἷ}}}} 84 σθηὶ ροῦ- 
τἰπεῖ. Νὰπι δὰ τὸ ποῇ εἰβεῖϊίαν 
Ιαθονα558. δεϊᾶπιὶ ἴρ505 Οὐγ τ Π105, 
αὰϊ ἴῃ σἰηϊβίγο οοῦηὰ θγαμΐ εὖ 
ἸΙοησα βιρογαθαμε, ΒΘ Ποὺ ργαθίθν 
ἀδχιγὰ πη ΟΟΥΠ οἰἰᾶτη Ρ 15 τηθα δ 
Δοῖοἱ (οἴ. 48, 4), αἱ γε! αιΐ 50οἱ] 
εγδηῖ, Ρτοιπεθαίαν. -- ἡσσῶντο 
τότε. Ρανίοαϊα τέ, αἀπδηὶ ροβῖ 
ἡσσῶντο εοἀὰ. Ππαθϑηΐ, οαπη ΠΟῚ 
500 ἰοὺ ἰοβαίαιν, ἀπαῦιιβ Ππ 6 ν 15 
ΓΘΡΘΙ 5 τότε τΟΒΟΥρϑίπηιϑ, αποὰ 
ορίἴπηθ δὰ ἰὰ ἰεπηρὰ5 Γβρὶοῖς αιιῸ 
ΑἸῃδπίθηβεβ μάχης οὐκ ἤρχον 
(49, 4), δαὶ Ροβίμδο, ΟρρΘηΐταν 
τότε δὴ ἔργου πᾶς εἴχετο ἤδη. 
Μίπὰβ. ργοθ Ὀ τοΡ Καιθρ, τὲ ἀεἰ, 
Ουοὰ νοῖὸ ΟἸ455. δὰ ΤΣ ΠΣ ΕΞ 
ΠΌΤΟΥ ΠῚ βου ρίαγατη ΟρρΟΙΪ: π6- 
αὰθ ποπλὶπα πρᾷιθ ψοῦρᾶ, 568 
τοῖα δπαμτϊαία ἶο ρατγιϊο 5. τὲ 
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ραῖοι ἐπεκχράτουν᾽ ἧ δὲ αὐτοὶ ἦσαν οἱ Κορίνϑιοι, 
ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ. πολὺ ἐνίκων. τοῖς Κερκυραίοις 
τῶν εἴκοσι νεῶν ἀπὸ ἐλάσσονος πλήϑους ἐκ τῆς 
διώξεως οὐ παρουσῶν. οἱ δ᾽ ᾿4“ϑηναῖοι δρῶντες 
τοὺς Κερχυραίους πιεζομένους μᾶλλον ἤδη ἀπρο- 
φασίστως ἐπεχούρουν, τὸ μὲν πρῶτον ἀπεχόμενοι 
ὥστε μὴ ἐμβάλλειν τινί" ἐπεὶ δὲ ὴ τροπὴ ἐγίγνετο 
λαμπρῶς καὶ ἐνέχειντο οἱ Κορίνϑιοι, τότε δὴ ἔργου 
πᾶς εἴχετο ἤδη καὶ διεκέκριτο οὐδὲν ἔτι, ἀλλὰ 
ξυνέπεσεν ἐς τοῦτο ἀνάγκης ὥστε ἐπιχειρῆσαι 
ἀλλήλοις τοὺς Κορινϑίους καὶ ᾿᾿ϑηναίους. 

Ὁ 0. Τῆς δὲ τροπῆς γενομένης οἵ Κορίνϑιοι τὰ 
σχάφη μὲν οὐχ εἷλκον ἀναδούμενοι τῶν νεῶν ἃς 

8 1. ἐγένετο Ι΄. αι. Αὐρ. Μ. 6455. Ο. Ὁ. 6. Η. ϑᾶ ἰηϊίαπη 
οἰ. δοίϊοηἶβ βρη βοδυὶ τθοῖθ ΟἸα55. δηϊμηϑάνθγν οαϊὰ5 ἢ Πΐ5. ἀθοίαγᾶ- 
ΓΘ νου θῖβ τῆς δὲ τροπῆς γενομένης ὅ0, 1. 

ἐπέκειντο Μ. Οὗ δἄῃη. 

ες καί ἰαηρσὶ, ν ]]ρη5. τιη0 58]- 
ἴθ πὶ ἢ πϊπ8. ΘΟὨΪ ΠΟΙ ΟἢΪΒ. ΘΧΘΙΏΡ]Ο 
Ορ᾿ πο ΘΠ 5.8 ΠῚ] ΘΟΠἢΓΠιαββθῖ. 
Νδτη ρἴδηθ αἰνθυβπι δϑὲ αποα ἰὴ 
ὁ, 16 παθθϑηατβ, αὐϊ οἵ, δἀηοίῖ,, οἱ 
ἴῃ 50ρ}). Δηϊ, 122 τὲ ἃ Τιυϊοϊϊηϊο 
δααϊταπη ΠΟ 'ρ50 ἰο60 ἀεοἴδθπαθγο 
ποη ἄεθαραὶ ϑεγῆσνι. ΝΙΠλϊ ΠῚ 
δδὲ αυοᾶὰ Οοὐ., α4πθηὶ ἤρυνν. 56- 
ααΐταν, οὗ Κορίνϑιοι. .. τε καὶ 
ἀε. Τὰ ἀπὸ ἐλάσσονος 
πλήϑους ναϊοηΐ εχ ΠΌΠΙΘΓΩ 
δὴ Ρ6Γ 86 τηΐηογθ. Οἱ 47,1 
οαμη 46, 1, 

γ ἀπεχόμενοι ὥστε 
μὴ ἐμβάλλειν. δὲ ὥστε, 
ααοὰ αὔθ586 Ροίογαι, οἵ, Μδι}. 
5. ΡΒ δηλ η, ἀρ. 
θεῖϊπάς λαμπρῶς 6βὶ φανερῶς. 
ΟΥ Ἢ 7,1. ὙΠ 61, 8. 18, 2. -- 
ἐνέκειντο. Ρτὸ Βοὸ 5ἷπθ ἰὰοπθὰ 
οαυ58 ἐπέκειντο, ηποὰ ἴῃ Μ, 16- 
σἰίαν, ἀμπθιιαηύον οοπίθοῖς Κσιθο, 
δὰ 1 719, 6, Ια, ἰν. δάη. -- 
ἔργου πᾶς... ἔτι, ἀηυ85- 
4αϊβα8δ Ορὺβ ἴδηι ἅρρΓθ- 
ἀλοδα νον (οἷς. 18;.8.» 1{π|3...4) 
ποὸ αὐἱϊοαυδπιὶ αἰ 80. ] ΠΊϊη 8 
ΔΙΩΡ 8 τσοϊϊοίυ πὶ ογδί, -- 

ξυνέπεσεν. (5: !. ἤγουν τὰ 
πράγματα) ἐς τοῦτο ἀνάγ- 
κῆς, ὁ0 προροβϑβί(διϊβ νϑῃ- 
ἴὰ Πἢ οδβῖ, υἱ ἐς τοῦτο ἀνάγκης 

ἀφῖκται ἈΑρρὶ. Ραυῃ. 90. Πε 
ξυνέπ. νὶάὰ, Μαιῃ. αν. 8 295, 2, 
ἀδ νν. ἐς τοῦτο ΜΙ 811|. ᾧι. δ 841, 
4. Οείεραπι 4υΐ τη] 1, δὰ ἔυν: 
ἕπεσεν εχ οὐδέν τορείαι πᾶντα. 
Οὗ. Μαῖι). αν. 8 684, 8. ἰπἴντᾶ 
ΤΠ: 

ἜΜΡΕΡ, ὅθ. 81. τὰ σκάφη 
.καταδύσειαν. Τὰ σκάφη 

τῶν νεῶν, ἴῃ 4ΌΪθ5. ν Ρθ 18. Π0]Ϊ 
ἀθ ρΡοδιῖίςα οἰγουπη! οουτοῦθ. 80 
ἸθεΓρ οι 8. ὑγᾶρὶσου ἢ) ΘΧρ]]- 
ὁδία οορίιαγο, πἷο δυηΐ αἰνϑὶ 
(ἀον Πιααρ) πανία τη, Κατα- 
δύειν ἁυΐεη, υὐ ἀξ Υρ ΓΘ 
ἃρυὰ Τ᾿ν. ΧΧΧΥΠΙ 234, 8 οἱ υἱ 
διαφϑείρειν (νά. αἄ. 11 84, 8), 
νοὶ Ἰδοοῦᾶτθ ἢᾶνοβ δάδθοιυϊ 
Υϊηἃ8 ἃρδηΐ, δὰ πᾶυΐρϑῃη- 
ἀππὶ ἴῃ πα 1165 688 τᾶ θγο. 
Τιτρώσκειν ΘΧρ ϊοαὶ 501}10]. 84, 
δι ΘΥ ΝΙ ΘΝ νάϊ Ἔλκειν 
ἀναδούμενον ἜΧΡΥΪΠἃ5. ψοΥ- 
ὈΪβ8 γτοη }] 00 ὑγδῆθιθ; δη) 
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Γ ν κ Α 9 , μ ’ 

καταδύυσειαν, πρὸς δὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐτράποντο 

φονεύειν διεχπλέοντες μᾶλλον ἢ ζωγρεῖν, τούς τὲ 
ΒΕ - ΄ 3 ᾽ ’ [χὰ Ὁ » αὑτῶν φίλους. οὐκ αἰσϑόμενοι ὅτι ἥσσηντο οἵ 

ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρᾳ, ἀγνοοῦντες ἔχτεινον. πολλῶν 
γὰρ νεῶν οὐσῶν ἀμφοτέρων καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς 
ϑαλάσσης ἐπεχουσῶν, ἐπειδὴ ξυνέμειξαν ἀλλήλοις, 

δ ΄ ’ -» - ’ οὐ ῥαδίως τὴν διάγνωσιν ἐποιοῦντο ὁποῖοι ἐκρά- 
ἀν οΣ “ , ᾿ οἷ Ω 

τουν ἢ ἐχρατοῦντο. ναυμαχία γὰρ αὕτη ᾿Ηλλησι 
πρὸς Ἕλληνας νεῶν πλήϑει μεγίστη δὴ τῶν πρὸ 
αὐτῆς γεγένηται. ἐπειδὴ δὲ κατεδίωξαν τοὺς Κερ- 
κυραίους οἵ Κορίνϑιοι ἐς τὴν γῆν, πρὸς τὰ ναυ- 
ἅγια καὶ τοὺς νεχροὺς τοὺς σφετέρους ἐτράποντο, 
καὶ τῶν πλείστων ἐκράτησαν ὥστε προσκομίσαι 

ἂρ. 580. 8 1. 1η οριυϊπιῖϊβ οοἀα. αὐτῶν, ἴοτγίαββθ τθοῖθ, Οἱ, 
ΟΕ ΕΣ 
τῷ δὺ ὑπὸ αὶ. οπηϊβϑιτη ἀοϊονὶι (455. (οἴ, δάη, 48, 4); 

τ Πα όταπι, ΘΟΠΒΘΠ515 Ρ᾽ι5 Πάεὶ ν᾽ ἀδίαν. Πάθονα, 

ἃάῃ, 

δ΄ ὃ. ΟΥ παλιν ὍΣ 1: 

ἀναδεῖσϑαι εδι τε] ῖραγε εχ 
515 πανὶθὰ5 (οἷ. 5.6}0]. 1 
14, 3). 6 τῆονα το σαπαὶϊ ρὰρ- 
Ῥὶθυ5 πᾶνεβ οδρίϊναβ οἵ. 1 90, 
σευ. 1. ΝΑ: δ... Σ ΘΩς 
ἩΠΒ αὐ Ὴ τον 86: εἴν. ΧΟΧΙΙ 
20; 2. ΧΧΧ ΊΟ, ὅ.. θειΐᾳπα δ 
ηδρίθοια ϑιίγδοίίοπα τ ϑϑιϊνὶ νἱά. 
θοῦ ΘΟ 9... Κυπορὶ αχς 
8 61, 10 δάη. 2. Ρἤυρ!ο, δὰ 
Εαν. Μεα. 1588. 00. δὰ ϑορῆῇ. 
ΑἹ. 498, εὐ ἀδ ορίδιϊνο, 4161} 
ῬΙῸ χατέδυσαν Ροβίτ πη 6558 
Πηχονδηΐ αγόρον, Οον, εἰ δῃοην- 
τη5. ἂρυὰ 812. ΠῚ ρ. ὅ88, 5εὰ 
ΓΘΠῚ ἴῃ ὈΠΙΨΘΥΒῚ ΠῚ Εἰοααὶ Ρδίει, 
11 51, 1. -- φονεύειν ... ἢ 
ξωγρεῖν. ΤΠ πηἰἶνὶ δροχοσοιϊοὶ 
ΔἃὉ ἐτράποντο ροπάθηϊεβ. Οἵ, Π 
σῦ;. 10. ἐξ ἅπ.. ὙΙτ609; 8. ..ΖΠεδ8π- 
πλεῖν δυῖεπὶ ἢΐς Ῥαυϊο ΠΝ 
ἀϊοιτη οϑὺ δίᾳιθ διέκπλους 49, 
8. εὐ 8].; ῃ8ΠῈ οϑὶ δἰ πηρ] Ἰοἰ τοῦ 
ἰγϑ ΠΒΘΌΓΘΓΘ πᾶν ἴθ 5. 
τούς τε αὑτῶν. Ετ οχ ἀγνο- 
οὔντες εἰ εχ ἔχτεινον Ρδπέογα, 
ΟῚ 6Χ 5030 ἀγνοοῦντες νἱχ 
ἀμ 1.65; ΠΑΠῚ Αἰἰῖεν οἱ ἔκτεινον 

ἑαυτῆς Ῥᾶτιπι ἀρίδ ΡΙανίπιὶ οοα. 

Πἰπηΐ5. ππᾶθ Ροβίταπι: δὺς Πθο ΘΓ 
καὶ ἐπὶ... ἐποιοῦντο οτπηΐπο 
δαβίία βἰηὶ 58ι18 δρρᾶγοί, 

8. 2, ἐπὶ πολὺ τῆς ϑα- 
λ ἀσσης. Οἵ. δάῃ. 1,..-- τὴν 
διάγνωσιν ἐποιοῦντο. ΟἿ. 
δάπῃ, 68, 3. οἱ ἈΤΙΪΘῸΠΙ οαπιδἃ 861}. 
8,8. -- ὁποῖοι ἐκράτουν ἢ 
ἐκρατοῦντο ἱπιραρηαὶ Οὐοθεῖ, 
δὰ Ηγρετ. Ρ. 62, φιοὰ ὁπότεροι 
γΕαιϊ Θρθίαν, οὐ], αὐ 80]οΐ, δἀβεὶ- 
Ῥυϊδιίιν ἤδτνν. ϑ86α ὁπότεροι πὸ 
Ροίογαι αυϊάοη ἀἰοὶ. Νὰπι) 586- 
ΘΠ ΠῚ ΤΟ ΓΤ. ΘΟἢΔΟΓΘηἐΪ8 ΠῚ 06 
β᾽ βρη ΠοαΥΪ Πδοθββα αβί, Παθὶία δὸ 
ἴδοϊβ νἱοίογθβ ἃ νἱοιὶβ αἀϊσηοβοὶ 
ΠΟ Ροΐυϊβδο, Οδυβα δπὶπὶ ΔΗ γ- 
ἰὰ ΟἿΣ ΒῈΠΟΓΌΠῚ ἴῃ ἀδχιΓΟ ΘΟΓΠᾺ 
Οἰαά ὁπὶ {ΠῚ ποι! δηϊμηδαν εν]. 
-- Ἕλλησι πρὸς Ἕλληνας] 
διὰ τὴν ἕν Σαλαμῖνι. 5080]. --- 
μεγίστη δὴ τῶν πρὸ αὐυτῆς. 
Οἷ. δάη. 1, 1... --- γεγένηται. 
ΡΙυΒαα. ἐγεγένητο ϑῖνα γεγένητο 
Ἰεσὶ ναἱυ ΤΠ ληνν οοα, ὅδ. 84 ρου ΐδοιο Γο πὶ 
ΕΧΙΓα ΠΑΓΓΔΙΪΟΠΘΙΏ (Δ Π6 18 ΠῚ [1511 
ΟΟΠΊρΡ ΙΔ Πὶ 5᾽ σἸ Ποαγὶ ἀἰοῖς ΟἸα 585. 
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πρὸς τὰ Σύβοτα, οἱ αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν 
τῶν βαρβάρων προσεβεβοηϑήκει. ἔστι δὲ τὰ Συ- 
βοτα τῆς Θεσπρωτίδος λιμὴν ἐρῆμος. τοῦτο δὲ 
ποιήσαντες αὖϑις ἁϑροισϑέντες ἐπέπλεον τοῖς Κερ- 

χυραίοις. οἱ δὲ ταῖς πλοΐμοις, καὶ ὅσαι ἦσαν λοι-- 
παὶ μετὰ τῶν ᾿ἡττικῶν νεῶν καὶ αὐτοὶ ἀντεπέπλεον, 
δείσαντες μὴ ἐς τὴν γὴν σφῶν πειρῶσιν ἀποβαί- 

στρατος 

Ψξιν. ἤδη δὲ ἦν ὀψὲ καὶ ἐπεπαιάνιστο αὐτοῖς ὡς 
ἐς ἐπίπλουν, καὶ οἱ Κορίνϑιοι ἐξαπίνης πρύμναν 

8 8. Ρτο οὗ ἴῃ Ιδὰν, οἱ αἰϊαᾳιιοί "0 νῖ5. ἀφιθυϊουῖθιι8 οὗ ΟΠ} 6816 πὶ 
δ ρΡμδδὶ δία ΠΠ 80, 1 οὗπερ “αὐτοῖς ὁ κατὰ γῆν στρατὸς τῶν 
Πελοποννησίων προσεβεβοηϑήχει. 

Οὗ, “δαη. 107, ὃ. ἀὰπὶ 0 ἀροίθυϊ8. 

8 4. ἀντέπλεον Τί. γαι. ΡᾺΙ. 
ΠῚ Ὶ: Του. 
ὕΠ1ν. “ϑυπῦ. οὐ. 1 ῥ.. 8.88. 
ῬΥΔΘΡΤΘΞΒΙΠΙ. 

8 ὅ. ὡς ἐπίπλουν Αυρ. ΡαΔΙ. 

8 8. τὰ Σύβοτα, οἵ. Οἱ 
Κυῖιζ. δὰ 54]. ἴὰρ. θ0 εἰ 5ἀ. οἱ 
ἀθ ῃ οἱ ἥπερ 86. 142, 4. δορο 
δαίοηη) ϑυθοία ἰη58}15. δἰ α5 6ΠῚ 
ΠΟΙΪΠἶβ, ἀ6 αὐἰθι5 νἱὰ, 47, 1, 
ΟὈϊθοία ογαμῖ, ΟὈτηπθ οὐ ἢ (1 
ἘὐγΒῸΒ ἡ Ὁ, ἼΡτοὺ ΉΤΟ: 0 
166. Θγᾶθο, 5θρῖ. Πρ. 3. 58. 

ὃ 4. τοῦτο δὲ ποιήσαν- 
τες αὖϑις ἁϑροισϑέντες. 
Ατίοπᾶθ ραν οὶ ρίαπὶ ραν εῖρῖο 1ἰὰ 
ἀἀϊοοίαπη αὖ αἱγοαὰδ (θη ρου δ 
ποῦϊο οοηιϊποϑδίιν, ΟἿ, 7ὅ, 8. 117, 
1. Τἷν. ΥΙ 22, 8. --- ταὶς πλοΐἴ- 
μοις καὶ ὅσαι ἦσαν λοι- 
παί. Καί ἀεῖίονι νοϊαϊν Βοῖβκ. 
οὐ ἀποῖβ πο] αβῖν Κυπορ, 5 δον- 
τη Δ ἢ} ὁδί, πλόΐμοι δαηὺ Πᾶν 65 
δα πανὶ οαιοποηι ἃρίδθ, αἰιᾶδ 6Χ 
Ρυΐοῦο ραρπα δναβοίδηῖ, λοιπαΐ 
ἴ Ρυΐοτα ρυσηᾶ δι ΝΥ νοι πϑίὰ- 
16 πὰ πὰς αἰϊὰ ἀδ ὀδιιδὰ το οιδο, 
απο διιΐοπη. Ῥουΐο]ο ἀπο! το]}- 
αἷ5 αἀϊαποίαο, ἔναπι δηΐπὶ ὁοΥ- 
ΟΥγδ οἰ ΟΧΧ ευὐἱτοηηθ5 (328, 4): ἴπ 
ΒὈΡοσίογο 8ι 6 1 ΡΠ Π0) υδ] 
οὐδπῦ ηἰδὶ ΟΧ (47, 1). -- καὶ 
αὐτοὶ ἀντεπέπλεον. Ὁ τἃ- 
Π|0Ὲ5 ἀρετάς νἱά. δίῃ. Υ' 0, ὃ. 
ὙΠ 78; 2. ὕΠὉ ΒΥ Ό Ὁ... 9: 

Οὗ δάη. 184, 4. ϑεὰ νυϊ]ρὰ- 

Ααρ. Μ. τὰ, 455. ΟἹ. Ῥδῃ, δ. 
δὺ. το ϊααὶ ἀντεπέπλεον, αὐποὰά νϑΡὰπὶ 6558 ἀοοιὶί 

Νὰπι τοΐοτίαν δὰ ἐπέπλεον ῥυοχὶπηθ 

ΟἾΟΝ 17 2: 

πειρῶσιν. ϑῖο δοῖϊνα Τῇυο. 
πο απο: ὍΝ ΠΤ δὲν ἢ Ἂς 
Εν 9: ὍΣ 102, 2. 128, ι: 
᾿ 5: ἐπεπαιάνιστο αὖ- 

τοῖς ὡς ἐς ἐπίπλου") δύο 
παιᾶνας ἦδον οἵ Ἕλληνες, πρὸ 
μὲν τοῦ πολέμου [ϊ.- 6. τῆς μα- 
χης] τῷ Ἄρει [εἰϑὶ πος [Ἀ]Βιιπηὶ 
αἀἰοῖν ϑοίννγα!ρο 46 Ρδθδῃ. Ρ. ἴ οἱ 
84], μετὰ δὲ τὸν πόλεμον τῷ 
᾿ἀπόλλωνι. 8εῖο!. ΟἿ, Χοη. Ογύ. 
ΠῚ 8: θεῖ ὙΠ 20. πε αδῃ 
ον. Ϊ Ῥ. 2917 544. ΘΒ 10. 
ἃ. Ρ. 81 844ᾳ. -- καὶ οἵ Κο: 
ρένϑιοι.. “πρύμναν ἐκρού- 
οντο. ὮὯὌδ καί νὶά. Μαιι!). ατ, 
8 ὅ04 δἄῃη. 8 εἰ, 8 620 Ρ. 1481 ἃ. 
Κτιοσ. αν. 8 69. 83 δά. 6, Πρύ- 
μναν Ἀρούεσϑαι [ἰνῖο 651 ΓΘ Υ ΤῸ 
ἱμἰ θοτο πᾶνοπὶ ΧΧΥΙ 89, 12, 
ΟἸοογουϊ β᾽ πη ρ᾽ οἰτον ἢ μὶ ὟΝ Ερ. 
ἃ Αὐὐν ΝΠΠ 21, δα απο08 ΓΘ ηΐ5 
Αἰ ἀἀάαμῦ, ἱν 6. ἴῃ τὸ Β6]]Π1οᾶ τὸ- 
(Ὁ οδάθνο ἔγοπίθ αν ῖβ ἴῃ Ποβίθηι 
νουβᾶ ρδυΪδιῖπὶ τϑοὶρ᾽ θη}. 86, 
Ὠ0η Γπρίϑηίθ, ΟΥ, 61, 2. 84, 2. 
ΠῚ 178, 3. ὙΙΙ 40,1. Αυἱϊ Θδ ἀ6ΠῚ 
δὰϊ 5 τα ΠΠ πιὰ δδὺ ποῖῖο νοὶ ἄνα- 
κρούεσϑαι ΝΠ 80, 1, 40, 2. 
Ηφγοάοιαηι [ἐπὶ] πρύμνην ἀνα- 

ὅ 
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ἐκρούοντο, κατιδόντες εἴχοσι ναῦς ᾿“ϑηναίων προσ- 
, τι Ω ψω , Ἁ , πλεούσας, ἃς ὕστερον τῶν δέκα βοηϑοὺς ἐξέπεμψαν 

»9 Ἄ ΄ [ν , ᾿Ὶ “ οἵ Αϑηναῖοι, δείσαντες, ὅπερ ἐγένετο, μὴ νικηϑῶ- 
σιν οἱ Κερκυραῖοι καὶ αἱ σφέτεραι δέκα νῆες ὀλί- 

Ψ ’ 3 

γαι ἄμυνειν ὦσιν. 
δ1. Ταύτας οὖν προϊδόντες οἵ Κορίνϑιοι καὶ 

ς ἴς διε, δ ΣΝ “" Α 3 Ω Ο 
υποτοπγοαντὲς ἀπ ἀϑηνῶν ειναι, οὐχ ὁσὰας ἑὥῶρῶν 

ἀλλὰ πλείους, ὑπανεχώρουν. τοῖς δὲ Κερκυραίοις 
(ἐπέπλεον γὰρ μᾶλλον ἐκ τοῦ ἀφανοῦς) οὐχ ἕω- 
ρῶντο. καὶ ἐθαύμαζον τοὺς Κορινϑίους πρύμναν 
χρουομένους., πρίν τινες ἰδόντες εἶπον ὅτι νῆες 
ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν. τότε δὲ καὶ αὐτοὶ ἀνεχώρουν 

’ " Ψ ο " ἴω ΄ 3 

(ξυνεσκόταζε γὰρ ἤδη), καὶ οἵ Κορίνθιοι ἀποτρα- 
΄ Χ [ 5 ’ὔ δ » ς 

πόμενοι τὴν ὅδιαλυσιν ἐποιήσαντο. οὕτω μὲν ἢ 
9 Ν 9): σΡ 9 ’ εἾ ἰν , 

ἀπαλλαγὴ ἐγένετο ἀλληλῶν, καὶ ἢ ναυμαχία ἔτε-- 
λεύτα ἐς νύχτα. τοῖς δὲ Κερκυραίοις στρατοπεδευο- 

σλρ. δ]. 8 2. ἀποτρεπόμενοι Τι, Αὐρ. 455. 6], οη. οἱ ἀε- 
ἰθυῖοτθ5. δἰϊαποί. 

8 4. τοῖς Κερκυραίοις δὲ ρῥ]υνίπιϊ ργδοίον Υ αἱ. 

κρούεσϑαι ΥΠΙ 84, ἈΡΡίδπαπι 
τὴν ναῦν Ἀρούειν ἐπὶ πρύμναν 
αἰχῖββο δαποίαίὶ ΒΙοοπιῖ. [ἢ τηϊ- 
πὰ τεργοβίνὶ 1 Ὸ γεβροπάθην ἐπὶ 
πόδα ἀνάγειν, ἐπὶ πόδα ἀνα- 
χωρεῖν, 5κ'τη. Οἵ, ζἄθαη. δὰ Χϑῃ. 
ἐπὴν ΨΙ ὅ, 6. εἱ ΚΙοΙίΖ. δὰ Εν, 
ῬΠοοι. 1408. -- ὀλέγαι ἀμύ- 
νειν. Νιά, Μαίῃ, αν. 8 448, 1". 
Κτιορ, τ, 8 49, 1, 
δρ. 1. 8 1. προϊδόντες, 

οὑπὶ ἃ πίε 56 υἱαΐβϑδϑηῦ, ΟΥὮἉ, 
ΠῚ 22, 1. Κ᾽ 84, 8. ὙΠ 52, 1. 
Δ ΔΈ δες οὐχ ὅσας ξἕώρων, 
ἀλλὰ πλείους. Δα ΠΟ νοΥθᾶ, 
αυδθ ῬτῸ ἃρροδίίοημθ ἃοοὶ ρίτηι8, 
καὶ ἀάάοτο νοοῖ ΟοὉ. Μιεπιο. 
πον, 56γ, ἼΠΙ ρ. 81, 40 πο ]5 
αὐϊά 6 Πὶ Π0ὴ νἹ δίων ΟΡυ8. 6586, 
8 2. ἐκ τοῦ ἀφανοῦς. Ὁϊ- 

σΘηαϊ σοπὰβ δανθγθίαϊο, οὐ ΠΥ 86, 
2 οἱ 9, ὃν Οἱ Ῥγδοίθ ΘΧΘΠΊρΙἃ 
ἃ Μαιῃ, 8 ὅ74 Ρ. 1834 ὁοπι- 
βαταια, ἘΠΕ ἃριὰ Το, διιῃὶ 
ἐκ τοῦ φανεροῦ ΚΡ 19, 2. 100, 

2. 4110], ἐκ τοῦ προφανοῦς 1 
45, 8, ἐκ τοῦ εὐθέος 1 84, 8, 
ἐκ τοῦ εἰκότος Ν1 66, 2, ἐκ 
τοῦ αἰσχίονος ΥἹ, 10, 2, ἐκ τοῦ 
ὁμοίου Ι 44. ὃ [ανὶ εἴ, 84 η.), 
ἐκ τοῦ δικαίου 1] 89... 3..:106 
ΤΠ αὐ ῖ5. οἵ, Ηδπηὰ. ΤΡ, ἰ Ρ. 058 
5864, -- νῆες ἐκεῖναι ἐπι- 
πλέουσιν, μπᾶν65 {Π|ἰ0Ὸ δα- 
ΠΔΥἰ ΡΣ ΑΥ 6, ΟΡ οπλῖββυπη τίϊ- 
οὐ! τὰ ἐκεῖνος παροὺ νίη ἃ Μίδι. 
αν. 8411, 12 ἸΒΕΡἠρμλβσῶς να. 
ΘΌΔ ΠῚ Κτυθρ. 8 0, 11 δάῃ. 
22. -- ἐπα ἸΦΌμΝ ἘΠ 
ἐποιήσαντο, ἀγεονϑβὶ 4 15665- 
βογαηΐύ, πὶ διαλύεσϑαι ποὴ ΤΆΤΟ 
εδὲ ἀϊ ον οαϊ; δαῖτ Δα θη) ἀπο- 
τραπόμενοι ἀἰξοδγηϊίαν τῷ πρύ- 
μὑναν κρουεσϑαι. 

8 ὃ, ἐτελεύτα ἐς νύκτα, 
5 ποοίοπι {Ἰηϊοθαίαπν, ΟΥὮ 
ΠῚ 78, 4. 108, 8. 

8 4. στρατοπεδευομέ- 
νοίς, οὑὐἱὰ οδδίγα πᾶν 818ἃ 
ΟΟΙΙοοδίατὶ οβϑϑοηί. 6 οο- 
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μένοις ἐπὶ τῇ Λευκίμμῃ αἱ εἴκοσι νῆες ἀπὸ τῶν 
᾿ΙΑϑηνῶν αὗται, ὧν ἦρχε Γλαύχων τὲ ὁ Δεάγρου 
Ἄς καὶ Ζρακοντίδης ὁ “Πεωγόρου, διὰ τῶν νεχρῶν 
καὶ ναυαγίων προσκομισϑεῖσανι κατέπλεον ἐς τὸ 
στρατόπεδον οὐ πολλῷ ὕστερον ἢ ὥφϑησαν. οἵ ὅ 
δὲ Κερκυραῖοι (ἦν γὰρ νύξ) ἐφοβήϑησαν μὴ πο- 
λέμιαι ὦσιν, ἔπειτα δὲ ἔγνωσαν καὶ ὡρμίσαντο. 

52, Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀναγαγόμεναι αἵ τε ᾽άττι- 
καὶ τριάκοντα νῆες καὶ τῶν Κερκυραίων ὅσαι 
πλόιμοι ἦσαν ἐπέπλευσαν ἐπὶ τὸν ἐν τοῖς Συβό- 

᾿Ανδοκίδης Ῥτὸ σίρακοντέδης οοἀ. Οἱ δάη. 
(αρ. ὅθ. 8. 1. ἀναγαγόμεναι Τιϑυν, αἰ. ἰπα, Ο., τοϊφυϊ ἄνα- 

γόμεναι. 

παία ἀϊοίαπι αἰ ἀποδεδράσκοντα 
ΡΙαι. Ρτοῖ, 817 ἃ. -- αἷ εἴκοσι 
νννς αὕται. Ῥτορίθν δυιϊσα τη 
ΠΟη ἰξογαίατη 51}}}}Π|πλτιπὶ δϑὺ Π) 6ΠΊ, 
ΙΧ 12 αἵ πέρυσι πρεσβεῖαι περὶ 
τὴν Πελοπόννησον ἐπεῖναι. Οἷ. 
Κιαθα. αν, 8 ὅ0, 9 δάπ. ὅ οὐ Π 
831. |. Ὁ. 1 ἸΝΉ ΤΣ Ν:00; 
1. ΥΙΙ 41, ὃ. Οον. δυοίοτα ἤενν. 
ἀπὸ τῶν ᾿4. 46]. Ροδδαῃί ααυϊ- 
ἄθτη ἀροββο; παπὴ ἀθθοθαπὺ ἀπ ]- 
τᾶπιι8. -- Γλαύκων ὁ Λεά- 
γρου. Ὅε ἰοὺ [Ιμεᾶστοὸ νἱὰ, ἤε- 
τοὰ. ΙΧ 75. 50}0]. Ατὶ βία, ρ. 488. 
Μεΐποϊς. Ουδοβί. 5θθη. 1ΠΠ ρ. 19. 
-- Ἰρακοντίδης. ᾿ἀνδοκίδης 
δὶ στϑοῖθ ἴῃ οοάὰ, ἰορογοίαγ, ἢΐο 
ΠΟ 6886. οὔδίοι, 4υἱ οἶγτοα 440 ἃ, 
Ομν, παίι5. (οὗ, ΒΙ455. ΕἸοαα, Αἰ, 
ΙΡ. 2171) ποῃ ροίεναί ἃ, 482,81 
ῬΓΆΘΙΟΡ 6888, 864 οἷτι8 ἃν, ἀθ 
αυο οἵ, Απάοο. ΠῚ 6. 56Π0]. ΑΥίδβι. 
1.1. Αἥὐὖ νἱτῖο ἰπἰδοίαπι 6556 οοαὰ, 
Βουϊρίαναπη οϑβίθπαϊὶ ΟἿΑ. πὶ 119 
παρ]έδοσαν στρατηγοῖς ἐς Κόρ- 
[κυραν τοῖς δευτέρ]οις ἐκπλέ- 
ουσι Γλαύκωνι [ἐκ Κεραμέων 
εν νιν Τένει. Κοιλεὶ Ζρακοντέ- 
[δ τι κυ ἐπὶ τῆς] Αἰαντί- 
δος πρυτανείας, πάρ ἀρρᾶτγοὶ 
Αἰτοτϊ8Β ἀιοὶβ ποθὴ δρια ΤῊ, 
οχοϊάϊθϑθ δὲ ἰουιϊαπὶ ἰαἶδδα Ὀγα- 
οοητίάοπι. ἴ{τ ααῖοπὶ {Ππ4 οπλῖυ- 
ἰογοίανγ 60 [δοίη δὲ ααοά, ουπὶ 

ΒΙσα  ΠἸοδμταΓ ρσον 6 οὐδ6, 

Ποῦ αὐυοαιθ ποηηθη Ρουτὶ Ρ6Γ 
καί ρανιϊου!απι δαϊαποίαπι δββοί, 
Βου θ 618. ΘΟα} δὰ ρυοχίπηατη καί 
ἀθουγανογαηῦ, ὕτιπὶ αἰΐθυιπὶ πο- 
τιθη ἴθ ὑϊα]ο ΡγΟθΔΌΙ ΠΟΥ ΒῈρ - 
Ρἰοιὶ πϑααθδὶ, πὸ ἃριὰ ΤῊ, αυἱϊ- 
ἀθην ἰδοαπᾷ οχρίογὶ ροίεβί, Οἢ, 
ἀθ τοῖο πος ἰοοο Μι5. ΒΠδη. 
ΧΙ, ρ. 489 54. --- ἐς τὸ στρα- 
τόπεδον, ἴὰ Ἰοοαπ αὶ ΟοΥ- 
ογτδοὶ οδβίτα οοἰϊοσδίατὶ 
οὐδοῦ (Δαρονρίαϊ). Οὐπὶ δοάθηι 
μαΐτι5. νοθαῦθα}} βθηϑιι στρατόπε- 
δον καταλαμβάνειν ἀϊοίιιπι 65᾽ 
Π 61, 4 οἱ 7. ἤενγν. ἐς τὸ στρατ. 
ἴῃ βυβρίοίοποπι νοσᾶνὶν, δὰ 5] 
αὐοββοὶ, τοῖς Κερκυραίοις κατ- 
ἔπλεον νἱχ ροβϑοὺ ἴῃ! ]θοῖ. 

8 ὅ. ὡρμίσαντο, ἃρραυϊ- 
βΒδοβαηῦ, ρου απ ἢ ΓΛ ἢ ἴ. 
Εἰαβάθιῃ τοὶ ρουἤθοιϊο δὶ αἰ Ποαίαν 
ουϊα5. ᾿ηἰἰὰπὶ ἃ 4 γοῦῦο στρατο- 
πεδευομένοις ἰπαϊοδίαηι ε8ι, Ηρο 
γ γα αὐἱ ἃ 50Γ ἃ ἢ ἃ 6.6 ἰηίθῦ- 
ργειδηῖαν οἱ τὸ στρατόπεδον οἃ - 
οτα ἰδπὶ οΟἸ οοδία ᾿ηἰο!]οραῃὺ 
Αὐποπίθηβοβ ὁρμίσαντας ἴδοογα 
οορσαπιαν οὐ ἰπ ΘΓ Ὁ} 16 πὶ 5  θοιὶ 
πλαςαιϊ οη δ πὶ βίλία θυ, οαϊὰ 5. Πα Πα τὰ 
οδὺ ᾿πάϊοὶ μη. 

Οᾶρ. δ2. 81. τὸν ἐν τοῖς 
Συβότοις λιμένα. Ον 80, 8 
[οτβίϊαη. μι} }}18 τὰ Σύβοτα τὸν 



ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΑ. (1 δ1. 583.) 1.5} 

τοις λιμένα, ἐν ᾧ οἵ Κορίνϑιοι ὥρμουν, βουλό- 
μεναι εἰδέναι εἰ ναυμαχήσουσιν. οἵ δὲ τὰς μὲν 
ναῦς ἄραντες ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παραταξάμενοι 
μετεώρους ἡσύχαζον, ναυμαχίας οὐ διανοούμενοι 
ἄρχειν ἕχόντες, δρῶντες προσγεγενημένας τε ναῦς 
ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ἀκραιφνεῖς καὶ σφίσι πολλὰ τὰ 
ἄπορα ξυμβεβηκότα, αἰχμαλώτων τε περὶ φυλακῆς, 
οὗς ἐν ταῖς ναυσὶν εἶχον, καὶ ἐπισκευὴν οὐκ οὖσαν 
τῶν νεῶν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ" 
μᾶλλον διεσκόπουν ὅπῃ κομισϑήσονται. 

τοῦ δὲ οἴκαδε πλοῦ 

δεδιότες 
«ἡ οἱ ᾿4ϑηναῖοι, νομίσαντες λελύσϑαι τὰς σπονδάς, 
διότι ἐς χεῖρας ἦλϑον, οὐκ ἐῶσι σφᾶς ἀποπλεῖν. 

βουλόμενοι οοἀὰἀ. Οἵ, ἁάῃ. 

λιμένα. γψ6] 51Π|}}18 ; 868 οὗ ΠΠ| 28, 
4 τὸν ἐν τῇ Φειὰ λιμένα οἱ ΙΝ 
26, 6 τὸν ἐν τῇ “Μεσσήνῃ λι- 
μένα. -- βουλόμεναι το- 
ΒΟΓΪ ΡΒ πη τ5, ΠΟ ααϊῃ βουλόμενοι 
γοίθετὶ ροββϑοῦ δὰ νῆςς αδὶ πο- 
ΤῊΪΠ 65 5] σηΠοδη ταν αἰ ἴῃ ΠΑΥ 115 
5αηΐ, 568 ρευβρίου 115 οα 58, Π6 
Ῥούρούαη δὰ Κορένϑιοι τεΐεν- 
Γϑίαγ, αὐοα, 5ὶ πη 50. 1} ἰδΥμηϊ- 
Πϑ(] ΟΠ ΘΠ ΓΟΟΪΠΘΠγ115,), Υἱχ ροίοδβί 
πο ἤθτὶ. Ἐτυβίγα ΟΟ60. 1. 1. Ρ. 80 
ἴῃ (Δ Π1|0 05. αἱ ΠοΙηϊη65 ἀθβίσηθη- 
ἴὰΓ π]α ΒΟ ππιπὶ γα ΟΪΓῚ ἀἴοῖῦ 16- 
ποῖ ΤΥ 26, 8 αἴ ἰπ οἵ τημυίαη8. 
Νοππθ οἰΐϊαπὶ ααᾶθ ὟἼΠΠ 20, 1 
Πᾶνο5. ἴδοουθ αϊσαηίαν ΠΟΙ ΪΠ68 
Ῥοιΐα8Β ἰδοϊαπι ἡ Εὖ πλαϊίο οὐδ πὶ 
δυἀδοῖυβ ΝΠ 82, 1, αδὶ ἀδ οἰνὶ- 
ταύτη ΘΟΡΙΪ8. ΒΘΡΠῚΟ δι, ἀἰοῖτιγ 
ἀπεχώρησαν τινες πόλεις οὐ 
πολλαί. ΟἿ, εοιἶἰαπὶ Αὐ᾽βίορῃ. 
Ῥαδο. 621. 

82. τὰς μὲν ναῦς ἄραν- 
τες... ἡσύχαξον. Μὲέν ἴιὰ 
ΘΟΙ]οοαίΠ 6558 πὸ δά ἰοίδηι 
ΒΘη θη 8π τγοίουθη πὶ δἰῖ, σαὶ 
οοηίγαγὶα δ᾽ηΐ ὈΥΪΠΊἃ γεῖθα: ὃ 8, 
ἀοοοὶ Κύπορ. Ρυδοίογθα τὰς ναῦς 
ἄραντες ἰπΒο]οπιῖι5 οϑὲ ἀϊσθπαϊὶ 
Βεπαδ; ΡΒ] θυ απ] 8 ΘΠ ΪΠη 50] ΠῚ 
ἄραντες 46 ἴιδο τ Ιερσίταν, 29, 1 
μι 45) ἄραντες ταῖς 

ναυσί. ΘΙΠΑΠΠΓΟΓ. τΔπιδα ΤποΥ- 

ἀϊάε5 ἀντανάγειν ταῖς ναυσί 1 
ὅ2, 1 οἱ ναῦς ΝῊ 87, ὃ ,ϑουρβιτ. 
Ὁ ΟΕ, ἀπαίρουσι τὰς νέας ἀπὸ 
Σαλαμῖνος Βονοάοί. ΨΠΠ 57." 
Κιιαος, «Ἂἴρειν ἀθπίαιθ. αυδτία 
τόπο ἀδ ΠΑΝ 115 Ροβ᾽ τα πὶ Πα 068 
ὙΠΠΘΟΣ 1 νῆες ἄρασαι ἔπλεον. 
Νοπ πιαϊτο πιϊπαδβ ψΑυία5. δϑὲ αι 
Παιϊηὶ βοίγ οῦθ. [06 ᾿ηὐγϑηβῖνο 
αἴρειν οἵ. οἰᾶ πὶ 8άη. 1 12, 4. -- 
ἄρχειν ἑκόντες. ΟΓ΄ἁ ἑκόντας 
ἄρξαι ΤΥ ΦΥΙΞΞ ἀκραι- 
φνεῖς. Οσί, δάη. ο. 19. -- ἐπι- 
σκευὴν οὐκ ούσαν. Ἐχ 50ρ6- 
τἰ οὐ θ5. πιθητθ τθροίθηάππ ὁρῶν- 
τες, οἱ ογαίῖο ροϑιὺ ΠΠ|ὰ αἰχμαλώτων 
τε περὶ φυλαχῆς, υἱ 5λ6ρ68 μοϑδί 
τέ, ταιϊδία οβί, ΟἿ, δάη, 58, 2. 
Ἐπισκευή οϑὺ γοθουϊο, ἢ. 6. [ἃ - 
ΟαΠ 85 τοί οἴ θπάϊ, αὐ περιτεί- 
χισις ΤΙ 1381, 1 ἤδου!α 8. οἰγοαπι- 
ν]]αηἀϊ οὐ δἰ μη, Οἱ, δαη. Π 
44, 8. 1. 88, 8. Ν 29, 2 εὐ Νγαπα. 
Δα. ὅόρῇῃ. ΡΗΠ, 61 εὐ ἀβ Γιδυϊπὶβ 
Νδορο 50. 1,80. 5ΒοΓῚΡ. Ῥγᾶθο, 8 ὅ8 ἢ 
εἀ4, 2. 

ὃ. 8. 09... πλοῦ -- «ὁ δὲες 
σκόπουν. Νά. Μαιῃ. αν. ὃ 842, 
2 οἱ, ἃ 410 ὁδιιδᾶ β'ιϑηθίῖνὶ τη 6}11|5 
Ἐχρ οί οϑί, Κυαθο. αν, 8 47, 10 
δάῃ. 8. ΟἿ ᾿ηἴνὰ 68, 2. ὅ1η6 56η- 
ἰθηΐα τοϊαίϊνα διασκοπεῖν εἰΠὶ 
σοη, δαρεὶ Ὁῖο (455. ΧΧΧΎΥΙ,Ι 
11, 4 εὐ ΧΙΥΙΙ 88, 8. 
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ὅ8. Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς ἄνδρας ἐς κελήτιον 
ἐσβιβάσαντας ἄνευ κηρυκείου προσπέμψαι τοῖς 
9 , ᾿ α 3... ’ ΄ 

““ϑηναίοις καὶ πεῖραν ποιήσασϑαι. πέμψαντές τε 
ἔλεγον τοιάδε" , ̓ 4δικεῖτε, ὦ ἄνδρες ᾿Αϑηναῖοι, πο- 3 
λέμου ἄρχοντες καὶ σπονδὰς λύοντες" ἡμῖν γὰρ 
πολεμίους τοὺς ἡμετέρους τιμωρουμένοις ἐμποδὼν 
ἵστασϑε ὅπλα ἀνταιρόμενοι. εἰ δ᾽ ὑμῖν γνώμη 
ἐστὶ κωλύειν τε ἡμᾶς ἐπὶ Κέρκυραν ἢ ἄλλοσε εἴ 
ποι βουλόμεϑα πλεῖν καὶ τὰς σπονδὰς λύετε, ἡμᾶς 
τούσδε λαβόντες πρῶτον χρήσασϑε ὡς πολεμίοις.“ 
οἱ μὲν δὴ τοιαῦτα εἷπον᾽ τῶν δὲ Κερχυραίων τὸ 8 

ὅᾶρ. 58. 81. ἐμβιβάσαντες δαι., ἐμβιβάσαντας Τ1ι. Τιαὰν, τη. 
δὲ δϊαιιοί ἀθίουϊογοβ ΟἵὈ, 11 90, 

. 58. 8 1. χκελήτιον. [Ιἴὰπὶ ηἰϊμὶ εϑὲ ἴδοθγθ δἱϊ- 
Α δὴ ὐὐοοὰ πΠ0. αἰδιϊηρυΐαν ΓΝ αυἱὰ, Οἱ. ἔαρι, δὰ {ὶν, ΧΧῚ 68, 
120, 2. [Ιἢ 5[π}}1} τῷ ο, ῶ9 ἀκά-ἮἨἮ Βοϊβὶς. 8.61)01. 46. ργᾶπι, [δι 
τιον ΘΟΠΠΠΊΘΙΠΟΓΆ(Ι ΠῚ δϑί, Π6 8ὸ- Ρ. {72. Ρδι]0ὺ ροβϑί ριορτγὶθ 
ουβαι, ἐσβιβάσαντας οἴ. «αη. 81, 
2. οἰβδὶ ἤθο ΘΧΘΙΊΡ] ΠῚ ῬΔΌΪα απὶ 
ΑἸ συ, οἱ δᾶη, 1111, 1. --- ἄνευ 
κηρυκείου]) κηρύκιόν ἐστι 
ξύλον. ὀρϑὸν ἔχον ἑκατέρωϑεν 
δύο ὄφεις περιπεπλεγμένους 
καὶ ἀντιπροσώπους πρὸς ἀλλή- 
λους κειμένους, ὅπερ εἰώϑασιν 
φέρειν οἵ κήρυκες μετ᾽ αὐτῶν" 
καὶ οὐκ, ἐξῆν αὐτοὺς ἀδικεῖν 
παρ᾽ οὖς ἀπήρχοντο. ϑ6}ο!. 
πλνν ΒΒΟΙΪα βαν: {Ἰὰς οὗ {τὰ- 

"τοί, Ηϊδβύ. ΥἹ Ρ. 88 (νε"8. 
τοῦ 1Π Ρ. 8604). θε τε οἵ, ἀκη- 
ρύκτως ε. 14θ οἱ ἀκηρυκχτίέ 2. 
- ἔλεγον, διὰ τῶν ἀνδρῶν 
τῶν προπεμφϑέντων. Οἵ. Κυιορ. 
στο δ, Ὁ, ἢ ἀδη; Α.. 

8 ῶ, σπονδάς 5ἷπ6 δτίΐουϊο 
Ἰηῇηῖι : δοοί μονα Τεγίνρε. Οἱ. 
οἰἶδπὶ αάη, ΟἿ, 1. --- εἰ δ᾽ ὑμῖν 
γνώμη ἐστὶ κωλύειν τε 
ἡμὰς. . καὶ... λύετε. Τέ 
ΡΓΟΡΙΟΥ σύγχυσιν ὁ. 10 ἐχρ!ϊοὰ- 
18 πὶ ἴζὰ {τα θοια πὶ δὶ αυδϑὶ 5θοι- 
τατιη βἰι καὶ τὰς σπονδὰς λύειν. 
ΟΝ 0, 56... ἡ Ἀνυ- 
οὐ] ἀθβιιηΐ, αυοὰ γνώμη ΡΓδ6- 
ἀἰοαίαπη, 181 ηἰ εἰν 5 5 Ὀ᾽ δοίη δϑὶ, 
αὐ ἴῃ 1,4ι. ἃ ΠῚ Π1Ὲ8 ν6] οοηϑὶ- 

πλεῖν ὈΪ5 εὐ σἰήμοθαθιος -- ἡμᾶς 
τοὐσδε. οἵ Μδιι. 8 411, 
12. -- πρῶτον. ϑ8ὶ ΠΕ» 5" 
αἰ νΌ]οῸ Ἰορὶθατ, π18}15 (οἵ. Κσιθο,. 
8 ὅτ, δ 8δάη. 8), οορὶια ἢἷς ἀ8 
60 οὶ φυοά ρυϊμηαπὶ ἴϑοογα Α1116- 
ὨΪΘη565 ἰαθοδηΐαγ, Οὐ τηθηΐθ 
ΟρΡροπᾶίανγ απο ἀεϊηάθ [δοῖθῃ- 
ἀυπη 5ἰΐ, 
8 8. τῶν δὲ “Κερκυραίων 

τὸ μὲν σρατόπεδον ... οἵ 
δὲ ϑηναῖοι. Ἦδθοο ποὴ γθοίθ 
ΟΧ δάνειβο βυηΐ Ροβίία ; ΠᾺΠῚ 
Οονογνϑοὶ πο Ρόβϑαηιν ἀἰνϊ ἴῃ 
τὸ στρατόπεδον (ἰ. 6. τοὺς ἐπὶ 
τῇ “ευκίμμῃ στρατοπεδευομέ- 
ψους ὅϊ, 4, ἃριιὰ 4105 νου βα θὰ Π- 
ἰὰ Θι]8Π] ἀθοθπ] ἡᾶνθ5. Αἰϊοδα 
βϑουπίίαπι 80, 8) οἱ τοὺς ᾿49η- 
ναίους. Κερκυραίων ἀεϊθηά τη 
Ρυϊαι Πἰμὰ., ργΟὈΔΌΙ]5. μέν ἃπίε 
τό ιταιβροῦϊ ἴαθεὶ ΕΥϊίΖβοῃ. 
Ουδοβί. ΤἸμαοίαη, ρ, 1715, Βθο] δὶ. 
Κυιθος, Αὐΐαπηθ ἀ 18 15. Ὠ ΠῚ 
4υϊοα ᾶηη πλιϑ ἀ πὶ 511, Πορὶ- 
πιὰ Θηΐπὶ ΨΘΥΡΟΡ ΠῚ ΘΟἸ]οΟδ 0 
τὸ μὲν στρατόπεδον τῶν Κ. 
γοἰϊπα θη άδ οναΐ, δὶ ᾿ιΆθο ΡῈ. δὲ 
ῬΑΡι ΟΠ Οἰλ ἢ δι ΡΟ ΠΟΥ νιΙΒ οοη- 
απ σοθδηίαν, Οαοὰ ἴἰ8 ἰδοία πη δὲ 
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μὲν στρατόπεδον ὅσον ἐπήκουσεν ἀνεβόησεν εὖϑυς 
λαβεῖν τε αὐτοὺς καὶ ἀποκτεῖναι, οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι 
τοιάδε ἀπεχρίναντο᾽ »Οὔτε ἄρχομεν πολέμου. ὦ 
ἄνδρες Πελοποννήσιοι, οὔτε τὰς σπονδὰς λύομεν, 
τ ὐλεξμωοις δὲ τοῖσδε ξυμμάχοις οὖσι βοηϑοὶ 
ἤλϑομεν. εἰ τωρ οὖν ἄλλοσέ ποι βούλεσϑε πλεῖν, 
οὐ κωλύομεν᾽ εἰ δὲ ἐπὶ Κέρκυραν πλευσεῖσϑε ἢ 
ἐς τῶν ἐχείνων τι χωρίων, οὐ περιοψόμεϑα κατὰ 
τὸ δυνατόν." 

84. Τοιαῦτα τῶν ᾿ϑηναίων ἀποκριναμένων οἵ 
μὲν Κορίνϑιοι τόν τὲ πλοῦν τὸν ἐπ᾽ οἴχου παρ- 
εἑσκευάζοντο καὶ τροπαῖον ἔστησαν ἐν τοῖς ἐν τῇ 
ἠπείρῳ Συβότοις᾽ οἱ δὲ Κερκυραῖοι τά τε ναυάγια 
καὶ νεκροὺς ἀνείλοντο τὰ κατὰ σφᾶς ἐξενεχϑέντα 
ὑπὸ τοῦ ῥοῦ καὶ ἀνέμου, ὃς γενόμενος τῆς νυκτὸς 
διεσκέδασεν αὐτὰ πανταχῇ, καὶ τροπαῖον ἀντέστη-- 
σαν ἐν τοῖς ἐν τῇ νήσῳ Συβότοις ὡς νενικηκότες. 
γνώμῃ δὲ ἑκάτεροι τοιᾷδε τὴν νίκην προσεποιή.- 
σαντο Κορίνϑιοι μὲν “κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ 

μέχρι νυκτός, ὥστε καὶ ναυάγια πλεῖστα καὶ νε-- 

αὐ ΟαΠὶ ΘΠΡἢ 85] σϑη. τῶν Κερ- 
κυραΐέων ργδοροπογθίιν, Ηἰ πὶ πὶ 
αἰ ρτϊποῖρδ]65. Οονὶ ἡ ἰόν πὶ δά- 
ψΟΥΒΔΙΪ Ῥγὰθ ΑἰΠθηϊθηβίθιι5 115 
ΟΡΡοπυπίαγ, Ῥνδθροβίιο Δ 6 ΠῚ 
110 Θεποιῖνο τῶν δὲ Κερκυραίων 
μὲν τὸ στρ. ἰάδο 5ογίθευ ΤῊ. 
ΠοΙοθαί 4ιοὰ 6ΘΧ δάνθιβο ββοὰ- 
ἀαγατη. οὐδὺ ΠῚ τῶν δὲ ᾿4ϑη- 
ναίων τὸ στρ., 5εὰ οἵ δὲ ᾿4ϑη- 
ψαῖοι. Εἴη 62, 2 Ἰερτεῖπηα 
ψΘΓΘΟΓ ΠῚ ΘΟἸΙοοαιϊο, τοῦ μὲν πε- 
ξοῦ παντὸς στρατηγὸν φτορίον 
στρατηγόν οὔπη ἘΠΙρ]ᾶϑὶ φγδο- 
Ροδβίξαπι πιαίαία οϑί. 

8.4. ἐς τῶν. 
Οἵ, δάη. 48, 8. 

. χωρίων. 

Οδρ. δά. 81, τά τε ναυά- 
για καὶ νεκροὺς ἀνείλον- 
το, ἵναρυθηΐα ηδ νη} οἱ 8 - 
ἄανονᾶ (δα ββρεϊϊθηά πηι) 58- 
βία! γα τ, Νοίαμη Π06 5β'σπῈΠὶ 
νἱοίουῖδθ, (σάλα βδορ βϑὶπιθ ἴῃ 

ΤΒπυογαϊαϊβ 0]. 1. ἘΔ, 171. 

ἰῖ8 Πἰ0τῖ8 ἀθ υἱοίουϊθιιβ Ἰορ πὰ 8 
(τοὺς) νεκροὺς τοὺς ἑαυτῶν 
ἀνείλοντο, τοὺς νεχροὺς τοῖς 
ἐναντίοις ὑποσπόνδους ἀπέ- 
δοσαν (63, 8), 46 νἱοιῖβ τοὺς 
νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀνείλον - 
το 8. ἐκομίσαντο, ἢε ναυαγίοις 
Ιδσαπίαν. εἰδὴ ἀνελκύσαι ὙΠ 
οὗ, 4 εὐ προσάγεσϑαι ὙΠΠ 106, 
4, 46 Πἰβ οὐ οδάδνθυῖθιβ προσ- 
κομίξεσϑαι 8 2 εὐ χρατεῖν, 568 
Π15. β' τ} ΠἸπὴἃ βαηύ γουῦθὰ [1 92, 4 
εὐ ὙΠ 72, 1. Βαροι ἀγίοα!ο δηΐα 
ψεπρούς οτηἶΐβ50 οἵ, ΙΚ 14, ὅ.0Ο 
10. 15: ΜΠ ὅ...9. ΠῚ 106, 8. 
ΡΙαΙ. ΤΉοπα, 8 δχί. -- τὰ κατὰ 
σφᾶς. ε πραΐγο βΈΠΟΓΘ νἱὰ. 
Μδιῃ, τὶ 8 441, 2, ἀ6 κατά 
Κααθ. δ 68, ᾿δὅ δάη, 1. 
πἰξαίϑοαν ΤΟΣ βὰς ὑπὸ τοῦ ῥοῦ. 
ΘΙ Πλ Ποὺ [ο08. Ἂς Ἵν ΟΠ 16, θ 
προσενεχϑέντα ὑπὸ τοῦ ῥοῦ. 
-- ὡς νενιπηπότες, 56 νὶ- 
ΟἴΟΥΟ5 6556 Ορὶπδίϊ (οἴ, δά, 

12 
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χροὺς προσκομίσασϑαι, καὶ ἄνδρας ἔχοντες αἰχμα-- 

λώτους οὐκ ἐλάσσους χιλίων ναῦς τε καταδιίίσαντες 

περὶ ἑβδομήκοντα, ἔστησαν τροπαῖον" Κερκυραῖου 
δὲ τριώκοντα ναῦς μάλιστα διαφϑείραντες, καὶ 
ἐπειδὴ ᾿4ϑηναῖοι ἦλϑον, ἀνελόμενοι τὰ κατὰ σφᾶς 

αὐτοὺς ναυάγια καὶ νεκρούς, καὶ ὅτι αὐτοῖς τῇ 
τε προτεραίᾳ πρύμναν κρουόμενοι ὑπεχώρησαν οἵ 
Κορίνϑιοι ἰδόντες τὰς ̓ Δἀττικὰς ναῦς, καὶ ἐπειδὴ 

ἦλϑον οὗ ᾿4ϑηναῖοι, οὐκ ἀντεπέπλεον ἐκ τῶν Συ- 
βότων, διὰ ταῦτα τροπαῖον ἔστησαν. 
ἑχάτεροι νικᾶν ἠξίουν. 

οὕτω μὲν 

σδρ. ὅ4. 8 2. ἀντεπέπλεον Τιδυγ, τη, Β45., τϑιϊααὶ οὐ κατέ- 
πλεον γεὶ οὐκ ἀντέπλεον. 

2, 6). Νάπι τονοῖᾶ ἴῃ 'ρ88 ριρπα 
νἱοογαηΐ ΟοΥ πίῃ (60, 83). Το- 
τλΘγ6 δυοίογα (00. 860 46]. ἤρυνν, 
ὃ 2, ἔστησαν τροπαῖον. 

Ηδβοθο Κσιθσ, ἀποῖβ ἱπο 811, 56 
8. 1 νεγθῖβ τροπαῖον ἔστησαν ἰἴϊα 
τεβροπάθπι αἱ γοΡ 8 τροπαῖον 
ἀντέστησαν ΡῬϑ80]0 ροϑβὶ διὰ ταῦ- 
τα τροπαῖον ἔστησαν. ἘΕῤ οὔπὶ 
δηΐίθα αυδ8 Τούογᾶ ἴδοία βαπί 51- 
σηἰβορηίαγ, ποη 4πᾶ6 ΟοτΥπ ἢ} δα 
νἱοίουϊδτη 5101 νἱπαϊοδηάϑτ 60Π- 
ἰαπάογαηῦ, ρᾶγιπι ἃρίθ 68 δὰ 
γνώμ τοιᾷδε τὴν νίκην προσ- 
ἐποιήσαντο ΔΡΡΙΪοαγθηίασ, -- 
μάλιστα, Οὗ, δάῃ, 18, 8. 
ἐπειδὴ ᾿Αϑηναῖοι ἦλϑον. 
Νοη Ροϊυϊδβθπί θπἰπὶ, δὶ ἢΐ ΠΟῚ 
νθηϊββθηΐ, --- ἰδόντες τὰς Ἄ. 
ναῦς. ΟΥ, δῖ, 1. --- ἐπειδὴ 
ἦλϑον οἵ ᾿49. Ρτίπιιπι Ηΐβ 
γΟΥΌΙ5. 'ρ86 Αὐπθηϊθηβίαπι δάνθη- 
ἰὰ8 ΘΟΓᾺΠῚ σοηθρθοίαϊ ΟρΡΡΟὨΪίαν, 
βεῖϊπᾶθ ροβίθυϊου 8. ἀἰθὶ βία! ἤσαιῖο 
οοηὐϊποίαῦ, αἀυδη τῇ τὲ προ- 
τεραΐίᾳ Ροβίυίϊαι. Ουπὶ οηΐπὶ ποοίθ 
δἀνθπουϊηύ (61, δ), βροπίθ ᾿πιε]- 
Ἰοθῖταν 6Χ ἢΐβ νϑυθ]8. ΟΟΥΙ ΠΕ 108 
Ροβιουΐογθ ἀϊθ οὐκ ἀντεπιπλεῦ- 
σαι. Τιαᾳὰθ πραιο οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
ΑΌ65886 Ροίοβί, αυοᾶ οἰϊτη ΡΟΡΡΟ 
γοἱαἶ δ, Π6 486 δυρίουο Κταρρ. καὶ 
ἐπειδὴ λϑον οἵ ᾽48. ἀοίοτγο 
Ἰϊσεί, Ναηι 80 ἀθοββοὶ αποᾶ τῇ 

Οὗ, 54, 80, 4 ᾿τθίᾳια 54. 

τε προτεραΐέᾳ νοΥὈΐβ γθβροπάογοί, 
ψιοΙ ηίογ ἰούαπι ἔππὸ ἰοοα πὶ ἰτᾶ- 
οἴαγὶς ΟοὉ. Μπεπηοβ. ΧΙ ρῥ. 218 οἱ 
Μπ, πον. 56γ. ΥΠΙ ῥ. 82 5ᾳ. Νδτη 
ὡς ἀυοθυβ Ἰοοἶβ, ἃπίθ κρατήσαν- 
τὲς οἱ δηία τριάκοντα, ᾿πΒ6 ΓΘ ἢ 8 
ἀειεὶ ἔστησαν τροπαῖον... 
ἐπειδὴ 4. ἦλθον τς . ἰδόντες 
τὰς ᾿ἀττικὰς ναῦς ... ἐπειδὴ 
ἦλθον. οἵ 49. ἐν διὰ ταῦτα 
τροπαῖον ἔστησαν. Ἐυπὶ 5εοὰ- 
15 δϑί, αἱ 5ο]θί, ΗδγΥ,., ῃἰδὶ αυοὰ 
ἰδόντες τὰς 9. ναῦς γοιϊηαἱΐ, 
5οὰ υὐγογυῆαδ. ταίϊοηθβ ΤΘΌι5 
γ γῈ ἴδοιϊβ μι Θθαπίαῦ οἱ βθοὰη- 
ἄστη ἤᾶπο ΤΘΡ πὶ ψογ ἰαίθῃ}, ΠΟῊ 
6Χ Πογὰπὶ οορἑ(αίϊοηθ 685. 80 γ]- 
ΡΟΣ Θχριϊοδί, αἱ ΟἰαΥΙββίπιθ οτν 

. ὑπεχώρησαν οἵ Κορ. οϑίοπ- 
ἀϊι, Τίδααθ δὰ ̓ρ58Π1 ἱΓΟρΘΟΥ ΠῚ 
σοΟηΒυϊ αὐ] ΟΠ 6 ΠῚ, ΠῸἢ δὰ τϑίϊοπθβ 
4αϊθὰβ θα οοηβε αἰββθηΐ ἤδᾶθὸ οχ-τ 
ῬΙϊοδιῖο τγοίεγθμάᾳ εὐναὶ, Ῥοὶπάς 
αὐ ἐπειδὴ 4. ἦλθον εὐ ἐδόν- 
τες τὰς 4. ναῦς δὰ το5 οχρ!ϊ- 
οδηἀα5. οἱ ἀἰϊβιϊηοίθ βρη Ποδη 485 
αΠΠ14 δαηΐ, ἰΐα ἐπειδὴ ἦλϑον οἵ 
᾽48. δὰ τοῦὰπὶ Θοποχαπὶ, αὐ νἱ- 
ἀϊπηιβ., ῬΓΟΥΒΙΒ ΠΘΟΘΘΒΔΓ πὶ δϑί. 
-- νικᾶν, νἱσίοῦγοβ 6586. Οἱ, 
Μαιί. αν, 8 604, 2, Κυυδρ, ὅτ. 
8 ὅϑ, 1 δάπ, 8. ὙἸ 84, 6. Απίθα 
ἂς οὕτω ΒΕΙΣ νἱὰ, Κτιθρ. αν, 
8 δὅ9, 4 δάη. 
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δῦ. Οἱ δὲ Κορίνϑιοι ἀποπλέοντες ἐπ᾽ οἴκου 
᾿ἀναχτόριον, ὅ ἐστιν ἐπὶ τῷ στόματι τοῖ ἰἄμπρα- 
κικοῦ κόλπου, εἷλον ἀπάτῃ (ἦν δὲ κοινὸν Κερ- 
κυραίων καὶ ἐκείνων), καὶ καταστήσαντες ἐν αὐτῷ 
Κορινϑίους οἰκήτορας ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου" καὶ 
τῶν Κερκυραίων ὀκτακοσίους μὲν οἱ ἦσαν δοῦλοι 
ἀπέδοντο, πεντήκοντα δὲ καὶ διακοσίους δήσαντες 
ἐφύλασσον καὶ ἐν ϑεραπείᾳ εἶχον πολλῇ, ὅπως 
αὐτοῖς τὴν Κέρκυραν “ἀναχωρήσαντες προσποιή- 
σειαν" ἐτύγχανον δὲ καὶ δυνάμει αὐτῶν οὗ πλείους 
πρῶτοι ὄντες τῆς πόλεως. ἢ μὲν οὖν Κέρκυρα 
οὕτω περιγίγνεται τῷ πολέμῳ τῶν Κορινϑίων, καὶ 
αἴ νῆες τῶν ᾿Αϑηναίων ἀνεχώρησαν ἐξ αὐτῆς. αἰτία 
δὲ αὕτη πρώτη ἐγένετο τοῦ πολέμου τοῖς Κοριν-- 
ϑίοις ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους, ὅτι σφίσιν ἐν σπονδαῖς 

μετὰ Κερκυραίων ἐναυμάχουν. 
50. Μετὰ ταῦτα δ᾽ εὐθὺς καὶ τάδε ξυνέβη 

γενέσϑαι ᾿Αϑηναίοις καὶ ΠΙΕελοποννησίοις διάφορα 
ἐς τὸ πολεμεῖν. 

Οαρ. δ. 8 1. ἐπὶ τῷ στό- 
ματι τοῦ ᾿ἄμπο. κό. Αοὐϊαπι 
φαοαιθ [αῖββα ἐπὶ τῷ στόματι 
τοῦ ἄμπρ. κό. ἀυάϊνίπιι5. 29, 8, 
Απβοιοτίαπι δαίοπὶ ΧΙ, βίϑαϊα ἰπ 6 
Ἰῃίγουβιιβ αἰβίαθαί, ΥὙἹᾶ, ϑίγδθ. 
Ρ. 481 εχίν. -- κοινὸν Κερ- 
κυραέων καὶ ἐκείνων. 68 
Βεποί. νἱὰ, Μαδίῃ. τ, ὃ 889 εοχίγ. 
δάπ, οἱ οἵ, 1Αἴ. οοτατα α αἰ 5. Οο- 
ΤΠ Ογατη οΟΙοπΐα ποοίθρ θη 8 
ΔΡΡΕ δία ἃ Βιγαῦ, Ρ, 452 οὐ Ρϑι8. 
Ὗ 28, 2, Δοδγημδπππὶ οἱ Οοτγὶη- 
1Ὠϊοσατη πη8]6 ἃ ϑουηηηο 459. ΟἿ, 
ΜΌΕΙΙ. θοτ. 1 Ρ. 1117. -- κατα- 
στήσαντες ... οἰκήτορας, 
Οοτουγϑοὶβ, αἱ 101 ποτα, οχ- 
Ῥυϊβὶβ, Οὗ ΤΥ 49. Τυπὶ δἀηοίᾶ 
ΒΟΥΥΪΒ Τηαχίμηᾶ 6χ ρϑγία σοι ρ]6- 
ἰἃ5 6586 πᾶγε8 ΟΟΥΪ ΜΠ Ἰογαπ,. 
ἐν ϑεραπείᾳ εἴχον. ϑ᾽π1ἃ 
Βαπί ἐν ὀργῇ, ἔχειν οὗ, αάπ, 11 8, 
ὅ, ἐν φυλαπῇ ἔχειν ΤΥ 14, ὅ, ἐν 
αἰτίᾳ ἐ ἔχειν 11 589, 2, αὶ οὐ, δάῃ,, 
ἐν ὀρρωδέᾳ 11 80, ̓ . δὲ τὰ οἷ 

τῶν γὰρ Κορινϑίων πρασσόντων 

ΠΠ 10, 1. -- πο σα ορη δι ῦσι: 
Οἷ, δάῃ. Π 2, 

82. Δ ΑΙ ΜΟΥ ΜΡΝ τῷ πο- 
λέμῳ τῶν Κορινϑίων ποῃ 
ναϊοὶ ον πιο 5 6110 Βαρε- 
γαῖ, Νδϑιῃ αἰγὶ ν᾽ οϊββοηῦ ἀπ ὈΙ ΤΩ 
[5586 6χ ὁ. 84 ἀρρϑᾶιϑῖ. [δα π6 
νετίθπάσθη εδύ Οοντϊ πίῃ ϊο 5 
6110 βυβίϊη ποτιηῦ, 4ὰᾶ ἀθ 
ἱπιογργθίδιϊοπθ οἷ. δάπ. ΟΥ̓ 97, 
Οποά δυΐθπι ἤὰπο ἰοουῦμη Ῥτΐοτα 
5681 ἀοοθρίππι ᾿πη δ ι5 6586 Ρὰ- 
τάῖαν ῬΤΌΘΟΡ. Ρ. 2307 τῷ πολέμῳ 
κατὰ κράτος αὐτῶν περιέσε- 
σϑαι, αὐθῖη νἱά. οἰΐϊδπὶ ρ, 254 
περιέσεσϑαι τῷ πολέμῳ τῶν 
ἐναντίων, ραταπι δοουγαίθ ΘῸΠῚ 
Ἰῃ 6] }6χῖββα ροίοβί, απ ΤῊ, 
5:01 ἴρβθ πὸπ τϑραρβηδυῖί. 
αἰτέα δὲ αὕτη. ὃ Δδτιΐουϊο 
πο Δδαάϊίο νἱά. δάη. 1, 2. -- 
σφίσι, ααοὰ ᾿ρϑ5ὶ Οὐτϊ πίμῖῖ Ποὺ 
ΡΓῸ ὁδ 58 ΒΑΡΘθαπς, Οὗ, δάῃ, ὅ8, 
1: -Ξ 8 σπονδαῖς. νἱσοηΐθ 
οοάθτγο, ἰῃ ρ806. (Οἱ, Π ὅ. 

15 Ὁ 
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ὅπως τιμωρήσονται αὐτούς, ὑποτοπήσαντες τὴν 
ἔχϑραν αὐτῶν οἱ ᾿4ϑηναῖοι 1]οτειδαιάτας. οἱ οἱ- 
κοῦσιν ἐπὶ τῷ ἰσϑμῷ τῆς Παλλήνης, Κορινθίων 
ἀποίκους, ἑαυτῶν δὲ ξυμμάχους φόρου ὑποτελεῖς, 
ἐκέλευον τὸ ἐς Παλλήνην τεῖχος καϑελεῖν καὶ ὁμή.-- 
ρους δοῦναι, τούς τὲ ἐπιδημιουργοὺς ἐκπέμπειν 
καὶ τὸ λοιπὸν μὴ δέχεσϑαι οὺς κατὰ ἔτος ἕκχα- 
στον Κορίνϑιοι ἔπεμπον, δείσαντες μὴ ἀποστῶ- 
σιν ὑπό τε Περδίκκου πειϑόμενοι καὶ Κορινϑίων, 
τούς τὲ ἄλλους ἐπὶ Θράκης ξυναποστήσωσι ξυμ- 
μάχους. 

δι. Ταῦτα δὲ περὶ τοὺς ΠΠοτειδαιάτας οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖον προπαρεσκευάζοντο εὐϑὺς μετὰ τὴν ἐν Κερ- 

. ὅ6. 
ἈΝ δονεῶ, 

τοὺς τε ἄλλους τοὺς ἐπὶ Θρᾷκης Τὺ. οὐπὶ αἰϊᾳαοί 8115, 
απαϑὶ νθγῸ ἀϊβιίπραδηύαν 80 418 γϑρΊ οἶδ 5005. Οἷ. δάη. 44, 2. 

σαρ. δὅ7. 81. περὶ τοὺς Π. Και. Πμαυν. Απρ. 8855. μὰ. Ὁ, 
Ε. Εν ἃ. Η., παρὰ τοὺς Π. Μ, νυϊρο πρὸς τοὺς ΜΠ. 

ὃ 2, τιμωρήσονται αί. Τὰν. αν, αι, Η,, τγοιααὶ 

άρ. 6. 82. πρασσόντων ᾿4ϑηναῖοι, ἀρρᾶγοί τϑ θυ θη ἀυ ὴ 
ὅπως --, ἰὰ δρεπιϊθαβ, εββ6. --- ἐπὶ Θρᾷκης, ΡΓΟΡΘ 
ΟΡΘΡδαὶ ἀδπύϊθα5 αἰ, Οἱ. ὅ7, Τηνδοΐδται, αἱ ἐπὶ τῆς Λακω- 
4. θὅ, 2. 1Π 4, 6. --- ἐπὶ τῷ »νικῆς ΚΝ 84, 1. Οἵ, Κυιρορ. ἄν, 
ἐσϑιμῷ. Οἱ. 50]. Ρ. 36 8 61 8 68,40 ἀᾶπ. 2. ϑ᾽6πἰβοαίαν. θὰ 
οἱ Τὰν. ΧΗΙΝ 11. Ηἰο ᾿ἰβιμπιαβ 
ποᾶϊο ἡ πόρτα τῆς Κασάνδρας. 
γιά, Τμοᾶκ. ἄτᾶθο. βερί. ΠΠ| τ. 
162 εὐ ὕναμι, Τῦ. ΠΡ, 69 Ἰῃίογρν. 
(θυ πι.. 4αἱ τη} }6 ἔογθ Ῥ 58115 θα πι 
Ἰαίαπι ἀἰοΙί, Πενταστάδιον νοοδὶ 
Βύνδῦ, Ῥ. 880, 25. -- Κοριν- 
ἁἍίων ἀποίκους. σὴ ΜΏΙ], 
ον. 1 ᾿. 119. --- ξαντῶν δέ. 
ϑαρον δέ 50] ]Πτῖο οἵ. 12, 8, 11] 
"5; 1 Ἴν.1..:Ξ εὐ δρ Π᾿αλλή- 
νην τεῖχος, τ0) ΔΙ ΘΡΌΜΗ, τὸ 
ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ τεῖχος, ἀοηιο  ἰνὶ 
ἰᾳϑϑὶ βαηί, πὸ ἃ0 ΑΥΠΘηἸ θη 51θ115 
τηϑυὶ ΔΡΡΓΟΡ Πα ΔΉ 18 8586. 4ε- 
ἤοηάθιθ Ῥοβϑδθηΐ, --- ἐπιδη- 
μιουργούς. Ὅε [1158 ργδθίου 
4105 νὰ, Μα6]]. ον. ΠΡ. 141, 
Ἀν δοῖιϑπ). Αηύΐαᾳα, ατνὶ 1 τ. 421. 
ΒόΘΟΚ, Ἰηβουῖρί. ΠΡ, 11 οὐ ἀδ 

ἐπί Τοῦ. Ῥανὰ], αν. νὶ ΡΓδΔ6ΡΟ8. 
1 γΡ. 8ὃ86. - δεέσαντες δ 
γϑπιοίϊιβ ποῖηθ νου ἢηϊὶ οἵ 

γερο αυᾶὲ τὰ ἐπὶ Θρᾷκης 
59, 1. 68, 4. 1.9, 4. ΤΥ 8, 1. 
82. 104, ἊΣ ΝΣ ΒΟΤΩΪ ΒΙΌΣ, 
ΘΟΙΗΡΙ οί θη 8 ΟπιδΙοἰ ἀϊοαπι Ρᾶθηΐῃ- 
ΒΌΪΔΙ. απ ἰοῦ δα ΑἸ ΡὨΪΡΟΙ Τὰ 
δα ὰ6 ἴῃ ΟΥ̓ ΘΗ ΘΠ ΡΔΙΘΗΙΙ, 1 πο 
ΤΘΡΊΟΠΘ γουβϑηΐο8 δὰϊ ΤᾺ ἢ ἃ Π 165 
νοοδηίαν οἵ ἐπὶ Θράκης ξύμμα- 
οι μἷς ΘΕΙΝ 102, 1. 122, 2, οἵ 

ἐπὶ ᾿Θρῴάκης Χαλκιδῆς καὶ Βοτ- 
τιαῖοι δ1, ὃ, οἵ ἐπὶ Θράκης 
στρατιῶται ᾿ὶ 88, ὅ. 617, 1. Ῥιὶοὶ 
ΚΔ 6 ἢ ΠΟΘΙ ΘΠ 8 δϑπά6πι. γ8- 
ΒΊ0 ἢ) Τῆνδύθη δρΡΡαυιδθύ ὃχ γν. 
οἵ ἀπὸ Θράκης Ν' 84, 1. 8ὅ, θ6. 
88, 1. Οἷ. δάη. 60, 8. 

(ὰρ. ὅ7. 81. Ταῦτα δέ. 
Κύυορ, ταῦτα δή. Τὐθτογαπι βου ὶ- 
Ῥιανδηὶ ἀοίθπαϊε ΟἸΔ58., απιοὰ νϑὺ- 
νὰ ὅθ, 1 μετὰ ταῦτα εὐϑύς δο- 
σαγατ 5 ἀοἤηϊδηιαν ἢΪ8 εὐϑὺς 
μετὰ τὴν ἐν Κι. ναυμαχίαν. 
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3 χύρᾳ ναυμαχίαν᾽ οἵ τὲ γὰρ Κορίνϑιοι φανερῶς 
ἤδη διάφοροι ἦσαν, Περδίκκας τὲ ὁ ᾿ἡλεξάνδρου, 
Μακεδόνων βασιλεύς, ἐπεπολέμωτο, ξύμμαχος πρό- 

ὃ τερον καὶ φίλος ὦν. ἐπολεμώϑη δέ, ὅτι Φιλίππῳ 
τῷ ἑἕαυτοῦ ἀδελφῷ καὶ Δέρδᾳ κοινῇ πρὸς αὐτὸν 
ἐναντιουμένοις οὗ ᾿4ϑηναῖοι ξυμμαχίαν ἐποιήσαντο. 

4 δεδιώς τε ἔπρασσεν ἔς τὲ τὴν “ακεδαίμονα πέμ-- 
πῶν ὅπως πόλεμος γένηται αὐτοῖς πρὸς Π]ελοπον- 
νησίους, καὶ τοὺς Κορινθίους προσεποιεῖτο τῆς 

ὅ Ποτειδαίας ἕνεκα ἀποστάσεως προσέφερε δὲ λό- 
γους καὶ τοῖς ἐπὶ Θράκης Χαλκιδεῦσι καὶ Βοτ- 
τιαίοις ξυναποστῆναι, νομίζων, εἰ ξύμμαχα ταῦτα 
ἔχοι, ὅμορα ὄντα χωρία. ῥδᾷον ἂν τὸν πόλεμον 

θ μετ᾽ αὐτῶν ποιεῖσϑαι. ὧν οἵ ᾿Αϑηναῖοι αἰσϑόμενοι 
καὶ βουλόμενοι προκαταλαμβάνειν τῶν πόλεων τὰς 
ἀποστάσεις (ἔσυχον γὰρ τριάκοντα ναῦς ἀποστέλ-- 

λοντὲς καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπὶ τὴν γῆν αὐτοῦ 
᾿ἀρχεστράτου τοῦ Πυκχομήδους μετ᾽ ἄλλων τεσσά- 

8 ὅ, ὄντα τὰ χωρία Τ,απτ. τα. οαπὰ δἰϊααοὶ ἀρίθγϊογῖθυβ, 868 
ὅμορα ὄντα χωρία ῬΓῸΟ ἀρροβίιϊοηθ Παθθηά μη ο6βί, 

8 60. μετ᾽ ἄλλων δέκα οοἀὰ. Οἷ, 8Ὰη, 

8 2ῶ. Περδίκκας... α- 8 4. ἔπρασσεν ἔς τε την 
κμεδόνων βασιλεύς. Νοὺῆ “ἡακ. πέμπων ... καὶ ... 
ἰπγθ6 η πἀπίγοῦβαο Μδοθαοηΐδθ, 568 
τυ π]86, Ὑιά, ΠΠ 99 οὐ 46 ᾿οο 

προσεποιεῖτο. Ῥοβί τέ ταῖ- 
55 πιιίαία οϑὺ οὐαῦϊο (οἵ, δάῃ. 

ΡῬεγάϊοοδ. ΕἸδιῃ. Ηΐϊβι. Μαοθά. 1 ρ. 
28 8414ᾳ. ΑἸθχϑῃαθυ οϑὺ ἴ5 ααὶ 
φιλέλλην ἀϊοῖϊταν, οαἰὰβ ποὴ τᾶν 
πηΘη 0 6ϑὺ ἀρὰ Ηοθγοά, ΟἿ, Ἰηΐγα 
1 995. 8: 
8. Φιλέππῳ. δΝίὶά. Δ4η. 1Π 

9ὅ, 1. -- 4 ἐρ ὃ ᾳ] “έρδας 
"Μριδαίου παῖς, ἀνεψιὸς Περ- 
δέκκα καὶ Φιλίππου. ϑὅ6Π}ο!]. 
ΟἿ, ΜΈ}. ἀ6 Μαορα, Ρ. 82, ΑΒεὶ. 
Μαορά. Ρ. 160, Ῥγδθίθνς 05 ἃ θπηὰ- 
Ιο5 ΡῬογαϊοοαθ ο, ὅ9 ἰγαίγοβ Πδὺ- 
ἄδο οἱ 6. 61 Ραυβδηΐαβ, ἀθηϊαπο 
Π100 Ατηγηίαβ ΡΒ ΠΡ ἢ]. οοτα- 
τ] ΘΠ ΟΥ̓Δ Ή ΙΓ. Αἀποίδπααπι δα 6 1 
ΓΆΡΙ5. ἀἰοοπαϊ β 6 Πτ18 ἐναντιοῦ- 
σϑαι πρός τινα, αποᾶ νεγθοτυτηῃ 
Ρυσπδηάὶπβα ἀοἰδπαϊμιν, ΟἿν ΡΙαι, 
ΟἸθοια, 7, 8, 

ὁ. 16) οὐ ἃ ρϑυιοῖρίο ἴθ νϑυθιπὶ 
Βηΐίατη (αι Π 86, 2. ΙΝ 4, 2. 
12. 1) τΡδῃ8|10, αι ΓΘ δοίαπι 
δδί αἱ τέ Ῥτορτὶθ ἀπίθ ἐς ρο- 
ποπᾶππηι ἔπους, Αὐτοῖς δα ΑἰΠπε- 
πΐθη865. τρίευεπάππι εδί, Πὲέμ- 
πῶν οἰϊαπι ομλ᾿(ἰ ροίαϊί, Οἱ, δάη, 
θῦ, 2. 

δ ὅ. προσέφερε λόγους, 
οοπάϊοϊοπο5 ἔογοθαί, 8ἃ958- 
θαὺ Οοὐπὶ ---, αὐ ΠῸ Τ0, 1. θ6 
ΟΠ ἀ θη βῖθιι5. νὰ, ὅ8, 2 οὐ 'θὶ 
8άη., ἀς Βοιιδεῖβ 1199, -- ξυν- 
ἀποστῆναι. Ὅς ἱἰπῆη. νἱά. 
Κυιοο, αν. 8 ὅὅ, 8 δάῃ, 18. 

ΒΟ, ΩΣ ΤΣ τ. ᾿αἰσϑόμ νοι. 
γον 42, 1 ὧν ἐνθυμηϑέν- 
τες. --- αὐτοῦ. ἰ. 6. Ῥοταϊοοδα. 

Οἷ, ὅ9, 1. -- ἀρχεστράτου 
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ρῶν στρατηγοῦντος), ἐπιστέλλουσι τοῖς ἄρχουσι 
τῶν νεῶν Ποτειδαιατῶν τὲ ὁμήρους λαβεῖν καὶ τὸ 
τεῖχος καϑελεῖν, τῶν τε πλησίον πόλεων φυλακὴν 
ἔχειν ὅπως μὴ ἀποστήσονται. 

58. Ποτειδαιᾶται δὲ πέμψαντες μὲν καὶ παρ᾽ 
᾿Αϑηναίους πρέσβεις, εἴ πὼς πείσειαν μὴ σφῶν 
πέρι νεωτερίζειν μηδέν, ἐλϑόντες δὲ καὶ ἐς τὴν 
“ακεδαίμονα μετὰ Κορινθίων [ἔπρασσον], ὅπως 
ἑτοιμάσαιντο τιμωρίαν, ἢν δέῃ, ἐπειδὴ ἔκ τὲ ᾿4ϑη- 
ναίων ἐκ πολλοῦ πράσσοντες οὐδὲν ηὕροντο ἐπι- 
τήδειον, ἀλλ᾽ αἱ νῆες ἐπὶ Μακεδονίαν καὶ ἐπὶ σφᾶς 

(δρ. 88. 
Βεσ, Οἵ, δάη. 

3 ἽΨ ΄ 5 

μετ΄ ἄλλων τεσσάρων. ϑὶ 
ἐγδαϊίαπι δέκα 5᾽ ΠΟΘ πὶ δϑί, ΠΟ 
Ῥτδθίουθβ δηπαϊ, 4105 4608 ἔα͵558 
οοηδίδί, 568 ᾿πηρουδίογοβ Ἔχ γδουαϊ- 
ΠΡ ἱπί6 6 ρθη αὶ βαη:. ΟΥ, βοῃοο- 
τηδπη. Απίϊαα. ἴᾳτ. ΡᾺὉ]. Ρ. 252. 
Θεά νοὶ δῖο ἷο ἰδηϊ8. ΠΌΠΊΘΓΒ 
ἄπουχτῃ, αὐἰθὰ5 ᾿πΒαροῦ Θ1, 1 απἰη- 
46. 811 βυθτἶβϑὶ 6586 αἰσαηία, 
Βυβρθοίῃ8 εβϑί. Τεσσάρων (δ΄) 
Ιεσθηάσπη οοπίθοϊς Κγαθο. ἴῃ 
ϑεοθοά, ΒΙΡ]. οὐἱτ, ἃ. 1828 ῃ. 8, 
δύυοηειμι. ἴῃ ῬΏ110].1 ». 869. ΑἸι6- 
γὰπὶ τϑοθρὶ ΟἸ855., ααἷὰ βθοῦπ- 
ἄστη Κτγαθσ. σοπϊθοίαγα ΠῚ, ΟΠ 
Ροβίθα (61, 1) φυΐϊπαιιθ. ρυϑθίογεβ 
ΠΪβϑὶ βίηξ, Οὐ 65 8Ὸ πγθθ δἴαϊβΒ- 
βΒϑηῦύ οὖ ἰτ68 ἀυοθβ δά ρϑΥΨ ΠῚ 
ὨΌΤΊΘΓαΤη ὑσὶ σϊηία πανίαση οἵ τ} }6 
ΠΟΡ ΠΑ γα πὶ 51 Π}}16 πὶ σαύϊοπθπι Πᾶ- 
θογθηΐ δίααθ 61, 1 αὐαἰπαῖο ἀπο 65 
δα ἀπο τ]ὰ ΠΟΡΙϊᾶγαπὶ οἱ αυᾶ- 
ἀταρὶπία πᾶνθ5. ϑ'ϑὰ ΟῃΊη65 ρῦϑε- 
ἴογθ8 δἰϊαπὶ δἰἴὰβ. ἃ0 αὐῦο δἴπο- 
ταηῦ (110, 1) οὐ Ῥᾶγθπι γϑίοΠ 6 πὶ 
ἰπίον ἀμποθβ οὐ πᾶγνϑβ ᾿πίθυοθᾶθνθ 
ΠΟΠ δϑὺ ἤθοθββα (οἵ, 116, 1 οἱ 
111, 23); ἰὰπὶ Κταθρ. δπηθηᾶδιῖο 
ῥγοθα ον οὶ (δέκα τε δὶ ΟΝ, 
103, 1): 

Οαρ. ὅ8. 8 1. εἴ πως. Οἱ. 
Μϑιιῃ. τ, 8 20, ---σφῶν περι. 
ΟΥἮ, δάμη. 1| 6, 2. -- [ἔπρασ- 

8 1. αἵ νῆες αἵ ἐπὶ 73ΞΦ. οπιπο5 ργδοίον [ι. Καί. Η, 

σον] ἀοίοπάυπι νἱάδίαγ; 81 
τϑοίθγαιδπι αποα οοραϊᾶ ροϑί 

ἐπειδή ἀδεβί, αὐᾶπιὶ ἱπίθυροϑὶίο 
δέ ἴδοι! ϑοοϊρίδπηαβ, 6 νυ ]ρϑία 
βουϊρίατα νευρὰ ἔπρασσον ὅπως 
ἑτοιμάσαιντο τιμωρέαν π0ῃ 580- 
Ιαὰπὶ οατῃ ἐλϑόντες ἐς τὴν Δακε- 
δαίμονα, νόγαπι οἰϊδπι ουτῃ πέμ- 
ψαντες παρ᾽ ᾿Αϑηναίους πρέ- 
σβεις οοῃϊαπροπᾶα βαπὶ, αποά 
ἢουϊ ἤοὴ ΡΟΌ556 6Χ τοὶ ᾿'ρϑβ1ι5 πᾶ- 
τατᾶ ᾿ἰᾳφαοῖ, Ῥαυου!αγιπι μέν... 
δέ ταῦο δαυίθεπι ψυ!σαίδθ ΠῚ 
ουδϑίαί, Ὑιά. δάη. ὅ2, 2. --ὴν 
δέῃ. Ουπὶ πιοᾶο ΟὈ]ϊᾳ 0 Θ586ὲ 
εἰ δέοι. Οἵ. αᾶη. 91, 8. - ἐκ 
πολλοῦ, Ῥτορι. ἰᾶᾷπὶ ἰπᾶθ ἃ 
Ιοπβθο δ πΡΟΓΘ, ἷ- 6. ἀϊα, Οἱ, 
δάμη. 11 88, 2 οἱ Κτυορ, αν, 8 48, 
4 αἄη.8. -- αἵ νῆες ἐπὶ Μα- 
κεδονίαν. ἨΐΠβθ6 πᾶνῖθυ8β οχ- 
Ρβαϊοπὶ ἴῃ Μαοθάοηίδηι ἔδοίθῃ - 
ἄδο ἰπἰτῖο ἀδϑύϊηαιϊβ, Ὀγϊ αβα 8 ΠῚ 
Ρτοβοϊβοογθηίαν, πιϑηἀδύαπι οὐδὲ 
αἰ Ροιἄδοαθ ροβϑθββι οηθηὶ ΑἸΠ6- 
πἰθηβῖθ5 ἰαίδπὶ τοάᾶογθηΐ (57, 
0. ὅ9, 1. 3). Μυϊραίαπι βουϊρία- 
τὰπι αἵ ἐπὶ ΓΗ͂. 51 γοῦπουθηλ8, 
οὐἰϊαπιαπὶ {118 πᾶνῖθβ ῬΓΟΡΥΪΘ 
Ρτοροβίϊαπι [αΐδβθ αὐ ἰπ Μδοο- 
ἀοπίατι δχρθαϊϊοποαι ἴδοθυθηὶ 
βισηϊοατοίαν, Ῥανίίου βαθβθααὶ- 
ἰὰν ὁμοίως 141, 1. θεὲ σφᾶς 
νἱὰ, δάμ, 230, 1. δδ, 2. - τὰ 
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ὁμοίως ἔπλεον καὶ τὰ τέλη τῶν Δακεδαιμονίων 
ὑπέσχετο αὐτοῖς, ἣν ἐπὶ Ποτείδαιαν ἴωσιν ᾿4ϑη- 
ψναῖοι, ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβαλεῖν, τότε δὴ κατὰ τὸν 
καιρὸν τοῦτον ἀφίστανται μετὰ Χαλκιδέων καὶ 
Βοττιαίων κοινῇ ξυνομόσαντες. καὶ 1Π|ερδίκκας 
πείϑει Χαλκιδέας τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλεις ἐκχλι-- 
πόντας καὶ καταβαλόντας ἀνοικίσασϑαι ἐς Ὄλυν- 
ϑον μίαν τε πόλιν ταύτην ἰσχυρὰν ποιήσασϑαι" 
τοῖς τε ἐχλιποῦσι τούτοις τῆς ἑαυτοῦ γῆς τῆς 
Μυγδονίας περὶ τὴν Βόλβην λίμνην ἔδωκε νέμε-- 
σϑαι, ἕως ἂν ὁ πρὸς ᾿4“ϑηναίους πόλεμος ἦ. καὶ 
οἱ μὲν ἀνῳκίζοντό τε καϑαιροῦντες τὰς πόλεις καὶ 
ἐς πόλεμον παρεσκευάζοντο. 

τέλη τῶν Πακεδαιμον ων. 
ΟὟ δοῆβιη. ἀπίϊαα. αν. 1Ρ.81454. 
Μα6}1. θοῦ. ΠΡ. 128. Ηδ88. δὰ 
Χοη. 46 Βερ. Πμδοεᾶ, Ρ. 271, Ἰηΐγᾶ 
ΙΝ 10, 1. 86; 1. -- τότε δὴ 
κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον, 
ἰὰτ ΨΥ ΘΥῸ (γ6] πὸ ἀ 6 Π111η) 
Βοος οφροτγίιπο ΘῈ} ΟΥ̓, 
Οἱ. Π 84, 8 εἱ τότε τοίνυν κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν καιρόν ΠεΙπο51}. 
ΧΥΠΙ 180. ΙΔτὸ πὴ 1111}5 6 πὶ -- 
ῬοτΙθα5 Νερ. ΤΉγαβ, ΠΕ 4, ἰὰ πὶ 
ἷπ 60 ἰθροῦα ΑΒ6||10 ἃρυὰ 
6ε}1]. Π.18. ψεγθὰ κατὰ τὸν κ. 
τοῦτον Οοὐπὶ ϑ86πίθηςϊαθ ἀδΠΊΠῸ 
46]. Ηδγν. 

2. τὰς ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
πόλεις. Οὐδ 5ἰπὶ ἢδ6 ὑγ0685 
δῦ. αἰτπὶ 8 5ἰηθτη ΤΟΓΟΠΔΘΙΠῚ 
8ῃ 8 ὙΠοΥΠΙΔϊοτη 8ηῃ 8660 δᾶ 
ΒιηρΊοαπι, αἱ 80 ΟἸΥ ΠίΠΟ Ῥ8Ὲ10Ὸ 
Ιοησίαβ ἀἰϊβίαι, βἰίδθ ρᾶγαπῃ ΙΪ- 
ααθέ, Οπληΐποὸ ἀΓΡθ65 ΡΟΡαΪ ΟΠμ4]- 
οἰἀδηβίαση ργδθίου ΟἸγ μππὶ η8]- 
Ιδὰθ ἃ Το. ποτυηϊπϑηΐαν ηἰδὶ ἔουία 
ΒαΥνΪα θὅ, 2, 0] ἰδπηθη νἱά. 
δάπ,, οἱ ἰογίαββθ Ατπδο ΙΥ̓ 108, 
1 οἱ ϑοοίυβ Ν' 18, ὅ, ηἰβὶ ἢδ6 
Βοιίδοουαπι 5απί. ΝᾺΠῚ ΠΟΙ Π65 
ΟΠ δϊοϊἀθηβθβ ἱποοϊθθαηΐ αυϊάθῃη 
οἰΐδτη ΤΌΓΟΠΘΗ, 568 δὰ δὺ Αι Πθηϊθη- 
β'θὰ5 οοουραία ογαΐ; νἱά, ΤΥ 110, 
1. Νβαιθ ῥδυοὶ ἰἱ ΟΠα]οϊ θη 8685 
ααἱ ἰπ Αοία Πα ϊίαθηΐ (ΤΥ 109, 4) 

Ῥϑγίθπὶ οἰν ἰαύϊβ ΟΠ ΔΙ οἱ ἀθηβ᾽ απ 
οἰὔδοϊββθ δαὶ βου ΠΥ] Ροϑϑηΐ, ΟἸΓΩ, 
αὖ Τοτγοηδοὶ, τηὰ]ίο ροϑβύ 80 ΑἰΠ6- 
πϊθηΒῖθ5 ἀοἔθοουιηί, ΑἸ ἀθ ῃδοὸ 
ΓΘ 5 ΒΡ οΔ(, βυτηιβ δα Ὑ 18, 6. 
ΟΣ ΟΠ θό, 8. -- ἀνοικέ- 
σασϑαι ἐς Ὄλυνϑον. Οἱ 
ὨΙ1οά. ΧΙ 84, 2 εὐ ἀθ νϑῦθο δάηῃ. 
6, 7. Ηΐπο Δρρδγθυθ ἤδη ὉΓΡΘΠῚ 
ΠῸΠ 84 ογδιὴ ἔμϊ586 βἰίατη, τὶ 
ἴῃ ΘΟΠΊΡ]ΟΥθι15 ἰ80}}18 ἰΙοθῸ το- 
ΘΘΠ ΟΥΙ5 νἱοὶ Ηοῖὶ Μδηηὶ ν. Μδηι- 
τῆ86 ΟΟἸοοΔΥΘίαγ, γθοίθ δαμπηοηθί 
ΒΙοοτηΐ, [πῃ νἱοϊηΐα ἰᾷπηθη Παϊὰ5 
νἱοὶ ρΡοπαπί ΟΟυβΙ ΠΟΥῪ [{.1] Ρ. 161 
εὐ Τμϑᾶκ. ατᾶθο, βαρύ, ΠΠ ρ. 1584. 
Οὗ, ἀ6 5ἰία οἷιβ 68, 2. Ηδο δυΐθπι 
τηϊσυαίΐοπα ἤᾶθὺ ὉγὉ5 ἰία ΔΙΠΊΡ]}- 
Ποαία οϑύ τῷ 80 'Π|Ὸ ἰθπΊρΡΟΥΘ 
Ῥτΐποθρβ ΟΠ δΙο ἀἰοασατη οββοί, [ἢ 
Ῥοίεβίδίθμῃ δαίθη ΟΠ 8] οἱ ἀθηβὶ ΠῚ 
απομηοαο νϑποῦὶϊΐ πᾶῦγαΐ Ηδργοά. 
ὙΠΠ 127. --- ἀνοικέσασϑαι. 
Ῥαββίνα ΠΠθχῖοπθ 1.5115 Θϑὶ ΑΓ βίο, 
Αν, 1840, ΟἿ, δάη. Π 102, 5. -- 
τοῖς ἐκλιποῦσι, ἰἰ5 ααἱ 
τοιϊαυϊββθηί. -- τῆς  υγ- 
δονίας. Ὅδ Πδο νἱὰ. Π 99, 4. 
Τυῖ περί ποὴ εβϑί κύκλῳ περί, 
Βοά ρύορϑ. Οἱ, σουβίη. 1 Ρ. 118. 
-- Βόλβην. Ὅε Πδο οὗ, ΤΥ 108,1. 
ΘΟΥ]. Ρ. 27 8 67, Ηοάϊς Βεβίοϊδ 
(Μπεσίκια) ποταϊηδίαν. ΥἹὰ,Οου- 
βίη, 1, ἃ, οὐ 1681, 1. 4. 1Π Ρ. 170. 
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ὅ9. 41 δὲ τριάκοντα νῆες τῶν ᾿ἀϑηναίων ἀφ- 
ικνοῦνταν ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης καὶ καταλαμβάνουσι 
τὴν Ποτείδαιαν καὶ τἄλλα ἀφεστηκότα. νομίσαντες - 
δὲ οἱ στρατηγοὶ ἀδύνατα εἶναι πρός τε Περδίκκαν 
πολεμεῖν τῇ παρούσῃ δυνάμει καὶ τὰ ξυναφεστῶτα 
χωρία, τρέπονται ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν, ἐφ᾽ ὅπερ 
καὶ τὸ πρότερον ἐξεπέμποντο, καὶ καταστάντες ἐπο-- 
λέμουν μετὰ Φιλίππου καὶ τῶν 4έρδου ἀδελφῶν 
ἄνωϑεν στρατιᾷ ἐσβεβληκότων. 

600. Καὶ ἐν τούτῳ οἱ Κορίνϑιοι, τῆς 1Π]Ποτει-- 
δϑαίας ἀφεστηκυίας καὶ τῶν ᾿Δἀττικῶν νεῶν περὶ 
Μακεδονίαν οὐσῶν. δεδιότες περὶ τῷ χωρίῳ καὶ 
οἰκεῖον τὸν κίνδυνον ἡγούμενοι πέμπουσιν ἑαυτῶν 
τὲ ἐθελοντὰς καὶ τῶν ἄλλων ΠΙΕελοποννησίων μισϑῷ 
πείσαντες ἑξακοσίους καὶ χιλίους τοὺς πάντας 
ὁπλίτας καὶ ψιλοὺς τετρακοσίους. ἐστρατήγει δὲ 

9 “» 3 ᾿Ὶ ἐς 9 , Ἁ , 

αὐτῶν “ριστεὺς ὁ Αδειμάντου. κατὰ φιλίαν τὲ 
αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα οἵ πλεῖστοι ἐκ Κορίνϑου στρα- 
τιῶται ἐθελονταὶ ξυνέσποντο᾽ ἦν γὰρ τοῖς Ποτει-- 

(αρ. ὅ9. 81. τήν τε Ποτ. Τιδαν. τὴ. οὐ δἰΐαιοι ἀθίθυϊουθβ. 
ΑἹ τϑοῖθ ΟἸα55, δηϊηδ αν ον 510 ΒΘρΡαγαν ααἱ ἅπᾶ ἀεἰδοογπηΐ. 

ΔρΡ. ὅ9. 8.1. ἐς τα ἐπὶ 
Θράκης. ΟΥ δάμη. 580, 2. -- 
ἀαφεστηπκοτα,. Ρϑ.]0 ροϑὺ 
ξυναφεστῶτα, υὐ καϑιεστη- 
κώς εἰ ΡΙο πτῖο οὐ 51}}}Π18ὰ 51 Π 6 
αἰβογίση:ς. ἀϊοιαηταν 

89, ἐφ οπερ. ΟΥἁ Μϑι}. ὅν. 
8. 439, ἰηΐγα ΥΙ 47 .1 οἱ ἀθ ἐπί 
συμ δροιβΒ. Υ Τ7, 6. -- τὸ 
προτερον. Οἔ δά. ΠΙ 110... 
-- κατασταντες, δυὺΐ ΘἀΠ 
Ρουνοπιββοηῦὺ δαῦ σα 60} - 
βοάϊββϑηΐ, ΚἸτ ον 1Π 80, ὅ. 
92, θ.. ΑἸλογᾶ θχρίδηδιῖο Ργϑθϑίδὺ 
οΟὉ Ν 4, 4 εὖ οὉ 5᾽π|}1ὁπὶ ψἱπὶ 
νΘΥΘΟΓΕΠῚ καταστάντες ἐμά- 
χοντὸ 49 8. ΑἸΐὰ τὸ5 δϑὶ 1 1, 

σαρ. 00. 81. δεδιότες 
περὶ τῷ χωρίῳ. ῬΠνΥπΙοἢ. ἴῃ 

ΒΕΚΙΚ, Απεοᾶ. Ρ. 87 δέδοικα 
περὶ τῳδὲ κατα δοτικην ὡς ἐπὶ 
πολυ οἵ ἅττικοι. Βεπθ αὐυοὰ 
ὡς ἐπὶ πολύ «τἀάϊάϊι. ΟἿ, Τίιαο, 
ΠῚ 102, 8 (ει ἀ6 φοβεῖσϑαι ὙΠ 
98. .3), Χοη, γν 1 4, 22, Ηεϊηά. 
δὰ ΡΙαῦ. αι ῃγα. Ρ. 812 5ᾳ. Μαίι, 
αν, 8 ὅϑ8ϑ8 γ εἰ β. Κυυερ. αν. 
8 608, 82 δἠη. -- ξαυτῶν. “νὰ. 
δάῃ, ΠῚ 48, 4. --- μισϑω πεί- 
σαντες. ΒΘ ΠΆΠΠ11ον ἰᾶω “4... 1 
ΘΕΙΥ͂ 80, 8. -- τοὺς πάντας. 
Οὐ. Μαιΐν, δ΄. 8 200. Κιταερ. 
6τ..5.δ0, 11. δᾷῃ...18..1 ΤΟ 
ΤΉ .8: 

8. 2. Δριστεύς. ᾿Αριστέας 
ΔΡΡΟΙ αν ἃὉ Ἡοτοά, ΝΠ 87. Οἱ 
᾿πέθρθΥ, 1μποὶ, Ὁῖα], Μονι. ΧΙ 8, 
- ᾿Αδειμάντου. Ε5ι ᾿4δεέ- 
μαντος ὁ ᾿ὥχκυτου, Κορένϑιος 

᾿Ψ 
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8 δαιάταις αἰεί ποτε ἐπιτήδειος. καὶ ἀφικνοῦνται 

τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ ὕστερον ἐπὶ Θράκης ἢ 11ο- 
τείδαια ἀπέστη. 

1 61. Ἦλϑε δὲ καὶ τοῖς ᾿Αϑηναίοις εὐϑὺς ἡ ἀγ- 

γελία τῶν πόλεων ὅτι ἀφεστᾶσιν. καὶ πέμπουσιν, 
ὡς ἤσϑοντο καὶ τοὺς μετὰ ᾿ἀριστέως ἐπιπαριόν-. 
τας; δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας καὶ τεσσαράκοντα 
ναῦς πρὸς τὰ ἀφεστῶτα καὶ Καλλίαν τὸν Καλ- 
λιάδου πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν᾽ 

Ἵ᾿ 

Ἢ Θ0Υν. αρ. 60. 8 8. 
ὅδρ. 61, 81 

στρατηγός, ἂς 410 Ηδοιοά. ΥΠΙ 
ὅ. ὅ9. 61. 94. -- ἐπιτήδειος, 
ῖ..68. φέλος. Οἢ, 9ὅ, 7. Π 49, 8. 
ΥἝΙΗ 41, 1. 

8 ὃ. ἀφικνοῦνται. Ὁτὰπὶ 
πηδυὶ δἃΠ ἰθυγθϑίνὶ ἰἰΐποτθ Το, 
ΠῸΠ ΘΧρΡΟΙΪ, Ηοσ ρτοραπάππὶ 
νι αουὶ “ἀοοοὶ ὕΠ|γ. Κι}. οΥἷί, ᾿. 
8 54. Οδγίθ πᾶνθβ8 ααϊθὰβ νϑοιὶ 
βἰηθ. ΠῸΠ ΘΟΙΠΠΘΙΠΟΓΔΗΪΓ οὐ 46 
θυ βιν ἰϊπογθ ἀϊοταπι 68ι ἐπε- 
παριόντας 61, 1, υδὶ οἵ. δά η. 
-- τεσσαρακοστῇ ἡμέρᾳ 
υστερον. ἴδιίαιῖα5 ἀυϊάθπὶ 
εββεί τεσσαράκοντα ημέραις 
υστερον, 568 Β' τη ον ὙΠῚ 24,1 
τριτῃ ἡμέρᾳ ὕστερον εἰ ἀριιὰ 
Τιαῖῖηο8 ἀπά ὰθ ΠΟ τηΐμ 5 6 Ὁ - 
0 ἅπηο ροϑὺ αυδπὶ {γϊ815 
Δ ΕΗΒ. Ὁ δ5ὺ αἷἴοὶ οοπβία. [6 
ἀτιϊοαο ΟὨΊ1550 νἱὰ, δά. Κν' 90, 
ὅ. οἱ ἢ 12, 8. -- υστερον ... 
ηἿΙ. ἀπέστη. Οἵ, 51, 4. Ἐγαβίγα 
 5ονῖρύιγα 15. ἰος61]8. ἀθίθμαϊμαν: 
ἈπρΙ.. ΥἹΙ 871 τῇ ὑστεραίᾳ ἣ ὁ 
παῖς ἐθάπτετο, 1.5. ΧΙΧ΄ 29 
τῇ προτεραΐᾳ ἢ ἀνήγετο, ῬίΙαῖ, 
Οοηνίν. 1788 τῇ ὑστεραίᾳ ἣ τὰ 
ἐπινίκια ἔϑυεν, Ῥεπι. ΧΙΠῚ 62 
τῇ ὑστεραίᾳ ἢ ἂν προϑῶνται, 
φαΐθιβ ἰοοῖδ Οπιπῖθυ5. ἅπὶ ἢ ἧ 
(εἴ. ΡΙαι. Οὐῖι. 444) ἅτῦ ἢ τϑβοῦὶ- 
Ὀοπάϊιπιὶ οϑί, Νϑπη) ἰἴΐὰ Ἰοοαΐοβ 
6556 ΒΟΥΪΡΊΟΓΟΒ αὐ ἀἰβοθυπὶ ῥΥΟΥ- 
518 πραυρδὶ αὐγὴ ρυΐουΘ νοὶ] 
Ροϑίονυϊοτο ἀϊθ 4ὸ 8π ρτὶ- 
αἴθ νεὶ ροπβίγιαϊθ οἷὰ 8 αἰοὶ 

Αὐξ,.» ἢ τη.) 
. ἐπιπαρόντας οοαα. 

οἱ ἀφικόμενοι 

ἣ αοἰοτὶ. ΟἱἍ, δάη. 
ΟἿ, δάῃ, 

40 5ὶρ ηἰβοθίαν ογραϊ πο ροίεϑί. 
Ῥαγιπὶ ΔαΐΘΤα ΒΙΤΏ116 οϑίύ θιη. 
ΧΧΙ 119. τῇ μὲν προτεραίᾳ, 
ὅτε ταῦτ ᾿ ἔλεγεν, εἰσεληλύϑει, 
Ὁ νοὶ ροίοϑῦύ: ἀπἀδηὰο Π00 
ἀϊοεθαῦ (οἵ, Ηοπι, 1, ΧΧΙῚ 81), 
ΡυΪάϊΘ ἰπίγανθοναῖ, --- ἐπὶ 
Θράκης. Μα115. ουβίίαη ἐς τὰ 
ἐπὶ Θρῴπης, αὖ ὅ9, 1; 564 νἱά. 
δᾶη. 56, 2. Ἐπί οὰπὶ ροπηθῦ. δα οπὶ 
οὐβὶ δριὰ νοῦ δα πα ϊ Ρ] ΘΓ ση4 ὰ8 
(αι 62, 4, 08, 1. 116, ὃ, δΔ|10] 
ΠΟ ΓΆΓῸ, 586  5βἴπιθ ἴῃ γν. ἐπὶ 
οἴκου) πῃ . «. ψΘΓΒ5. νδϊϑί, 
ἰάτήθη οἰΐαπι ἀθ δἀνϑῃηίι ἴῃ Ἰοουπὶ 
ἀἰοὶ ργαθίεγ ἀπθίαπι Θχθαρί τα 
ὙΠ 79, 8 ἀοοοί σουίϊα5 114, 8. 4. 
ΟΓ, Κταορ, ατ, 8 08, 40 δάῃ. ὃ. 

Θαρς 1 8 1.: ἡ ἀγγελέα 
των πόλεων οτι ἀφεστᾶ- 
σιν. 6 ρομού. νἱὰ, Μίῃ, αν. 
8 842,1 (ἐἰ. ΥΠΙ 158, 1); ἀδ ἰοίὰ 
οοηϊονγηηδίϊοηθ νοθουπηὶ Μδι]}. 
αν. ἃ 296. Κτιορ, τ, 8. 61, 6 δάῃ, 
4. Οἵ. 97, 2. 188, 2. --- ἐπι- 
παριόντας τοοῖθ τοβουϊρϑὶῦ {}}ῸῸ 
ϑγηθ. ΠῚ Ρ. 1544ᾳ. Ναηι ργϑείεν- 
ὉΔΙὴ αυοά ΤῊ. παϑατθδηὶ Αἰ ἰθὶ 

ἐπιπαρεῖναι μαθοί, 58ὰ βαθρῖιτιβ 
ἐπιπαριέναι (οἷ, ΤΥ 108, 8. Υ 
10, 8), παρεληζυϑώς 8 8. οβίδη- 
ΤΟΝ Ατὶβίθαμη ποηάππὶ δα[π}556, 
56 δἀνθηΐαββϑθ ἀβπΊηι, --- Καλ- 
λέαν τὸν Καλλιάδου, ΟΙ. 
Βυΐίας δα ΡΙαί: ΑἸο. 1 ο. 81. -- 
πέμπτον αὐτόν. Οἵ άπ. 40, 2. 
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ἐς Μακεδονίαν πρῶτον καταλαμβάνουσι τοὺς προ- 
τέρους χιλίους Θέρμην ἄρτι ἡρηκότας καὶ Πυδναν 
πολιορκοῦντας, προσκαϑεζόμενοι δὲ καὶ αὐτοὶ τὴν 
Πύδναν ἐπολιόρκησαν μέν, ἔπειτα δὲ ξύυμβασιν 
ποιησάμενοι καὶ ξυμμαχίαν ἀναγκαίαν πρὸς τὸν 
Περδίκκαν, ὡς αὐτοὺς κατήπειγεν ἡ Ποτείδαια καὶ 
ὁ ᾿Δριστεὺς παρεληλυϑώς, ἀπανίστανται ἐκ τῆς 
Μακεδονίας, καὶ ἀφικόμενοι ἐς Βέροιαν κἀκεῖϑεν 

8 2. πρῶτον οπι. δαί. 

8 2. πρῶτον, τὶ πὰ πὶ, 
5011, ῬΓϊ Βα αΔ Τὴ πρὸς τὰ ἀφε- 
στῶτα (8 1), δὰ αυδε πη 88] δγδηΐ, 
δανθπθυμηί, Βοβροπάβθι 88ὲ ἔπειτα. 
-- τοὺς προτέρους χιλέ- 
ους. δια, ὅ7, 6. -- Θέρμην) 
σημείωσαιν ὅτι ἡ νῦν Θεσσα- 
λονέκη πόλις πάλαι Θέρμη ἐκα- 
λεῖτο. ἔστι δὲ καὶ αὕτη καὶ 
Πύδνα καὶ Βέροια πόλεις α- 
μκπεδονικαί. ὅοιο!. 6 Ργάηῃδε 
βία οὗ, Βοθοκῃ, [πβουῚ ΠΠ Ὁ. 49 οἱ 
168Κ. ατᾶθο. βερί, Πρ, 429. 

8 8. ἐπολιόρκησαν ... 
ἀπανέίστανται. Απιρ!βοαίαν 
ἴῃ 8 γοΡοἷ5 Βα ἰδοίατη, αΟΠΪ8 ΠῚ 
βίπιυ! οὗ πρότεροι χίλιοι δορὶίδη- 
τὰν, ααἃ 46 τὸ οἵ, δάη. ὙΠ] 68, 8. 
-- παρεληλυϑώς. Οἱ, δᾶπ. 
ΤΠ 50. 2 665. ς 
δ 4, Βέροιαν. Ἔν ταῖς 

ὑπωρείαις κεῖται τοῦ Βερμίου 
ορους. δίχα. Ρ. 880, 86 δάῃο 
ψοια 8. Οαγανοῦῖα. Οἱ, ἀθ ἃ 
Μδημπορὶ. ἄδθορσυ, ὙΠ ρ. 517 εἱ 
1,64, 1, ἃ, Ρ. 29054ᾳῳ. Ηδϑο 
δυο ὉΓΡ5 δῦ ααοα Ρεογαϊοοδβ 
ἴδηι ἱὰπὸ ἄθηπθο ἀοίθοϊββοι (1ὰ 
αυοᾶ εὐϑυύς ἰαοίαμη 6856 θ2, 2 
Ἰορίτη 8) ἃν βὺ8 Βροηΐίθ Αἰδε- 
πο πβὶθ5. ΡοΥίἃ8. οἰδιιβὶβ88 θχίϑιὶ- 
τηᾶηδ 6ϑὲ, ΟἱἨ, ίβομονγ, ϑουιρί. 
ταΐϊη. 1 ρ. 260. [ἃ οθτίθ ἢδθο 
1π 6! !}ορ πα, δὶ ἴῃ Ργοχὶ πγῖβ νῸ]- 
δαία τγοιϊποῦιν οὐ Βθγοθὰ θϑὺ θὰ 
ὉΓΡΒ 4τιδηὶ ἀἰχίπηι8. ϑ'8ἃ ργϑθίον- 
αυδηὶ φυοὰ ἀπαν. ἐκ τῆς Μακεδ. 
ἤᾶησ ὑσθοηὶ οχίτα Μδοραοηΐϑηι 
οΟἸ]οοα δ πὶ 6556 ργΟΌΔΌΙ6 γνοά- 

σὴ δάη. 

ἀυπὺὶ οὐ αποᾶὰ οὐγ ΒΟΓΟΘΔΠῚ, αἴ- 
θθὴ πρα θυ 68 1, Ροιοτίηι 
ΤῊ ΪΠ 115. ᾿η 6] } 6 (αΓ, 608 κατ᾽ ὀλί- 
γον (ροάἀοίθιῃρ {τη} προϊόν- 
τας ᾿ἴπά6 αἱροηαπι ρου ηϊγο ρο- 
ὑπῖ586 ἰουῖο αἀἷθ περὶ ατγού, Ηϊϑι. 
ΥΙ Ρ. 96 54. (ἰπίογρτ, ΠῚ ρ. 868), 
αὐ ἱρποίδηη αὐδηᾶδηη ΠΌ6ηῚ 
ἨαΐΪ 5. ΠΟΙΉΪ 8. Δἰϊοιὶ πίον ΤΠΘγ- 
τηδτὴ οὗ ΕἸ βΟΠατη 5ἰίδπὶ να]0 5]- 
Θηϊβοανὶ, Νοιηθη ἰοὶ ταῦ ΘΟΥΡΙΡ ΠῚ 
6588. βιιβρίοδίιπ Ο]455. Θέρμην 
ποσὶ θοία ἰἰυθγαυ πὶ 5᾽ τη πα ]Π6 
ΘΟΠπΙοΙΘη5, αποὰ ρτοῦαὶ ΜΈΘΙΙου- 
Θέγαθῦ. ἴῃ ΑΠπΠΑ8]. Ρ}1]. ἃ, 1888 
Ρ. 006. δεᾶ ΤΠογπιᾶ ἰπ ἰρβ8 Μᾶ- 
ορἀοῃΐα εγαὶ (01, 2) πϑραὰθ 60 
βἰἑαπη πταίανὶὺ απο ΑἸΠΘηΪΘη565 
Ἰά ὁορουϑηΐ, ΑΠΠ  ογᾶγαμη 51Π|}}1- 
ὑμάϊηθ 58 ι1ϊ5 αυϊάθπ)ὶ ΟΠ ΠΙΘηα8 - 
ἰὰᾳ. Βρέαν ἃ Βειρκὶο ἴῃ ΡΆ1]Ο]. 
ΧΧΙ Ρ. 586 544. Ρτοροδίψαμη, 5868 
{5 Ορρίαϊ ταρυρσηδί, Νϑπι ρτο- 
θΑΌ116 δύ πδηο Αὐμθηϊθηβίτπι ο0- 
Ἰοηΐαπὶ, ἀἂἃθ αὰὰ οοηδίϊαία οἵ, 
Ἰηβοῦ, Αἰ, Τὰ. 31, δδηάθπὶ 6858 
αυδη ἴῃ Βίβα ἰδ, ἀαογαπὶ ἢ πΠ65 
ἃ Ὁ “οοοϊάθηία!ὶ ΟἸιδοἰἀϊοᾶθ οτὰ 
ΓΘπΊοίϊ ογαηΐ, οοηαϊίδηὶ 6586 Π16- 
πηγαὶ Ρ]αί, Ῥοῦο]. 11, Οἷ, δηϊπὶ 
Ὧ6 Βιβαϊτασιὴὶ ἤπηὶθι8 ϑίγαθ, ρ. 
581, 86. Ιάδ ργδθίθγθα Κιγοῃ οἵ, 
ἀθ {ἰραιϊ5. οἰθγποι, (οοιηπηγθηΐ, 
δοδᾷ, ΒθΡΟΪ], ἃ. 1878) ρ. 18. Μα6]].- 
Βίσιθῦ, 1. 1, Οὐ ὁχ ορρίαὶβ ἴῃ 
ᾶο ἀθ αυὰ ΤΊι.. ΟΠαϊ]οϊα ἴθ ογὰ 
αἰοῖν 5018, ἀαογαπιη αὐϊᾷ θη πο- 
Ὠλΐηἃ ΠΟΥ Π115,). ΠᾺΪΠ 1) 51 Π}} 106 
δίαιιθ Βουοθᾶ βοπρί, ἰσ πο ᾶΓ 6 ΠΟ8 
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ἐπὶ Σιτρέψαν καὶ πειράσαντες πρῶτον τοῦ χωρίου 
καὶ οὐχ ἕλόντες ἐπορεύοντο κατὰ γῆν πρὸς τὴν 
Ποτείδαιαν τρισχιλίοις μὲν ὁπλίταις ἑαυτῶν, χωρὶς 
δὲ τῶν ξυμμάχων πολλοῖς, ἱππεῦσι δὲ ἑξακοσίοις 
Μακεδόνων τοῖς μετὰ Φιλίππου καὶ Παυσανίου" 
ἅμα δὲ νῆες παρέπλεον ἑβδομήκοντα. κατ᾽ ὀλίγον 
δὲ προϊόντες τριταῖοι ἀφίκοντο ἐς Τίγωνον καὶ 
ἐστρατοπεδεύσαντο. 

8. 4, 

ἕαίθπάατη οϑί ΠΟΘ Ορρίαϊ ἢΐο 
ἃ ΤῊ. σομηπηθηοΓδίϊ, ἢἶδὶ Ῥτθη 5 
ΒΌΡΓΙα ίγαρβδηι δὰ πιᾶγθ [1558 
ορρ᾽ἀσ! πὶ δοάθηη ποτηΐηθ ἀρρε]- 
Ιαίαπι δίααθ ὈΓΌΘΙῚ ἴῃ ἸΠΊΘΥΙΟΥΘ 
Μδοράοηϊΐδ βἰίϑτη. --- ἐπὶ Στρέ- 
ψαν. ὄὍοδα, ἐπιστρέψαντες. 
Ουοά ἱπίεγργθίδπίαυ οοηνγοΥϑβὶ 
(τονουβὶ δὰ τηᾶγ8, οιπὶ Βογοθᾶ 
Δ φαδηΐαπι ἃ [ἰοτθ αἰβίθι); 5 
Ῥγδοίεγασδη α04 Ποὺ ΨνΕΓΒΕΠῚ 
Δ1Ὸ1 ἀρυὰ Πὰς, βδῖσ πὸ Ἰθρὶτυγ 
(υδηβὶῖναπι δηΐτη νἱπη [860 11 90, 
4. Ὑ 10, 4), πδογθπλιιβ 'π ΡΓΟΧΙ ΠΟ 
καί, αὰοὸ ΟὈΒΟαΓαίΟΥ ὈΓΟΡΎΘΒβῖ0 
ΠΑΡΓΔΙΙΟἾ5, 51 Ἔχ ρ 1085 ἃ 6 16 Π1Ρ - 
ἰᾶίο αὐυϊάδοπι ρτῖὰβ ορρίαο 
(ἴα ὙΠπίδθγβοι, Αοί, ρ1]1ο]. Μοη. 
1Π' 8). Ωαοαπδπὶ δηΐπὶ ἴαϊς που 
ορρίἀυπι ἡ Αἢ 1ρ88 Βοτοθᾶ, τπᾶθ 
οοηνοιδὶ διδπίῦ Ἐπὶ Στρέψαν 
εβϑί δρυδρῖα θηθηαδίϊο ΡΙΥΘ  ΓβιΪ 
αριὰ 000. Νον. Τμρού. ρ. 882. 
Στρέψα (αρυὰ Α 650}. ἀ6 ἢ, Ἰ6ρ. 
21 ᾿ἀνϑεμοῦντα καὶ Θέρμην καὶ 
Στρέψαν εἰ ϑίερι, Βγ2. εἱ ἴπ 
ἀτθαῦ, Αἰο. ἰηὰ. δριὰ ΒΟΘΟΚΙ. 
Οεοοπ, οἷν. Αἰπεη. Π{ΧΠ]| 20 ρ. 
419) εβύ υγ05 Μυβαοηΐαε.“ Ὁ 185 ᾿ 
Σκάψαν ταᾶναϊε ΜῈ6]].- δι, 1. 
αποᾶ ϑβίγορβαθ βἰίῃβ ἱρηοίῃβ τ 
Θοδρβᾶθ, 81 εϑάθῃὶ δῦ δία 
Οδρβα (Ηογοᾶ, ὙΠ 128), ποίῃι5 
αὐἰάδπη ο6ϑ', βεᾶὰ Ααἴροπμοὸ πἰΠῚΪ5 
Ῥτορίπααιβ, Οαϊπαπδροίπία ΘΠΪΠῚ 
βίδα 1185. βϑουπάππι Κίθρονιϊ ἰαθὰ- 
ἰατὶ ἃ ἀαἴροπο ὕδπιρβα ἀβθοβί; 
ὑγ]θ858 δαΐθηη αἀἰθθ8β, ἀἸΔΠΙΥΒ5 
ἰεπίθ ργο οϊβοθγθπίαγ, ΑἸ θη θη 585 

ἐπιστρέψαντες οοἀ. Οἷ, άπ. 

ΠΟ Ῥἰι5 {{|Π6γ]8 οοπΐβοϊββθ ρτο- 
ῬΔΌ16 ποῃ οϑύ. Εἄχ [{{{{ ΓΔ ΠῚ 
δαΐοη 51Π|}}ΠΠ{πιᾶϊπθ ἰδπὶ ΟΘΥ ΠῚ 
νἱἀθίυγ 6556 Σιτρέψαν αἱ οχ οοὸ 
ΐἴρ8ο ἰΙοσο ἀβ 5ἰπι εἶὰ8 ορρίαϊ 
οΟμϊθοίγδπη ἔδοογο ᾿ἰἰοθϑί. --- σι δὶ - 
ράσαντες τοῦ χωρίου. Ὅς 
Βϑηοῖ, οἵ, Μοοῦ. οἱ Τποπι, Μδρ.. 
ἴῃ πῃ, ν. Μααὶϊὶ Π 81, 2 ἴίὰ ρο- 
5101 ΧΟΡ] πὰ ΠΑ ΘΠΊι5 ; 46 δοίϊν 0 
ΘΟ ΝΠ ΟΠ ἘΠ ἘΠ ΙΒ.: 
δ Ηομι. 1]. 1 66, οὐ δάη. Π 
93, 1. -- ἐπορεύοντο κατὰ 
γῆν. Ἰζαχαο Βίγορβαπι ΠΙΔΡ ΕἸ ΠΊ0 
1ἶποῦθ ΨἹἀθηίαγ ΡΟ θηἶββθ, --- 
χωρὶς δέ, ρταρίοτοθδ νϑΓο, 
αὐ Π, 18, 4. 97,8 5---- Παυσα- 
νέο υ] οὗτος ὁ Παυσανίας κατὰ 
μέν τινας υἱὸς τοῦ 4Ζέρδου, κατὰ 
δὲ ἄλλους ἀδελφός. 8610]. 

δ. δ᾽ τοίτοαξον Οὐ Μαίης 
αν. 8 144 εἰ 446, 9. Κτυδρ,, ὅτ, 
8 ὅτ, ὅ 8άη, 4. -- »Γίγωνον! 
Τέγωνος χωρίον ἐστὶ μεταξὺ 
Μακεδονίας καὶ Θράκης (1. 6. 
τῶν ἐπὶ Θ.) οὐ πολὺ ἀπέχον 
Ποτιδαίας. 50}10]. Γίγωνος πό- 
λις Θράκης προσεχὴς Παλλήνῃ. 
ΒΊΘΡΙ. ΒΥΖ. ῬΓΟΡΘ Αρδποιηΐὶ ρτο- 
τη αηυασί τη ΟΟἸ]οοαί 1,64, 1. ἃ, ΠῚ 
Ρ. 452 54ᾳ. ϑὅ6ὰ ργορίυβ 481 
80 Ποῦ οἱ Κιθρεγίο ἔδοίιπι βἰύὺ Ρο- 
ἰάαθᾶθ οἂπὶ δαιπονθπάδηη 6588 
Ῥτορίθν 1Π|4 ἐοβυϊ πη οπὶα οὐ ΡγΟρ ον 
θἃ 486 6, Θ2 πϑΥγδηΐιΓ Οχἑβ11]- 
τηδύ ατοί. 1. ἃ. Ογοββᾶθᾶθ δάηυ- 
τηθγαί Ηρδγοαοί, 1 128, ᾳυδ6 τὸ- 
δἷο ἃ πιο, Ογαϑὶβ ἀϊοϊίαγ, 
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θῶ. Ποτειδαιᾶται δὲ καὶ οἱ μετὰ ᾿ἀριστέως 11ε-- 
λοποννήσιοι προσδεχόμενοι τοὺς ᾿᾿Αϑηναίους ἔστρα- 
τοπεδεύοντο πρὸς Ὀλύνϑου ἐν τῷ ἐσϑμῷ καὶ ἀγο- 
ρὰν ἔξω τῆς πόλεως ἐπεποίηντο. στρατηγὸν μὲν 
τοῦ πεζοῦ παντὸς οἷ ξύμμαχοι ἥφηντο ᾿Δριστέα, 
τῆς δὲ ἵππου Περδίκκαν" ἀπέστη γὰρ εὐθὺς πάλιν 
τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ ξυνεμάχει τοῖς Ποτειδαιάταις 

᾿Ιόλαον ἀνϑ᾽ αὑτοῦ καταστήσας ἄρχοντα. ἦν δὲ 

ἣ γνώμη τοῦ ᾿᾿ριστέως τὸ μὲν μεϑ'᾽ ἑαυτοῦ στρα- 

τόπεδον ἔχοντι ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἐπιτηρεῖν τοὺς ᾿4ϑη- 

Οάρ. 62, 8.1. Ὀλύνϑῳ Ναι. ουηι Πα Αἰ115. 
8 2. μὲν οὖν πι. 560. Τίδυν. 

ὅΔρ. 62, 8 1. ἐστρατοπε- 
δεύοντο. Οἵ. δάη. ΥἹ 42, 1 
εὐ ὙΠ 417, 3. -- πρὸς Ὀλῦύν- 
ἅὅου, Οὐ π τ ἢ πὶ γοΥύβθι15, ἢ 
ἄον' δοῖέο παοῖ Οἰψηί τι. Οἵ, ΠῚ 
15 ...1.Ὁ ΠΥ 5191: 100. 13: Ἐνυθδος: 
αν, 8 68, 8517 ἄάῃ. τς Ὠποὰ Οἴα58. 
Ργδθίυ] πρὸς Ὀλύνϑῳ, ῬΥΟΡΘ 
ΟἹ γα ἢ ἃ ΠΔ, ΤΘΓΙΠΊ ΘΟΠΔΘΡΘη ἰδ 6 
ΓορΡαρΠδΙ, Ναμ οὐπ ΡῬοιϊάαρα ἴῃ 
1Ρ50 ᾿ἰβίμηιο βἰία 80 (66, 2), ΟἸγ α- 
1ἢ1, αὐ86 βεχδρίηίᾷ βίδα 1185. ἱπᾶὰθ 
ἀρονὰὺ (68, 2), νἱοϊπἰα οχῦτα ἰ81}- 
τη δἴαί, θοῖπάθ δὶ Αὐὶβϑίθαβ 
εὲ Ροιϊάαεαίαβα. ρσορθ ΟἸγπί.πὶ 
οαϑίγα Παθυϊββϑηῦ, ΑἸ ΠΘ θη 865 ΠῸΠ 
ΟΡΡΘΥΙ δββθηΐ, 564 118. 60 οὈν᾽δτὴ 
᾿ν᾽ββϑθηί. Νραῖιθ ΑἸ θηΐθη565 001 - 
(τὰ Αὐἰβίθιπι ργοΐθου: Ρο οι ἀἀοαπὶ 
86. σοηνονίίββεπί (8 4), δὶ {Π|6Ὸ 
ΡτΟρΡΘ. ΟἸγπίμιτα [αἰ88εῖ, βεά ρο- 
(ἴτ|5 ΟἸΥπίΠαπη. απο δαυίοιηῃ Ο] 888. 
αἰοῖ: ἐν Ὀλύνϑῳ μένειν 88 οϑίεπ- 
ἀθτο ΟἸγπιμυτα ὁορίαβ ργοοοββὶβ58, 
Βοο ποῆ ἀδθ Ατίβίθο οὐ Ροιϊἀαθαι 8, 
βοᾷ ἀδ (πα!οϊἀθηβίθιβ οὐ 500115 
οχίτα ἰβίμηητπὶ οαβίγα Παθδαἰθιι5 
ἀἸϊοίατη οϑὲ, ὅδηθ. αὐἰάθπι Π0η 
Ροίογαπίὶ Αὐϊβίθιιβ οἱ Ροιἀδθδίδθ 
οαβίσα οοἸ] σᾶ ηἰδὶ ΟἸγηθατῃ, 
1. 6... Βθριθη ΟΠ θη γοΥβΒ8,) 568 
πἴΒ 110 ταϊπιι8 δὰ στη ἢΠΠπ|8 γα η 8} 
ποὺ ἰρϑθη δάάθγο βουῖρίου. ροίθ- 
ταί, ρυδθβουεῖπη δὶ ᾿ΠΠουπὶ οὐ τϑ- 
᾿ϊαυιουπι 50 οἱ οὐιιπὶ (8.3) 5ίδι] ΟΠ ΘΠ 
οἰανῖ5. ἀἰβιϊη σον υοἱθθαι. Ὁποὰ 

Οἵ, δάη. 
σῇ, δάμ. 

γεγο Αὐἰϑίθιβ οἰἶδάβ δορορία ἀὰ- 
θἱτανῖο αὐταπὶ ΟἸγαία. 8η Ροιϊ- 
ἀδθαπιὶ 55 σοηνουίθνοὶ (68, 1), 60 
ποὴ οἰβοῖθαν. ρασπδο ἰπίτῖο ἃ Ρο- 
ἰάαθα θὰπὶ ἰοηρὶμ8 δἰἶβ8βθ. Νά πα 

510 σοΥηὰ ἴΠ|6 νἱοογαὺ δὺ β1δ1 ορ- 
Ροβίζαπη ποβίϊαμη. οογηὰ ἰοηρὶα5 
ΡΘυβθοαίτβ οὐδ, οατῃ γα αἱ δου - 
οἴτα5. οἴαάθ δνθπία [τβίγαϊιθ θϑί. 
[τἀ π6 οὐτη 86 γθοῖρθυθ οοβ ον οίΓ, 
ἴῃ. πηρά πηι ἴεν Ρ οἰϊάδοδθ οἱ ΟἸγη- 
{π| ν᾽ ἀθίαν ῬΥΟΘΘ551556, --- ἀγο- 
ρἂν... ἐπεποίηντο. Ν(ἐ πιϊ- 
11{65 ΘΟΤαΠιΘα 8 οὈυποηαϊ αι 88 
ῬΘΥ ἀτθοπὶ νασαγθπίαν, ΟἿ, ΠῚ 6, 
ὦ, ΟΥ̓ 110,.4...Ἱ ὅθ, 1:. 1189; 
2. ὕτη5 εβ8ιὶ Ροιίἀδθϑ. 

8 2, στρατηγὸν μὲν τοῦ 
πεξοῦ παντός. Τρ εἴπιὰ γον- 
θοταπι ΘΟΙΙοοδίϊο τοῦ μὲν πεζοῦ 
παντὸς στρατηγόν πχιιαία 651, 
αὖ στρατηγόν τηδϊουὶα Ρομα ει 5 
οατιδϑ ΡγδθροπθΡοίαν, Οἱ, δάῃ. 58, 
8. υϊρο στρατηγὸν μὲν οὖν 
οοίτα ΠΌνΟΒ ῬΙ αν. 08 οἱ Ορυϊπλ085. 
Οἱ, 54, 101, 8. Κναθρον αυϊάεπι 
οὖν Ρϑυίοαΐα ΥἿΧ ΘΆΤΘΥΘ ΠῸ5 ΡΟΒ856 
ορηβοὺ; ΟΙαβ5. διυίθπη οὰ δαάϊια 
δη πη ἰδ ϊοποπὶ, αυὰθ νἱπὶ ἰπίθν- 
Ροβιίυοη 5 μα θδι, ἰα5ι0 β᾽ σαὶ ἤοδη- 
τἰὰ8 ΡΥΟη ἢ 8] ᾿ἀτθιιγαίαν, 88 ΠῸ 
οαπὶ νου ὶβ ἣν δὲ κ΄ τ. 1. 8 8 ἀο- 
ΤΑΙ ΠῚ Ῥγορσγοάϊιαν. πανγϑίϊο. -- 
ἀπέστη. ΔοΥδίαβ ρΓῸ Ρ] βαᾳθδηι- 
Ρεονΐ. 
8 8, ἔχοντι ἰάθο ἀϊούιιπι οϑὺ 
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ναίους. ἢν ἐπίωσιν, Χαλκιδέας δὲ καὶ τοὺς ἔξω 
ἰσϑμοῖ ξυμμάχους καὶ τὴν παρὰ Περδίκκου δια- 
χοσίαν ἵππον ἐν Ὀλύνθϑῳ μένειν, καὶ ὅταν ᾿4ϑη- 
ψαῖοι ἐπὶ σφᾶς χωρῶσι. κατὰ νώτου βοηϑοῦντας 
ἐν μέσῳ ποιεῖν αὑτῶν τοὺς πολεμίους. Καλλίας 
δ᾽ αὖ ὃ τῶν ᾿᾿ϑηναίων στρατηγὸς καὶ οἵ ξυνάρ- 
χοντὲς τοὺς μὲν Μακεδόνας ἱππέας καὶ τῶν ξυᾳμ- 
μάχων ὀλίγους ἐπὶ Ολύνϑου ἀποπέμπουσιν, ὅπως 
εἴργωσι τοὺς ἐχεῖϑεν ἐπιβοηϑεῖν. αὐτοὶ δ᾽ ἀνα- 
στήσαντες τὸ στρατόπεδον ἐχώρουν ἐπὶ τὴν 11ο0- 
τείδαιαν. χαὶ ἐπειδὴ πρὸς τῷ ἰσϑμῷ ἐγένοντο καὶ 
εἶδον τοὺς ἐναντίους παρασκευαζομένους ὡς ἐς 

’ 9 ΄ ᾿ τ ΄ ᾿ 3 Χ μάχην, ἀντικαϑίσταντο καὶ αὐτοί, καὶ οὐ πολὺ 
ὕστερον ξυνέμισγον. καὶ αὐτὸ μὲν τὸ τοῦ ᾿4ρι- 
στέως κέρας καὶ ὅσοι περὶ ἐκεῖνον ἦσαν Κορινϑίων 
τε καὶ τῶν ἄλλων λογάδες ἔτρεψαν τὸ καϑ΄ ἕαυ- 
τοὺς καὶ ἐπεξῆλθον διώκοντες ἐπὶ πολύ τὸ δὲ 
ἄλλο στρατόπεδον τῶν τε [ΠἸοτειδαιατῶν καὶ τῶν 

΄,ὕ » ᾿ » , 

Πελοποννησίων ἑσσᾶτο ὑπὸ τῶν ᾿“ϑηναίων καὶ ἐς 
τὸ τεῖχος κατέφυγεν. 

86. τῶν τε... 

αυΐα ρῖὸ τοῦ ᾿ἀριστέως ποῃ τηΐ- 
πῸ5 Ὀ6η6 (ὁ. ὅ8, 2) 50γἹ0} Ροίαϊί 
τῷ ἀριστεῖς. Ἐγαπέγα Μαάν, Αἀν. 
οὐἶτ, ΤΡ, 807 ἔχοντι 46]. οὐ 811] 
4|1ῖὰ οοηϊδοθγαηί, Οἱ, δπὶτη ΗΠ]. 
ΤΠ. ΧΙΝ 189 564. ᾿Δχιλλῆος ὁλοὸν 
κῆρ γηϑεῖ... . δερκομένῳ οἱ δάη. 
ν188,2. --τοὺς ἔξω ἰἐἰσϑμοῦ. 
Αὐΐοπάθ αὐ θα! 1 ΟΠΊΪΒΒατη. πΐ 
46 ἰβίῆσηο Οονϊηίμϊο 108, 2. Π 
9, 2. 1. 42, 2. Οείουιπὶ βῖρηϊ- 
βοδηίαῦ ατὶ οχίτα 15. 1ὴ τὶ ΠῚ 
Βίατ πη θη ΠΑ ΘΡδηΐ δίαπθ ἴῃ 
ψοῦθὶβ Χαλκ. καὶ τοὺς ἕξ, ρᾶγ8 
ΟΠ ἰοῖο ρᾶιιϊουϊα καί ᾿ππρίίαν, 
αὺ8 ἀε τὰ οἵ, 116, 8 οἱ Κνυθρ, 
αν, 8 69, 82 δάη. 2. δια- 
κοσίαν ἵππον. Οἵ. Μαίι. τ. 
8. 140 δάη. 1, --- σφᾶς, 55 (λΔιὶ- 
ΒίθΤη) δἱ βαθσπι δχϑγοϊίαηι. ΟἿ, 
Κυιθρ. ατ. ὃ ὅ8, 4 δάη. 8. -- 
ἐν μέσῳ ποι εἴν. Οἵ. ΥΊρ. ». 282. 

τῶν ΟΠ], 1,8 ΠΓ, ΠΊ.,) τὲ ο0Π1, Μ, (885. ΟἹ], δ η ἃ. 

Θίθρ!. ΤΊι65, ἰη ποιῶ Ρ. 1297 (ᾳυϊ 
Ἰπ θυ ργθίδίυν ἴῃ πηϑαϊο ἰηέθν- 
οἷα ἃ 6Υ 6) οἱ δάη. 109, 4. 

8 4. τοὺς μὲν παπεδό- 
νας ἱππέας. δο ΤΌΓΒΙΙΒ 635,2 
οὗ Μακεδόνες ἱππῆς οἱ Χίόη. 
Απδρ0. ΥἹΙ ὅ, 20 οἵ Ἕλληνες πελ- 
τασταί. --- ἐπὶ Ὀλύνϑου. ΟΥ, 
αάῃ, 60, 8. -- τοὺς ἐκεῖϑ'εν. 
σ΄ Π 84, τ τ 20, 8. ΠῚ 107, 

2. Κιυρρ. 8 ὅ0, 8 δάη. 18. 
51. βᾶθρε οἵ οὐ ϑοϑο ὡς αι 1 2, 
9. ἘΝ Θ; 2. ν θλ “60 81- 
γ]}1ἃ. 

8 ὅ. οὐ πολὺ ὕστερον 
ξυν ἐμισγον. Οἵ, 46 πᾶς ρᾳρῃ 
ΡΙαί. ΟΠδιγη. ὁ, 1 οἱ δάπ, ἰηΐνγα 
608, 8, ἀδ ὑβπροῦα ργοοὶ ΤΠ 2,1 
εὐ 5614]. Ρυδϑῖ, ὅ00}.. Απτὶ ΡΟ ΧΥ 
οα, ἤρτγηι. 

8 6, τὸ καϑ᾽ ἑαυτούς. 
Ατὐὖ οχ βΒΈρουου 115. δίπλα! δαῆὶ 
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608. ᾿Επαναχωρῶν δὲ ὁ ᾿Δριστεὺς ἀπὸ τῆς διώ- 
ἕξεως, ὡς ὁρᾷ τὸ ἄλλο στράτευμα ἡσσημένον, ἠπό-- 
ρησὲ μὲν ὁποτέρωσε διακινδυνεύσῃ χωρήσας, ἢ 
ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου ἢ ἐς τὴν Ποτείδαιαν" ἔδοξε δ᾽ 
οὖν ξυναγαγόντι τοὺς μεϑ᾿ ἑαυτοῦ ὡς ἐς ἐλάχι-- 
στον χωρίον δρόμῳ βιάσασϑαι ἐς τὴν Ποτείδαιαν, 
καὶ παρῆλϑε παρὰ τὴν χηλὴν διὰ τῆς ϑαλάσσης 

ὕάρ. 68. 81. 
νεύσαι ΟἸΠῚ ἰουπηϊπαίϊοηθ Τῇ, 

διαπκινδυνεύσῃ Ιἰ. Τιλὰγ. ΡΔ], πι., διακινδυ- 
ἰπϑ᾽4ί8 Ὑ᾽ ι., ναϊσο διακινδυνεύσει. 

γοῦν οοαά,, ᾳυοα φυϊά ἐπα οοΥία ΒΟηΔΠ5 ἿΝ ΠΟΠ φυγαί, Ὁ] 
ΒΌΡοτουὶ μέν ΑἸϊφυϊά ΟΡΡΟπὶ ἀεθοί. 

ΟΥ̓ ΠΣ 7 εἴ 5Ὲ} 5: γὙΠῚ 87, 6. 97, 1 εἰ δάῃ, ΡΙογίβᾳαβ ρἰδσαϊί, 
1 8, 4. 

κέρας δὺϊ ἀδ6. πραίγο οἵ, δάη. Π 
48, 1. Ῥεϊπάε ἐπεξήλϑον διώ- 
κοντὲς Πῖπο ἀδργοτηρδβὶυ [μποἱ, Υ ΕΓ. 
τῆι 1 ἼΥ. 

ὅδρ. 609. 81. διακινδυ- 
νεύσῃ χωρ ἥσας. Ῥοιυΐδβε 
εἰϊδ πὶ χωρῆσαι ΒΟΡΙΌῚ δὰ ΠΟῪ 
γΘΥΡῸΠΊ ΟΠ Εἰ οχ ὙΠῚ1, 1 εἰ ὙΠ 
41, 8 Ἰη {66 ταν, -- ἢ ἐπὶ τῆς 
Ὀ. ἢ ἐς τὴν Π. Βδες γεγῦδ 
ἀε]. Ηδγνν., αυοὰ ἀυρίοχ ἤ ἴαὶ- 
ΒΑΓΪΆΠῚ ργοᾶαῦ, ὅϑὅ'6α πϑαυδαυδπι 
Πᾶθο ἰᾶπιὶ ἴδοι! βυθαυαϊαπίαν αἱ 
Θοτητηοὐι8. ΔὈβϑίηΐ αυδπη δαβὶπί, 
εὐ Ἰοθὶ ἀθ ἢ... ἦ ἰπ ἱπιϑύγοσα- 
Ὁ ΟΠ θι5 ἀϊδίαποιῖνὶβ Ῥοβῖίο ἀαθὶ- 
ἰδ ηἀυπὶ 511 οὐἷαη ἀρὰ ροξδίδβ 
Αὐἴοο5. (οἵ, Αϑβοῆ, Ρτγοῆ). 780. 
Οποῦρῃ. 890. ϑὅορῃ. 0. 80. Ευν. 
Μεά, 498. Κτιθσ, ϑὅ'γπί, ροδί, οἱ 
ἀ14]. 8 Θὅ, 1 δάῃ. 5), ἰάπηθη δἰϊυὰ 
εδὶ ἢ... ἤ ἴῃ ἀϊδιαποιῖνα ἱπίον- 
τοβαιϊοη 8 ΘΧρ!οαίϊοπθ ΡοϑβταΠ|, 
οὐϊὰ8β ΘΧΘΠΊΡ] απ ργϑθίον ἢοτηθ- 
τίοα (οἵ, Κυαθα. 1. 1. δά. 4) Ῥγου- 
518 5ἰπ|]6 δὲ ΡΪδί. Μϑη. ,Ἅ820 
πρόσεχε δὴ τὸν νοῦν ὁπότερ᾽ 
ἄν ,σον φαένηται, ἢ “ἀναμιμνῃ- 
σκόμενος ἢ μανϑάνων παρ 
ἐμοῦ. ὕιτ επίπι ἀρυὰ ΤῊ. ὅπο- 
τέρωσε, ἴα ΡΙαΐομῖὶβ ἰοοῦ, ἀθ 
οαϊὰ8 ἰπίοσυι 6 ποθὶ8 αὐ] 6 ΠῚ 
Π0Π γνάθοις ἀυθιαπάπλ 6586, 
ὁπότερα ἀϊδι ποι πὶ ΘΧΡ]ϊοδίαν. 
-- ὡς ἐς ἐλάχιστον χωρίον, 

Νοβίτα ἰσὶταγ οοπὶθοίατα ἮΝ ουν 

ἷπ 481 8 δ᾽ 15 [1 8 51 ΠῚ 11 1} 
βρδιίϊαπι (αι οοπίενία δοῖθ πηᾶ- 
ἴογθ οἱ ἱπιρθίῃᾳς οἱ οβἰθυϊαΐθ Ρ 6. 
Βοϑβίββ ῬΘΥΓΕΠΊΡ ΓΘ). Ταηροηᾶδ 
Πᾶθο ΟἸΠῚ ξυναγαγόντι. “Χωρίον 
Βραίϊα τη ναϊθὶ οἰΐδπὶ 11 77, ὅ. 
18, 1. ε οοἰ]οοδίϊομπα ΨΟΣΒΟΓαΤΙ 
νἱὰ, Μδί, ατ, ὃ 461 ο. Κταρρ. 
στ. 849,10 «ἀη.1. 6 1 διἰηΐβ νἱὰ, 
Μαᾶν. δὰ Οἷο. ἀδ Εἴπ, Υ 9, 26. 
-- βιάσασϑαι ἐς τὴν 1 - 
τεΐίδαιαν, Ῥοιϊάαραπι ροΥ- 
ΓΤ ΡΟΥΘ (βίοι παοὴ οί. ἀμτοῖ- 
δολμίαφοη). Οἵ. ὙΠ 69, 4. Ῥουν. 
δὰ ΟΠιαγ. ρ. 114. Εὐϊίζβοῃ, δά 
Τιυοὶ, Ρ. 197. ΕἸΙοπάΐ, δὰ Αὐὐὶ. 
1.28, 4. -- παρῆλϑ ε. Τυβίιδβ 
Θηἶπὶ δαϊίιβ σγοίϊααο θχϑγοϊία νἱοΐο 
οὲ ἰπ ὐθοῖῦ. οοΙρυἶΐ50ο Πδυᾶ 
ἀυθὶθ ἃ0 Αἰπθηϊθηβῖθαβ ο0568- 
8118 οἴδῖ, -- τὴν χηλή ν] 
χηλὴ καλεῖται οἵ ἔμπροσϑεν 
τοῦ πρὸς ϑάλασσαν τείχους 
προβεβλημένοι λίϑοι διὰ τὴν 
τῶν κυμάτων βίαν, μὴ τὸ τεῖχος 
βλάπτοιτο. ὅϑειο!. Οτθρὶάϊ - 
Π6 πὶ ἷο ἱπίουρυθίαίαν Ρουί,, αἰ- 
ΧοΥΪβδ οἰϊαπὶ πηοϊθη (ϑίοϊη- 
ἄ τὴ πὶ Ηϊογ, ΜῈ6}1,). Ροβίγθυ8 ΠῚ 
οἰ8. Ῥδυΐθπὶ ἃ τη ΘηἾθ 115 Γθοθᾶθυα 
οἱ 18 Ῥγοάποὶ Βοῖθγθ υὖ ἱπιγοϊ{ι 1 
Ροτία8 οοᾶγοίοὺ ἀοοού ἄγη, Οἵ. 
ὙΠ ὅ8, 1. ὙΠΠ 90, 4 εὐ ᾿πίργρυ. 
Χϑη. ἀπαᾶρ, ΥΠ 1, 11. --- -διὰ 
τῆς ϑαλάσσης, ΡῬδΥ Τη8Γ6; 
ααδίθηιι 14 χηλὴ δγδί ἴῃ τηϑυὶ. 
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βαλλόμενός τε καὶ χαλεπῶς, ὀλίγους μέν τινας 
2 ἀποβαλών, τοὺς δὲ πλείους σώσας. οἱ δ᾽ ἀπὸ τῆς 

ῷ 

Ὀλύνϑου τοῖς ΠΟοτειδαιάταις βοηϑοί (ἀπεῖχε δὲ 
ἑξήκοντα μάλιστα σταδίους καὶ ἔστι καταφανές), 
ὡς ἡ μάχη ἐγίγνετο καὶ τὰ σημεῖα ἤρϑη., βραχὲ 
μέν τι προῆλθον ὡς βοηϑήσοντες, καὶ οἱ ακεδό- 
νὲς ἱππῆς ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες᾽ ἐπειδὴ 
δὲ διὰ τάχους ἣ νίκη τῶν ᾿4ϑηναίων ἐγίγνετο καὶ 
τὰ σημεῖα κατεσπάσϑη., πάλιν ἐπανεχώρουν ἐς τὸ 
τεῖχος καὶ οἵ Μακεδόνες παρὰ τοὺς ᾿Αϑηναίους" 
ἱππῆς δ᾽ οὐδετέροις παρεγένοντο. μετὰ δὲ τὴν 
μάχην τροπαῖον ἔστησαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι καὶ τοὺς νε-- 
κροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν τοῖς 1]οτειδαιά-- 
ταις᾽ ἀπέϑανον δὲ Ποτειδαιατῶν μὲν καὶ τῶν ξυμ-- 
μάχων ὀλίγῳ ἐλάσσους τριακοσίων, ᾿4ϑηναίων δὲ 
αὐτῶν πεντήκοντα καὶ ἕχατὸν καὶ Καλλίας ὁ στρα- 
τηγός. 

8 2. ἀπεῖχε Τι. αι. Αὐρ, ΡᾺ]. Μ, 6455. 6. νη. Η. Β6ρ. Γπι|ρἀ.; 
ἀπέχει Ταῦτ, τὰ, οἱ αἰϊᾳφαοί ἀθιθυίογοβ. Οἵ, Χεϑη, παρ, 1 ὅ, 6 “ Κεύδρ,. 
{τ 5. 53. Ὁ 56Π:. Ἀ᾿ 

Ρνυδβθίθνυ. γῈὲὶ] ργορίι. τᾶγθ οὰ5 ἰδίθ ργοβϑρθοίϑηβ δρυᾶ 
γοϊυϊ! 6556 ΑΡΓΘΒΟΝ,,, 46 ΠῚ 56ααϊ- 
τὰν ΒΘΡΠἢ. ϑ'υπί. Ρ. 384, εἰβὶ πᾶπὸ 
ΠΟίΪΟΠ ΠῚ ρΥϑΘροΟβί(οηϊ διά δρυὰ 
Βοδιίᾶ5 ἰδῃηίαπι οὐ Πδθγοδοίιπι 80 
ΓΘ ΟΘἢ ἰ851Π105 5ΟΓΙ ΡΊΟΓΘ5 ΒΟ ΠῚ 
6558 ΠΟ} περαΐ, -- βαλλόμε- 
νός τε καὶ χαλεπῶς. Οἔ 
Βα κυ 90. 1 ΘΕ ΤΕ 89. Ὁ; 1Π 34. 3. 
42, ὅ. ὙΙΠ 9ὅ, 2 οἱ Κυιιθσ. δι, 
8 59, 2 δάῃ, 8. 

δ 8. ἑξήκοντα μάλιστα 
σταδέους. χχ ποΙηϊηδί ϑέγ80, 
Ρ. 380, 238. -- ἔστι καταφα- 
νές. ᾿Ες ἰδέ οἵη τον διολέϊ λον" 

“ ᾿ 

αι, αἰ ἔσοπτόν ἐστι Ηεοτοά. 
Π 138, 1, ΒΙπλ ον πηλῶδες ΥἹ 
101,8 εἰ κρημνῶδες ΝΠ 84, 4." 
Κτιθρ. ϑιρηιῆοδπι ἰσίταγ νοῦθα 
ΟἸγ πίη Ῥουἀαθᾶπι οὐ γ65 ἰδὶ ρϑ- 
βίδ85. υἱβ85 6558, 4πδπι ΠΟΙΪΟΠ ΘΙ, 
Πϊο Τϑαυϊγὶ οχ 1ϊ8 αὰ86 βϑααὰη- 
ἴὰν ἃρρᾶγεῖ, Οὗ ἐπιφανές ἀβ 
ΠθοοΙθα ἀϊοίαπη ὙΠ 19, 2 εὐ 1ο- 

Το. Ηῖΐβι, ΠῚ 60, ἀδὶ νἱά, ΚΊ6551. 
-- τὰ σημεῖζα ἤρϑη. Οἵ, δάη. 
Αϑὶ 1 διὰ τάχους. 516 
586ρ6 Το. ΡΓῸ κατὰ τάχος, ἐν 
τάχει. Οἵ, 11 18, 4. 8ὅ, 4. ΠΙ 
15:..}. 1095. 9: ΤᾺ 0.) 2.Ὁ.90. 1. 
86, Ὡ. 106, 8. ϑιμη Ποῦ δεὰ τα- 
χέων. γιά. δ4η, 80, 8, -- παρ- 
ἐγένοντο] ἐν τῇ μάχῃ. ὅ6}0!]. 
8 8. ὑποσπόνδους. ,Ώ5. 

Βα Θοίο5 Ρδοίο, ἢ. 6. ρΡϑδοίο 
ἀδ 115 Το] πα 15 1πἰτο. Βδυ. 
Οἵ, Μδί. αν. 8 446, 9. Κτιορ. 
αν, 8 δ7, ὅ Δάη, 4 οἱ ἀδ τὸ δάη. 
84,1. --- ἀπέϑανον δὲ κ. τ. 1. 
Νοίᾳ ἰπβογῖριῖο ἴθ Αἰμθηΐϊθηβ65 
αἱ ἴῃ ἢδοὸ ρᾳρπᾶ ρογϊθγαηί, Υ Ια, 
Ιηβοῦ, Αἰΐ, 1 π. 442, Ἠοβίϊππι 
πλείους τῶν τριακοσίων οδε- 
508 6556 50.010 Ποα, ΧΙ 84, 4, 
δ᾽ μεέους ἰεσοηάαπιὶ 6588 ο0π- 
ἰοῖτ ΒΙοουηῇ, Ιάθιη ἢ] απὶ ἀποθῖα 
δρυά ΡΙαΐ. Νίο, 6. τηᾶῖθ Οδ δά θηι 
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θ4. Τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ ἰσθμοῦ [τεῖχος] εὐθὺς οἱ 1 
᾿4ϑηναῖοι ἀποτειχίσαντες ἐφρούρουν" τὸ δ᾽ ἐς τὴν 
Παλλήνην ἀτείχιστον ἦν" οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐνόμιξον 
εἶναι ἔν τε τῷ ἰσϑμῷ φρουρεῖν καὶ ἐς τὴν 11αλ- 
λήνην διαβάντες τειχίξειν, δεδιότες μὴ σφίσιν οἱ 
Ποτειδαιᾶται καὶ οἱ ξύμμαχοι γιγνομένοις δίχα 
ἐπιϑῶνται. καὶ πυνϑανόμενοι οἵ ἐν τῇ πόλει 4ϑη- 
ναῖοι τὴν Παλλήνην ἀτείχιστον οὖσαν, χρόνῳ ὕστε- 
ρον πέμπουσιν ἑξακοσίους καὶ χιλίους ὁπλίτας 
ἑαυτῶν καὶ Φορμίωνα τὸν ᾿ἡσωπίου στρατηγόν" ὃς 
ἀφικόμενος ἐς τὴν ἸΠαλλήνην καὶ ἐξ ᾿ἀφύτιος ὃρ- 
μώμενος προσήγαγε τῇ Ποτειδαίᾳ τὸν στρατόν, 

Ἀ Ἁ “ὦ ᾿ 
κατὰ βραχὺ προϊὼν καὶ 

νοοδτὶ, απο ρῥϑίν8 (οἵ, 61, 1) 
οἱ ΜΠ οἷὰβ Ὠοτηθη ἔμποῦὶί, δἅ- 
ποίϑί. 

Οαρ. 64. 8 1. τὸ δ᾽ ἐκ 
τοῦ ἰσϑμοῦ, ἰαίυ58 αυοά 
1.5 [ἢ Τὴ τὶ ΠῚ ΒΡΘοίδὈδί. ἩΡΤΟΡΥ, 
ἃ Ῥδιίβ, ἃ γθβρίοῃμε 150} πιΐ. “ἢ 
Βαυ., αυἱ πιαίδίμπη βρθοίδη 15 
Ἰοσυπὶ να]ὲ οοσὶίατὶ. Οἱ, Μδιῃ. 
αν. 8 ὅ14 ν᾿. 1585. Κναρο, τ. 8 68, 
11 δάη. 8 οἱ 1ηΐγὰ 8 2 οχίγυ. Τεῖ- 
χοὸς ΟἸαββθῃ τϑοίθ ἀΠ01}5 ᾿πο] αϑὶῦ:; 
ΠΔΠῚ ΠΘΑῸΘ ΤΠΌΓῈ5 ἱπιθυο  αἀϊίαΓ, 
Β6ἃ ἴρβ88 ὑγῦ5 εὐ ᾿υϊὰ8. θδΡίΘτη 
Β σι Ποδυὶ ΟΡΡοβίἐαπὶ τὸ ἐς τὴν 
“ἢ οϑβίθπαϊι, υὉἱ τεῖχος οορὶἰαγὶ 
ἩΘΉΉΙ. Οἵ" 6; 15 ΒΗ951. 8. ΥΙ 
104: 1. ΠῚ σ6..; Νυρδυίαν 
4] οοηίγα ἀϊδιαπε, -- ἀποτει- 
χίσαντες. ἢρο ναῖϊοῦ ΤῸ 
οχβίγα είο ἃ᾽ δρυὶβ ϑϑϊμηῃ- 
δότε ἰάθοαιθ οἰ γον 118 Γ6, 
αἱ περιτειχίξειν. Οἵ, 8 2. θὅ, 
4 ΧΠΠ 8. Ὁ Ὁ ΔῈ} εἷς 
ἐφρούρουν, ἴῃ φγδοβίαϊο 
αγδπί ἴῃ ΠΊῈηΪΠΊ6η 18 σοηΐνᾶ 
ἢ ΟΒ0Π18 ΘΡΘου 5. ν 6] πη πῖ 0 ΡῪ ἃ 6 - 
βία1ο οϑιοάϊοθαηΐ, οὈδ᾽1άες- 
θαπί, Οὗ 1Π.17, 8. -- τὸ δ᾽ 
ἐς τὴν Παλλήνην, 5801}, 18- 
5, Νά τεῖχος αυΐϊάοηι ἀτεί- 
χιστον 6556 ποαυῖΐϊ, --- ἀτεέ- 
χιστον ἸΠ 50] ΘΠ ΕἸ ΟΓΘΠῚ ᾿ῖο νὶη] 
ἤθει οὐκ ἀποτείχιστον, αἱ πιοχ 

κείρων ἅμα τὴν γῆν ὡς 

τειχίζειν ἀποτειχίξειν ναϊεί. -- 
γιγνομένοις δίχα. ΟΥΜαι. 
αν. 8 809 ο. Κτιορ, ἀτ. 8 62, 2 
δᾶπῃ, 4. πῆγα 129, 2, ΥἹ 100, 1. 
ὙΠ 81,2. Αἀ τοὶ αυοᾷᾶ δι(ιἰποὶ, 
Ῥοιάδθα ἰοίππι ᾿ἰβίῃτη πὶ ἰΐϑ ἃ 
ταὶ δὰ τῆᾶῦθ Οσοιραίαπι 6586 
αὖ ΟΠΊΠ6ΠῚ ϑδάϊύιη) ρϑθηϊηβιυ δα 
ἰογγα ᾿πίθγοϊ δ ογθί οἱ, Ηθγοὰ, ὙΠ| 
129 δἀπιοηθί αση. Οἷ, ΤΥ 120, 8. 
8 2. ξξακοσίους καὶ χι- 

λίους. Χιλίους Ἰ5ξοοῦ, ΧΥῚ 29. 
-- Φορμέωνα. 1) 6 ἴιοο ἰῃδὶρηϊ 
ἄπο νἱὰ, 5610]. Αὐϊβίορι. Ῥδο. 
847. Αδβορίῃβ οἷιβ οὖ ρϑίθιΡ οἱ 
ΠΠ 15. ΔΡΡΘΙΙδίμν. ΟἼΕΙ {{12:ΞΞ- 
ἐξ ̓ Δφύτιος μέα πόλις τῶν 
ἐν Παλλήνῃ ἢ Ἄἄφυτις. (Δα 
Ππι5 ἴῃ οΥὐἱθηΐίθη γΘΥΘΘηΒ. ΟὉ] 
πὰπὺ γνἱοῦβ Αἰἢγίο οΟἸοοαίαν ἃ 
Το}. ατϑθο. 5θρί. ΠῚ Ῥ. 180.) 
᾿Ιωνικῶς δὲ εἶπεν ᾿ἀφύτιος [αν 
Ηενοᾷ. ὙΠ 1238]. ἔδει γὰρ διὰ 
τοῦ δ. 8610]. Ταὶα βαπὶ Γοά- 
ξιος Τ᾿ 101, ὃ, Κνέδιος Κ 81, 
ΑΝ τὴ ἀδιῖνο ᾿Ἄφύτει αἰχὶς Χρη, 
Ηδ]1]. Κ᾽ 8,19. Οὗ Κυυρο. αν. 8 18 
δάη, 4 εὐ Ῥορρ. ἃς Κυριη. δὰ 
Χοη, Απαρ. ὟΙ 8, 12, -- ὃρ- 
μώμενος, ΡΥΟ ΙΟἾ 86 6.8, Ϊ, 6. 
Αρ]ιγεῖπι βϑάθπὶ θ6}}1 (ὁρμητή- 
ριον) ἴαοϊθηβ, Οἱ, 1Π 81, Ιν 
δῶ, 2, γῸ0,1. -- κεέρων. ΥΤῪ 
τέμνων, δῃῶν. Οἵ, θῦ, 8. 81, 1. 
90, 1, 118, 298, 1, σό 80 
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δ᾽ οὐδεὶς ἐπεξήει ἐς μάχην, ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς 
Παλλήνης τεῖχος. καὶ οὕτως ἤδη κατὰ κράτος ἣ 
Ποτείδαια ἀμφοτέρωϑεν ἐπολιορκεῖτο καὶ ἐκ ϑα- 
λάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. 

θὅ. ᾿Δριστεὺς δὲ ἀποτειχισϑείσης αὐτῆς καὶ 
ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχων σωτηρίας, ἢν “ἡ τι ἀπὸ 
Πελοποννήσου ἢ ἄλλο παρὰ λόγον γίγνηται, ξυν- 
εβούλευε μὲν πλὴν πεντακοσίων ἄνεμον τηρήσασι 

τοῖς ἄλλοις ἐκπλεῦσαι. ὅπως ἐπὶ πλέον ὃ σῖτος 
ἀντίσχῃ, καὶ αὐτὸς ἤϑελε τῶν μενόντων εἶναι" ὡς 
δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, βουλόμενος τὰ ἐπὶ τούτοις πα- 
ρασκευάζειν καὶ ὅπως τὰ ἔξωϑεν ἕξει ὡς ἄριστα, 
ἔκπλουν ποιεῖται λαϑὼν τὴν φυλακὴν τῶν ϑη- 
ναίων᾽ καὶ παραμένων ἐν Χαλκιδεῦσι τά τε ἄλλα 

6αρ, θῦ. 8 1. παράλογον νυϊσο οἱ Ηδβυοῖι. 5. ν. δοηίγα δοη- 
βιθύ πα Ἰῃ 6 πὶ ΤΙμοΥ 15. Οἵ, δάῃ, 78, 1. Κυπθρ. δὰ ίοη. ρ. 261. 

ἀντισχῇ Παυτ, ΡΑ]., φιοά γϑοορὶς ΒΕκΚ. Βεα π0}} ἃ να]!θαία 
γϑοθάρθγθ, οιϊατηδὶ (ἀ6 αὰὸ νἱᾶ, δ6η. ο. τ) 8 Ὁ ἀντέχειν, ΠῸΠ 80 ἀντέ- 
σχεῖν οΥὐἱϑῖπθπι γαρεῖαβ; μδηὶ ἰίὰ παράσχω, κατάσχω, πρόσχω 5οιῖ- 
νίιηιβ. ΥἹὰ. Εἰχηι. Μ, 495, 06. Ηετοάϊαῃ. Τρ. 457. 468. ἀοει!. Ποοίγ, 
ἈΑοσοδοπί. 8 28. Οἵ, 121, 4. 

Ι'οςο κείρειν δρυᾶ Τ|., ἔγεαθη- βρθοίδνθι  β ἄλλοϑεν, 568 (ἷ ν 
τἰὰβ. ἀρὰ Ηογοαοίαπι (οἴ, ὙἹ 78. 
99. ὙΙΙ 181. ΝἼΙ 82, θὅ. ΙΧ 16). 

8 8. τὸ ἐκ τῆς Π. τεῖχος. 
Ὗοχ τεῖχος, αὐυδη) ἢϊο 4υο0αὰ8 
4εἰ. Ηδννν.» ἔευτὶ ροίδϑβί, δὶ ᾿Ρ80ΠῚ 
6ϑδί ἀποτείχισμα {ΥὙ 108,1. ΝῊ 
4, 1). βθοαπάυτα Κυιιθρ. θν. 8 56, 
δ. Ξε- ἐφορμούσαις. ΕΓ. 
406 Πη8 ψΘΥθα ΠῚ ἀ6 118. 4 Πανῖθιι5 
Ποβίθβ βρθουϊδηίῦ γν6] οὐβίἀθηὶ 
οἱ ἀ6 Πὶβ. πανῖθαβ ᾿ρβἰβ. Οἷὗἁ 110, 
1: δᾶπ..1Π.91, 1: 

ὅαρ. 6ὅ. 8 1. ἀποτειχι- 
σϑείσης αὐτῆς καὶ... 
ἔχων. Οεπεοιῖνὶ ἀρβοϊατὶ βἰτηὶ- 
Ἰϊέοῦ δἰϊαυοὐϊθἢ5. σατη ΡΥ ΤΟΙ 115 ἴῃ 
ΠΟΠΗΪΠδιΪν 9 ΟΟ]]ΟΟδι5 “ῬΡαγιίοα!α 
καί δὐὖὺῤλ ἀπαῦυβ τὲ καί ἰυπηρσαῃ- 
ἐπεὶ ἢ 677 1: ΤῊ 28. 1. 29, 1. 
100, 1, 194. 4. Ψ 110, 8. ΥἹ 98, 
1. Κνυδρ, τ. 8 ὅ6, 14, 2. 1 ν. 
ΧΧΥ 22, 16. Ταο. Απη. [Π 1], 
αθὶ νἱά. ΝΊΙρρεγά. --- ἄλλο. ,Ἐχ- 

ΤΒιογαϊᾶϊ ὙΟ]. 1. ἘΠ, ΤΙ]. 

80, 1 καὶ ὁπόσα ἀλλήλων πο- 
λέμῳ ἢ εἴ τι ἄλλο εἶχον." 
Κτὰ 66. -- τῶν πὐβοφξωςς 
εἶναι. Οἱ, Κταρρ. ἘΠΕῚ 41, 9 
δάη. 2. Ξ: τὰ τον, εὐ σν δ 
68 4αιλ6 Βοουπάππι ἢδ6ο0 Ρ6- 
γτοπάδ δγδπί, ροβί ἢᾶθο π6- 
οοβϑδατγί νἀ θθαπίαν, Οἵ, ὙΠ 
62, 8. Ατὶβί. ΡΊαι, ὅθ. -- καὶ 
ὅπως. Ἐπαπι ποςὸ ρϑηᾶεὶ οὃχ 
παρασ. Μδ]α καὶ ἀεῖ. Μεΐπεκ, 
ἵπ δγπι, ΠῚ ῥ. 862. Νὰπὶ τὰ ἐπὶ 
τούτοις 66 οἱρηϊῆοαι απ δᾶ 
᾿Ρ58 ΠῚ Ροιδαοαπι ἀοίοπαθηἀδπι 
ἀοῖπαάθ πϑορϑβαγὶα ν᾽ ἀθθϑη αν 60- 
4ὰ6 τίου αν αποα ΔυχΙ]Ϊα ἐχ Ρε- 
ἸΟρΡΟΏΠ650 8 32. διοδββεθαί, --- τὰ 
ἔξωϑεν, ῬΓΟρΡν. ΘΧ  γ! 566 118 
᾿τητπηϊπ οη εἶα, τὸ τὰ ἔξω. ΟΥ̓, 
Ἢ 18, 1. 49, δ. Κύπρος. αν, 
8 δᾶη. 17. 

9, τὰ ἄλλα ξυνεπο- 
λέμει. Οὗ Κτιορσ, αν. 8 46, ὅ 
δάη, 4, 8516 ἰίθσαη ὙΠΠ 406, ὅ, 

18 

8 ὅ0, 
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ξυνεπολέμει καὶ Σερμυλιῶν λοχήσας πρὸς τῇ πό- 
λει πολλοὺς διέφϑειρεν, ἔς τε τὴν Πελοπόννησον 
ἔπρασσεν ὅπῃ ὠφελία τις γενήσεται. μετὰ δὲ τῆς 8 
Ποτειδαίας τὴν ἀποτείχισιν Φορμίων μὲν ἔχων τοὺς 
ἑξακοσίους καὶ χιλίους τὴν “Χαλκιδικὴν καὶ Βοττι- 
κὴν ἐδήου καὶ ἔστιν ἃ καὶ πολίσματα εἷλεν. 

06. Τοῖς δ᾽ ᾿4ϑηναίοις καὶ Πελοποννησίοις 
αἰτίαι μὲν αὗται προσεγεγένηντο ἐς ἀλλήλους, τοῖς 

8 2. ὅπως, «υοά οΟἩΪθοῖ! Τυβδηυβ, Μ. Αὐ οὗ, δάη. 
αρ. 60. προεγεγένηντο αι. Τιλὰγ, ΡΆ].) γϑ! 4 πογαπι Ρ] ανἶτηΐ, 

αἱ νἱά εν, προσγεγένηντο. 

ψιά. οὐΐαπὶ δἄη, 29, 1 οἱ 6, 6. --- 
Σερμυλιῶν, ϑομιο]ϊαβία ἤληο 
Βεποίναπι θὲ δὰ πόλει οἱ δὰ πολ- 
λούς τϑίουγα τοί νἱἀ θέα: Π8ΠῚ 
δὶ πολλούς ἀ6 ΑἸΒΘπἰδπβίθαϑ 86- 
οἱ Ρ᾽δ5, εἱ πῃ ῬυΟΧΙΠῚ15 ΒΡ ον  οΥΙθιι5 
ΠΟΠ 58ηὖ ΠΟΠΊΪΠ δ : ρΓδθίογθα γ6ΓῸ 
Ν 18, 8 ΘΘΥΠΙ ΠΙΘη565 ΑἸπεπίθη- 
β'θὺβ Ῥᾶγθηΐ (οἷ, ΒορΟΚΙ, [πβουὶρί, 
Ῥ. 804 54. Ιπβοῦ. Αἰ, 1 ἢ, 258), 
ΠΘ4Ὰ6 608 ἱπίργθα Θχριρδίο5 6558 
Ἰερίπηιβ, δἰδὶ δὶς ἴδ᾽ σου πΊ 6 Πη0 - 
ΤΔηΓΌΓ αὖ ὨΟΒΕ ΠΑ 605 δαὺ ἔθοϊβδθ 
δαΐ ΠΊΟΙΪ05 6586 ἴῃ ΑἸΠΘπΐθη565 
Ῥαίθαί. θυ πη Ἶ8π ἴῃ ΘΙ Ποηΐὰ 51- 
ἴατα ἶδθθ ἀοοεί Ηογοά. ΥἹ] 122, 
Ναπο σταὶς Ἑ,ρμυλέαις, στὰ Ὁρ- 
μύλια, δρυὰ Π 68} 1. ἀ, ΠΙ Ρ. 168 
ΒΕ: “πε τὶ ἔς τε τὴν Πελοπόν- 
νησον ἔπρασσεν. Οἴ. 182, 4. 
ΙΝ 121, 2. ΡΙδηἶιι8 ΒΌΡτᾶ 51, 4. 
ΒΙπ]168᾽ ΘΠΊΡ 8868 58ηϊ ἐφίεσθαι 
ἐς τὴν “ακεδαέμονα ΙΝ 108, 6, 
στρατιὰν ἐπαγγέλλειν ἐς τοὺς 
ξυμμάχους ΝΠ 17, 1, υδὶ οἵ, 
δάπ, Τυηὶ ἂς ὅπῃ γενήσεται 
νἱὰ, 129, 8. 1Κ 128, 5. ΥἹ 98, 2. 

8. ἀποτείχισιν. Μία! 
υἱαρογαὶ Μάγοοὶ!. 82, ΠΙὰδίγαύαν 
5818. 118 46 ἐς ἀποτειχίζειν 
ἜΧροβίία βιιηΐ δὰ 64,1. -- Φορ - 
μέων͵ δήου] ἄπορον 
πῶς ὁ Φορμίων τὸ πρὸς τῇ 
Παλλήνῃ τεῖχος φυλάσσων τὴν 
Χαλκιδικὴν καὶ Βοττικὴν γῆν 
ἐδήου καὶ οὐχὶ μᾶλλον τὸ ἕτε- 
ρον μέρος τῆς φυλακῆς, ὅπερ 
εἶχεν ὁ Καλλίας πρὶν ἢ τελευ- 

Οἢ, δάη. 

τῆσαι. καί φαμεν ὅτι τὸ πρὸς 
τῇ Παλλήνῃ ἔρος φίλιον ἦν, 
τὸ δὲ πρὸς Ολύνϑῳ ἐχϑρόν. 
εἰκότως οὖν ἠμέλητο τὸ τοῦ 
Φορμίωνος μέρος ὡς ἱκανῶν 
ὄντων Παλληνέων [Παλληνέων] 
τὸ καϑ' ἑαυτοὺς μέρος φυλάσ- 
σειν. ὅθῃο!. ϑομο αβίαθ βο] αιϊο- 
Π6ΠῚ 4υϑ 651 015 γοὶοῖέ (106}}].. φαοά 
[αἸβαπη 6588 ρϑιίθπι ἃ Ρδι!θη8 5ὶ- 
ἰᾶτὴὰ ΑἰΠΘηἸ Θηβίθτιθ ἃτηΐοδ πη) ἔι18558 
ΣΧ ὁ. θ4 δρρᾶτοαί. Ῥυδορίθγθα 
ῬΑΙΙΘμδτη ποὺ Οπιηἷΐπο ἃ ΟΠαϊοὶ- 
ἀϊοα θχοϊαάθνα ν᾽ θέαν ΤῊ. ; αὐαᾳὰα 
ϑαπο ΟΠαϊοϊἀθηβίατη οο]οηΐα ἴῃ 
ῬΔΙΙῈπὰ βἰία ογαί (ἐΐ, δάῃ, Ὑ 18, 
6). Μίάθ οἰΐαπι Κίβθροτί. αδορτ, 
δηί, 8 285. Βοττιπή, ἀθ αὖ Ὁ, 
Κιερογί. 1, 1... ᾿ουαπὶ ἰαρίαν 1, 
101, 4, ΑἸΐα εβὶ Βοττία 5. Βοτ- 
τιαία 11 99, 8. 100, 4. Οἵ, Κὶε- 
Ροτί. 1.1, 8 278. : 

Οδρ. 66. αἰτέαι αὗται. 
Οἱ, δὅ, 3. δάη. 1, 35. Ηαθ. οδὺ- 
586. ΟΠ, υἱ Ργοχίπιᾶ Θχρ οδίϊο 
οδϑίθπαϊς, ἴῃ δοῖα Ροιἄδϑθαβ ἀ6- 
ἔδοίϊοπθ οὐ ορϑίάϊοπθ γογίδ ἢ αΓ, 
Π0 Ῥοϑβϑαῃηὶ δ θά 6 πὶ 6588 ἀδ αυϊ- 
Βὰ85 ΤῊ, 28, ὅ τὰς αἰτίας προ- 
ἔγραψα πρῶτον καὶ τὰς δια- 
φορᾶς ἀἰχὶι, Νδπι ἴῃ }18 φαϊά θη 
ῬΥΐπλο ΙοοῸ ογαὺὶ Ὁ Παπὶ ἰηίου ΟοΥ- 
ΟΥ̓ΤΆΘΟΒ. οἱ Ερ᾿ἀδηηηῖο8. ΘΧΟΥ  Π]. 
Ουοά οαπὶ ΠῸΠ τηΐπὰ5 ἃπίρ ὑ6]- 
Ιὰτ ΡΘΙΟΡ ΟΠ Ποβίδοιπὶ [ποτ δία 6 
Ροιάδοαθ ἀοίθοιϊο, [αϑαπὶ 6588 
εἰβοῖταν. βουϊρίαναπὶ προξγεγέ- 
νηντο. δ εγιπὶ τοβρίοϊιιν δὰ δ, 
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μὲν Κορινϑίοις «ἐς “τοὺς ᾿Αϑηναίους) ὅτι τὴν 11ο-- 

τείδαιαν ἑαυτῶν οὖσαν ἀποικίαν καὶ ἄνδρας. Κο- 
ρινϑίων τε καὶ Πελοποννησίων ἐν αὐτῇ ὄντας 
ἐπολιόρκουν, τοῖς δ᾽ ᾿᾿ϑηναίοις ἐς τοὺς Πελο-- 

ποννησίους ὅτι ἑαυτῶν τὲ πόλιν ξυμμαχίδα καὶ 
φόρου ὑποτελῆ ἀπέστησαν καὶ ἐλϑόντες σφίσιν 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐμάχοντο μετὰ 1]Ἰοτειδαιατῶν. 
οὐ μέντοι. ὅ γε πόλεμός πω ξυνερρώζγει, ἀλλ᾽ ἔτι 
ἀνοκωχὴ ἦν᾽ ἰδίᾳ γὰρ ταῦτα οἵ Κορίνϑιοι ἔπραξαν. 

ΟἹ: Πολιορκουμένης δὲ τῆς Ποτειδαίας οὐχ 
ἡσύχαζον, ἀνδρῶν τε σφίσιν ἐνόντων καὶ ἅμα 
περὶ τῷ χωρίῳ δεδιότες" παρεκάλουν τε εὐθὺς ἐς 
τὴν “Δακεδαίμονα τοὺς ξυμμάχους καὶ κατεβόων 

2 αἰτία δὲ αὕτη πρώτη ἐγέ- 
γνετὸ τοῦ πολέμου εἰ 686 οδιιδᾶ8 
βισηϊποδηΐαν αυᾶ6 ἀἀ Πᾶης ρτὶ- 
τηδ ΠῚ] ΔοοΘββουιπί, Οἵ, {Π|Ρ. ΘΒ Ύπι}.1 

. 91 54ᾳᾳ. -- ὅτι. , Ἐς τοὺς 
᾿Αϑηναίους ὅ ὅτι Βοῖβκ, ἀρὰ θυ. 
10. Βεηθ, αυδησιδᾶπι) ΡΥΟΡΊίοΓ 
Ργορί παααμ τοῖς Κορινθίοις, 5ἱ 
ὨΘΟΘ556 δϑῦ, οᾶγεγθ 1115. ροβϑὰ- 
τηῖι8. Κταθο. βεᾷ αυοπιοᾶο 
ΡΓΟρΡίοΡ τοῖς Κορινϑίέοις τηληοᾶ 
6556 Ροββὶῦ γϑῦιπῃ αἰ βιϊ ποῖ]. ΠΟὴ 
ἀρρᾶγεῖ, Νᾷτμῃ ροβίᾳαϑηῃ Π85 οδπ- 
585 Αὐμπθη!θπϑῖθα8. οἱ Ροοροπηηδ- 
5115. δοοθββίββ8 ἴῇ ΠΗΪΨΘΥΒΙΠῚ Τη6- 
τηογϑία πΠι 511, ΓΘΠΊῚ ἰΐα β᾽ ΠρῚ Πα {11η 
ΘΧρ ϊοατὶ γοΓΡ 8 ἴηΐγα βοῦὶρεῖϊδ τοῖς 
᾿Δϑηναίοις ἐς τοὺς Πελοποννη- 
σίους ΘοΟρποβοῖταῦ αὖ 4αοτη040 
ΔΙτουὶ Δ] ογὶβ ὁδιβαπη θ6}}} ργδε- 
Ὀαργϊηῦ δχροηδίασ, (ὰϊ διυίθη 
δδπὶ ΟΟΥΙ 1115. ργδοθαθγίηΐ ποπηΐ- 
Πδ πὶ ΠΟ 5᾽σηἰ ΠοδίῸΓ ΠΘάι16 ΘΧ 
γΘΓΌ]5 τοῖς ᾿Ιϑηναίοις καὶ Πε- 
λοποννησίοις, δὶ ποη 5θρᾶγᾶ- 
{1π|, 564. οοῃϊπποίϊπη ΑἸΠΘΗἾ ΘΗ 565 
οὐ ῬρΙορομηθβὶοβ ἈρΡΡρο ἰατὶ εὐ 561- 
ἰοηνϊα οὐ Διο] 15 56Π16] ροϑίίι8 
οδίθπαϊ!, 5011] Αἰμθηΐθη568. ΡΓῸ 
ΒῈὈΊΘοίΟ ᾿γεγθὶ ἐπολιόρκουν 50υ0- 
δυᾶὶγὶ φροββδαηί,. [Ιἰδαῖιθ ΒΘ ΙΒ Κὶὶ 
ΒῸΡΡΙ πηθηὐ πὶ ργορίου ἰοἰϊ8 56η- 
θη 1186. ΓΑΙΪΟΠ 6 ΠῚ ΠΘΟΘΒΒΔΓΪ ΠῚ 68. 

-- Κορινθίων τε καὶ Πε- 
λοποννησέων. Οἵ. Π 109, 2 
“ακεδαιμονίων καὶ Πελοπον- 
νησίων εἰ 84. 116, 8. -- ἀπὸ 
τοῦ προφανοῦς. Οὗ, δάη. 88, 
4, --. ξυνερρώγει 68. ὀχαυϊδῖ- 
ἰὰ5 νϑγθαπι, αὖ [μαΐ, Θγαρογδί 
εὐ καταρραγῆναι ἃρυὰ Αὐἱβίορῃ. 
Ηοο βϑηϑὰ δρυά ροβίθυϊογββὲ ἀ6- 
ΤΊ ΠῚ ΒΟΥ ΡίΟΓΘ5, ναί ΡΒ] αἰ γουΤα 
Ἀρρίαπαπι (ἀδϑῖαπι ΠΙοποπὶ ἰη- 
νΘηΙτατ, --- ἐδέᾳ, Ξερᾶταιίπι, 
ΡΒΕΙ 56, Π0ῃ ΘΟ 5. 15. 500 }15. 

δρ. 67. 81. παρεκάλουν 
. τοὺς ξυμμάχους. 1. 6. 

ΒΌΟΙΪΟΒ ῬΥΘΟΙθα5 οὐ δατηοηϊ πὶ θὰ5 
αἱ βίου ἰρϑὶ ἰεραίοβ ἀθ ΑἰΠ6- 
πἰθηβῖθι5 Θοπαπθβίαυοβ [δοράδο- 
ΠΠΟΠΘΠΊ Πηϊζογθηΐ ρϑυον γα βία- 
ἀπδγαηί. ἴᾳ85 δῃηϊπὶ ΘΟΠΏΥΘηςιΠΊ 
Γοδἀογαίογιπι ἱπάϊοθηαϊ 50}1 [,ἃ- 
σραδοπλοηϊὶ νι ἀθηίαγ Πα θα Ἶ556 η6- 
αὰ6 ἀθ 60 ἢΐο ρίαν, Ὑἱα, αὶ 8 
δάη. οἱ ϑόοῃοοπι, Απίϊψα, αν, ΡῈ6], 
α΄. ρΡ. 426, ϑοοϊοβ 605 αἱ θ6}10 
Οοτγογύᾶθο οἱ οι ἀδοϑιΐοο δάϊα- 
νουϊηΐ ΟΟΥ Δ ῃϊο08 6556. ναὶ ὉΠ|Ὸ, 
ΘΎΓΩΡ, ΟΥ. Ὁ. 29 54ᾳ. ϑεὰ 510 
Ῥϑιυὰπι ἀἰδύϊποῖ ΤῊ. ̓ οοπ 5 6556ΐ οἵ 
ΟΠ ΡΥ Τη 6χ 8 8. οὐπὶ 87, 4 οοἰ- 
Ἰαΐα οοσῃοβοϊξαν, --- κατεβόων. 
Ηϊηο καταβοή 75. 1: 

18} 
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ἐλϑόντες τῶν ᾿Αϑηναίων ὅτι σπονδάς τὲ λελυκό- 
τὲς εἶεν καὶ ἀδικοῖεν τὴν Πελοπόννησον. Αἰγινῆ-- 
ταί τε φανερῶς μὲν οὐ πρεσβευόμενοι, δεδιότες 
τοὺς ᾿Αϑηναίους, κρύφα δέ, οὐχ ἥκιστα μετ᾽ αὐτῶν 
ἐνῆγον τὸν πόλεμον, λέγοντες οὐκ εἶναι αὐτόνομοι 
κατὰ τὰς σπονδάς. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι, προσ- 
παρακαλέσαντες τῶν ξυμμάχων καὶ εἴ τίς τι ἄλλος 

Οδρ. 67. 8 8. τῶν ξυμμάχων τε καὶ εἴ τις ἴι. Τιᾶὰν, τὰ, οὐ 
δἰϊαποι ἀθίθυϊ ουα5.) απ8 ΠῈ νυ!ραία πη τηΐγαπι οϑί ἃ ΒΟΙς, βουνϑία ΠῚ 6556; 
ΠΔΠ ΠΘῸ 811 ργϑϑίθυ βοοῖὶοβ ἃ ΠΟ δθπΊ ἢ Ἶϊ5. δα {Ππ4 οοποὶ πὶ οοπ- 
γοθϑιϊ δαιὺ (οἴ. ἀ61..), οὐ παΐο γαυϊοηὶ οὐϑίαι καὶ εἴ τις τι. 

ἄλλο οοἀά. ΟΥ̓ δάη. 

ἰδ Ῥοϑἰίιηι γθάϊι 116,2. ---σπον - 
δάς. 81 τὰς πι δῆς ΠΏ }15, 
αυΐαὰ ποὐ᾿ββίτηαδθ {|86 τριακον- 
τούυτεις 5ϊηΐ, οορὶία ἴδῃ βιιρτἃ 
58, 2 Ἰερὶ σπονδὰς λύοντες (00] 
οἵ. δα.) οἱ 78, 4 λέγομεν ὑμῖν 
σπονδὰς μὴ λώευν τς λελυ- 
κότες εἶεν. Ῥαοτγίδοίατη δὰ τοὶ 
βίδιαπιὶ ἀθβουϊ θθπάϊιπη. ΘΟ ΠῚ 61 
νἱπ ργδθβθὴβ ἀδικοῖεν ἢδθοί. 
ΟΣ νπθο, Οἵ. 8: ὅ8, 1. δάπ. 8. 

8 2, Αἰγινῆται. Οἷ. ΡιΙαι. 
ῬοΥῖοὶ, 29. Ηδθο οἱ ργοχίμιᾶ αἵ- 
ἴετι θόχορ. ΠΟ Ρ. 444 Χγαϊζ., δὶ 
τπᾶ]6 αὐτονόμους. -- κρύφα 
ὃ ἕ. Κυυθρθγιῃι βϑουτὶ ππιπο ἢἷο 
Ἰπιθυραηχίπνιβ, αὐ Ροϑίὶ κρύφα 
δέ τορείδίαν. ραγοϊρί πη πρεσβ. 
ΟἸτα Οὔ ΘΠῚΡ ΘΓ ᾿ ΠῚ 1185 ἐοτο ἢ 
αυἱ ννΡανιΐουϊαθ μὲν... δέ“ ἴη- 
αὐ οοἰηϊογάθππη δὰ δὰ ἰδη 

1ρ88 α88 ΟρΡροδβὶίᾷ ἰθὺ 586 ϑιηΐ 
Το θυ απ αν, τη Πθη 6 ΘΟ ἢ ΓΟ 0 Π 8 
Ῥδγιοὶριϊς δὰ ὅρη. ΕἸ. ν. 1059 
ἢ ἜΧΘΠΊΡΙΟ πίθη8. ΤΠαογἀϊάθαμπι 
μρύφα ποὴ γᾶγτ0 Πάρου οιϊδη 
ΡΠ ΑΡ ΟΠ πὴ, ρα ὑγαρῖ0058 δα θ πὴ 
Ἀρυφῇ ἰορὶ αἶδοθθ ὁχ Β1θρ!,, 
ΤΙ68. --- κατὰ τὰς σπονδάς. 
δος δὰ ἰοθάθγα ὑυ]οθηηδὶα (115, 
1) Ῥϑυιίίπθνα ΜΌΘ ον Αθρὶπ, Ρ. 180 
ποσαί, ααΐϊα Αορὶμᾶ ρυῖαβ (108, 4) 
ἴῃ ἀἸοϊοη θη. ΑἰΠΘηΪ θη βἰαπὶ τϑαἀδοία 
προ Πἰ8 [Ὀδαδυῖθιι5. ῬΘΙΟΡ ΟΠ ἢ 651185 
τοαάίία 511, ΤΙάθπιαιιθ Αἰ} (Ρτο- 
Ἰοροπη. Ὁ. 410 54.) [οθάιβ ροϑβὶ 
ΡαρΠδΠ ΒΡ] αἰ θη 561 ἰπ ον ἀγα 6008 
Ἰοίαπὶ γοβρὶοὶ οθηβοί, Οἱ, Π 72, 

1. 1Π 08, 1. Εουϊᾶββθ ἈΠ} 0 ἴοθ- 
ἀθυ8, (Υἱοοπη δ 16 οὐ Ροβυριση δι: ΡΙα- 
ἰδ θθηβϑῖη δοίη, βὶ5᾽ ἢ] ΠοαυΪ ἃ 60 
Βυβριοαίαγῦ τοί, Ηϊβί. ΨἹ ρ. 10 
(ἰπίογρυ. 1Π ρῥ. 814). Αὖ Κταθρ. 
ἴθ διά, ἢἰδύ. Ρ. 192 544.7) οὑπὶ 
σπονδαί, εἰδὶ αυἱϊά δοοράδί, αδὶ 
ἀθ θ61Π1 Ρεῖορ. οδιιβὶβ αἰοδίαν, 
ΒΘΙΏΡΘΙ βἰηύ ἔοθάονγα τσὶ ηία 8 ηΠῸ - 
ταπη, ΠΟΓᾺΠι ἴθ αἰ Πδοεάδε- 
τποπῖο5 Αδρ θυ πὶ αὐτονομέίᾳ 
Ραίδύ ργοβροχίββθ. Οἵ. αυδο [46 Πὶ 
ἴῃ Ῥο Νίοϊδε ἀθ ΟἸγη 8. οἱ 
8115. ῥδοιὶ δ ΟΥ̓ 18, ὅ. 

8 8. προσπαραπαλέσαν - 
τὲς τ. ἕξ. καὶ εἴ τίς τι 
αλλος “. τ. λ., ἴ.. 6. ρυδϑίθγθᾶ 
δανοοαίϊβ οὐδ 4118 50- 
οἰούαθ αὐἱ αὑυἃ ἔοτία586 
ἰηϊατγὶδᾶ 56 αἴξεοίοβ 6586 αϊ- 
οοθδηῦ, Ὀϊοδηάϊ σοηθ ΡὈἰδπα 
οΟΙρδυδηηϊ οὰτὴ ψε]8 Το. 
ἂς Οταί, 8 β0]αἰϊ5 δὶ 4π8ἃ 
ΡΥανδε ἰηἰουρυείδίϊοπὶ π1ᾶ - 
τουτϊαη ἀράρσταῃ ί, -ἷ. 6... 51 - 
Ια18. 1185. ατᾶςθ ἔογίαΒ86 οἷο. 
Ρτὸ οοἀά. 5ουϊρίυτα ἄλλο {Π|ν. 
ὅν, ΤΡ. 88, αἱ οἸϊπι ΒθΙ81κ., 
ἄλλος Ιεσθη ἢ 6556 αἰχὶι, απὸ- 
ΠΪΆ ΠῚ 80οΪ]ῖ ργδοίον {Πὼ οτὰ σπον- 
δὰς... Πελοπ. «ιοῦὶ ἀθ π}|8 
γ6 ἔοι! Ροϊαϊββοηί, Αοοραϊύ 8}18 
οᾶσβἃ ατἃ αὐ ἴδῆο οΟηϊθού τ 
ἈΟΟΙΡ ΔΠηι15. δἀἀτιοαηλαν, δ᾽ οηΐπὶ 
ἄλλο ΛΘΕΪΏ ΘΙ ΘΠΊ11Β ποθὴ δᾶἀνοοραδῖίὶ 
Θβ8θη 6δΧχ βο0οὶϊβ αὶ ἀθ ᾿ἰϑάθηὶ 
γ6] βἰμη 5. δία ΟΟΥ . 1} οἱ 
Αδριηθίδθ ἴηϊαν} δ ΔΌΘΓΘΡΘη αν 



ΠΡ 

ΛΟΓῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ, (1 67.) Ὁ 

ἔφη ἠδικῆσϑαι ὑπὸ ᾿Αϑηναίων. ξύλλογον σφῶν 
αὐτῶν ποιήσαντες τὸν εἰωϑότα λέγειν ἐκέλευον. 
καὶ ἄλλοι τὲ παριόντες ἐγκλήματα ἐποιοῦντο ὡς 
ἕκαστοι καὶ Πεγαρῆς, δηλοῦντες μὲν καὶ ἕτερα οὐκ 
ὀλίγα διάφορα. μάλιστα δὲ λιμένων τὲ εἴργεσϑαι 
τῶν ἐν τῇ ᾿Αϑηναίων ἀρχῇ καὶ τῆς ᾿ἀττικῆς ἀγορᾶς 
παρὰ τὰς σπονδᾶς. παρελθόντες δὲ τελευταῖοι 
Κορίνϑιοι καὶ τοὺς ἄλλους ἐάσαντες πρῶτον παρ-- 
οξῦναι τοὺς “ακεδαιμονίους ἐπεῖπον τοιάδε. 

08. Τὸ πιστὸν ὑμᾶς, ὦ “ακεδαιμόνιοι. τῆς 
9 ς “- ἊΨ Χ ’ " ς , τὶ 

καῦ' ὑμᾶς αὐτοὺς πολιτείας καὶ ὁμιλίας ἀπιστο- 

Ὁποὰ ἃ Τιδοραδοπιοηϊουι πὶ 60Π- 
τ Β1Π10 4] 6 551 γη11ΠῚ 6ϑ᾽,) αἱ ΟΠ] 685 
ΟἸΠΠΪ ΠῚ] ΠπΘυοΪα5. δπαῖγα νο]αηί, 
Οδίθγαπη πὸη ἴδοίι πὶ 6586 {{|ΠῚ 
οΟηψ ΘΠ ομηηϊαη ἰὈΘάθνἃ- 
ΤΟΓΌΤΗ., 564. ΘΟΓᾺῸΠῚ 40] αΌΘΡΘΓΘη- 
ἴὰν, οἰἶΐδηη οχ 817, 4 ϑρρᾶτϑί. --- 
ξύλλογον... τὸν εἰωϑότα. 
Ιπΐνὰ 72, 2 γεῦθα τὸ πλῆϑος 
αὐτῶν βαιδϑεταπηίαν. Ἐκκλησίαν 
μικράν 50105 ϑρανιϊία5. θχοθρίϊβ 
ΤιΔοΘα ΘΠ. ΟΠἰΪ5 γ6] ρουΐῃ8 50108 
ὁμοίους ϑραγιϊαἰδγαπὶ Δ Ρ]θοίεῃ- 
(61 5 ηἰΠοαγὶ, ἀπο Πἰᾶτη τηδῖου 
οοπίϊο ο. 119 βϑαιθγθίαυ, ἐπογαπί 
ααϊ ρΡαίϊαγοπί, βίοαῦ Μδηβο ϑρϑυι. 
11 ρ. 92, αυἱ νοῦ]8 72, 2 οἱ 
87, 2 γεϊαίαπίαγ, Εἰ ὁ. 119 β'πλμὶ 
ΒΟΟΪΟ5, ἢΐο 50105 ρϑυιιϊαίαβ οἱ 
Το δϑιηοπΐ05 βαξγασία ἴδυγθ αὐ- 
46 ΤΠ ΟΥΓᾺ ΠῚ {Π|Π8 ΠῚ ΘΟὨ ΓΙ ΟΠΙΙΠῚ 
ἀρὰ Τῆπο, ΠΌ]]πὶ νοϑιϊσῖαπὶ ὁχ- 
Βίδγθ ἴὰᾳγα τϑβροπαϊυ Τιςτηδηη. 
ΒΘΒΡΌΡ]. ὅτ. Ρ. 90 δά, 8. 6 οοῃ- 
ἡ οΟηΪθὰ5. ΤϑοΘ ΔΘ ΠΙΟὨΪΟΓΙΠΊ ρΓδ6- 
16" Με}. ον. ΠῚ ρ. 86 5864. 
Δ δομβιη. Αὐπαα, αν 1 ρ. 4θ4 
αὖ 811ῖοβ νὰ. ϑοῃποθιηᾶπη. ἀβ Εο- 
ο65. Το, (Οραβοι!. δοαδά. 1 
Ῥ. 87 544.), ἃ 410 Τιδομιηδηηὶ ἀ6 
Βερ. ᾿μδθθά. Ρ. 200 544. ορίπῖο 
τηῖγᾶ 5815 στϑίιιαία οϑί βίου ἃ 
Τηΐγὶνν. Ηἰβί, ΙΝ ρ. 482 544. ἃ 
Τπαυογαϊάθ ΒΟΟΙΪΟΓᾺΠῚ ΘΟΠΒΘΒΒΌΠῚ 
(ξύνοδος οε. 119), ὁομ ΟΠ 6 πὶ πλϊ- 
ΠΟΡΘΠ οὐ τη ΟΥ̓ 6 ΠῚ οὖ ΘΘηδίΟ ΠῚ 
ΘΟΠΒΘΒΒΌση οΟηΐαθα 6586 ἀοοοῦθ 
οοηδίαν Ῥίαι. Μαεαϊίαί, οΥἱΐ. ἀ6 

οὐαί, Τππο. Ρ. 10 ---19. οτγϑίϊοπθβ 
ῬΓΟΧΙΠΊ88 ΠΟρδΠ5 ΥΘΓΘ 6588 ἢ80]- 
85. 56 Δάνοθγβαβ πππὸ Ὀ6η6 ἀΪ5- 
βου ὙΊΒΟΠΟΥ ἴῃ Βογϊρί, τηΐη, 1 
Ρ.- 420 544. Οἷ. εὐἴδηι Π]1ν. ὅ τα. 
οὐἷτς ΤΡ. 8ὅ 544. -- ποιήσαν- 
τες. Ἀοίίναπη ᾿ηϑιϊπθπὰϊ] 568 

ΘΟ ΟΟΔΠαὶ νὶμι ἤαοὺ, Οἱ, 189, 8. 
ΥΙ 8, 2. 12. 1 εὐ δάη. ΥἹ 58, 2. 

8.4. καὶ ἕτερα. Οἱ, Βοίπραη. 
Μεραγ, Ρ. 81. --- λιμένων τε 
εἴργεσϑαι κ. τ... δε Ποῦ Ρε- 
τὶ 115 Ρ6γ ΟΠδυίπαηι ρουϊδίο ἀθογείο 
νἱά, 189, 1, Αὐὶβί. Αοἷι. 518 5364. 
ΡΙαῦ, Ῥογῖο!. 29. 56Π0]. δὰ Αὐὶϑί. 
Ῥᾳο. 604. 60. 608. ὕΠ]|ν. ἀθ Ρ56- 
ΡῬΒίβιη. Μερᾶγ. ρ. 81---86, αἱ 
δεβίαίθ ἃ. 482 Ταοίατη οθηβοῦ. 
-- παρὰ τὰς σπονδας. Οἱ. 
Κυαθρ, δίαα, ἢἰϊδί, ρ. .198. 

δ᾽ δι θα, ξύπηξ ἐάσαντες 
Ιὰηρὲ τελευταῖοι καὶ ἐάσαντες. 

Οᾶρ. 68. [πη ον ῃϊοτγαπι ογα- 
ἴοπο ροβὲ οχογάϊιπι (68, 1---8) 
ΒΘααΪϊΥ ὈΓΘνῚ5. Θπδυγαίϊο ἰηϊανὶα- 
Γαπὶ ΑΥΠΘηΪΘηβΙ πη, ατιᾶἃ8 ἰπηἀ6 
ΟΥᾺ5. 6556 ΘΧρΡΟΠΙίαΓ αποὰ [.806- 
ἀδοπηοπῖ} Θογαμη ροϊοϑίαιθπι ἴῃ 
αἀἰεβ τηδρὶβ τηϑρίβαιιθ ΟΥΘΒΟΘΥΘ 
Ρᾶββὶ βἰπί (08, 8---10), δαϊαηρὶ- 
τὰΓ ἀοβουϊριϊο ἰπ4 0118. Αἰπθηϊθη- 
Β᾽ΠῚ ΓΘΓᾺΠῚ ΠΟΥΔΓΙΠῚ δἰ ἀϊοβᾶθ 
εὖ δά δυάδοθ5. σοηδίιβ. ΡῬΓΟΠπιρίδθ 
οὕτη ΤΔοραϑοπη ἢ] στ ἰη408 6χ- 
ῬΓ6558 δαΐ ἰδοῖϊία οοπηραναίδε (70), 
ὑὰτη νἱϊρογαίαγ αοοἀδομηπηοηΐϊο- 
γῈΠῚ Οἰιηοίαιϊο οὐ βθρηϊῖθ5 (Τ], 
1--4Αὴ, ἤηθηι ἴαοϊν δρὶ]ορ 8. 
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τέρους, ἐς τοὺς ἄλλους ἢ ἣν τι λέγωμεν, χαϑίστησιν᾽ 

καὶ ἀπ᾽ αὐτοῦ σωφροσύνην μὲν ἔχετε, 

δὲ πλέονι πρὸς τὰ ἔξω πράγματα χρῆσϑε. 
ἀμαϑίᾳ 
πολλά- 

κις γὰρ προαγορευόντων ἡμῶν ἃ “ἐμέλλομεν ὑπὸ 
᾿Αϑηναίων βλάπτεσϑαι, οὐ περὶ ὧν ἐδιδάσκομεν 
ἑκάστοτε τὴν μάϑησιν ἐποιεῖσϑε, ἀλλὰ τῶν λεγόν-- 
τῶν μᾶλλον ὑπενοεῖτε ὡς ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ 
ὁ ιαφόρων λέγουσιν. καὶ δι 

Ψ- ἢ 9 " , 

αὖτὸ οὐ πρὶν 'πά- 
σχειν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐσμέν, τοὺς ξυμ- 
μάχους τούσδε παρεκαλέσατε, 
ἡμᾶς οὐχ ἥκιστα εἰπεῖν, 

5.1. Τὸ πκίστον-«ὐμι- 
λέας, [1465 (αἴθ Ζευονι ἀ55ὶρ- 
κΚεῖΐ, Πεολιϊοἠκοῖέ, οἴ, άπ, 6, 8) 
4ὰὰ ἴῃ δα πιἰ πὶ βέτα τ 086 οἱ - 
νἱλαι18 ἀοπεβίϊοᾶ (ουϊ Ρδυ]0Ὸ 
Ῥοβι τὰ ἔξω πράγματα ορρο- 
παπίαΓ) οι ἴῃ Θοπδαθίπ απ 6 
Ρτϊνδῖα υὐϊηιϊηϊ, --- ὑμᾶς. 
ὙΥΡΓΟΠΟΠΊΘΗ ἱπιθγρ οβίίαπι εϑβί, τὸ 
70; 1: 1175... Ὁ ἘΕ συ ρ ΘΕ. 
41, 2. Υ 82, ὅ. ΥἹΙ 18, δε 
ἀπιστοτέρους, Υἱ ϑδοίϊνᾷ 
ΑἸ ΓΙ Θητῖοτο5, ϑβυβρίοϊο- 
βΒίοΥ 65 (εἔ, ἮΝ 17, 8), 501}. φυϑηι 
5865, βὶ ἢΔ6 Π1ὰ πόα αἰδγομηϊπὶ 
(εἴ. δάῃ. 8ὅ, ὅ. 86,1. 18, 2. 82, 
8). 51 οὐπὶ ἧος γόοᾶθ]ο ἐς τοὺς 
αλλους ἰαηρίίαν, οἴδηάίπιιβ ἴῃ 
βεηίθηϊϊα. Νά ἢάθ65 οὐ ἰηίθουὶ- 
[85 ΠοΟΒίγἃ ΠΟῚ ροίθϑβί Π05 ἴῃ πηϊ- 
ΨΘΓΒῈΠῚ ΒῈ8Ρ᾽ΟΙΟ505 ἴῃ ὀδίθγοβ, 8] 
αυϊὰ ἀϊοαηΐ, βῖνθ 'π Θθίθγ ΟΠ 
γοΓΪβ. βυβρίοδοεβ, 564 ἰδηΐαπι ἴῃ 
605 τράάογα αἱ 8]108 οὐϊτηϊηϑη- 
1, ΟὈΠ 4]|105 6Χ Ποϑίνο ᾿ἰηρθηΐϊο 
᾿υἀ!οαη 65. δια ἴδο!!]8 α αΘΤ  ατιδ 1 
ΤΠΙΡΓΟΒ ΠῚ Ραίΐοπιαβ, Οἱ, ΠῚ 5:7, 2. 
Ουλγο ἰπίθυρ Πού ΟΠΘΠῚ δηΐθ ἐς 
ΘΟἸ]οσδεὶ ᾿ιι5511 Κἰβί8ΠΊ., 416 ΠῚ ΠῸ5 
Βθου δι πὰ8. Ομοᾶ νϑιῸ λέγειν 
ἔς τινας ΔΑἰίῖϊοα γαίθγθ Ὁ ἃ πὶ 
811185 ἀΐϊοθγα οἱ ουϑβίαγ δυιίοι- 
Ἰὰπιὶ δηΐς ἄλλους ροβίϊιπὶ τὸ- 
βροπάρηϊ Κτγαθρ. οἱ Ηδ88. ᾿μασαθν. 
Ῥ. 1, οὐἶαιη ἀς αἰΐᾳιο (οἵ. ΝΠ 
69, 2. Αδβο!ίη, ΠΠ 197) οὐ Θοπ τ ἃ 
ΔΙ14 6 πὶ (οἵ, ΥἹ 41, 2. ΠΒετοά. 
Ι. 80, ΡΙαι, ἀε ἤδρ. ὅ880. Ὁ ῖο 

ἐν οἷς προσήκει 
ὅσῳ καὶ μέγιστα ἐγκλή-- 

Ομγγβ. ΧΧΧΥΙ 14. ὅδ8585. Ὁῖο 
ἔναβιῃ. 9, 8) ἀΐϊοθγθ ναῖθι. Νε- 
46 ἴῃ ἤν ἴϊὰ ροΞξίροβὶίο Πϑδογο- 
θ18. Οἱ, δάη. 77, 2. ΙΚ 4, 1. 
Οδιοσυα τοὺς ἘΠ τς πρπππῆ: 
τη] 6 εχριϊοσαπὶ πῸ085 ΤΟΙ 4 π08. 
--, σωφροσύνην, ποάοΙᾶ- 
{]1]οη πη, Οἵ, 84, 2. 8. 

8. 2. τὴν μάϑησιν ἐποι- 
εἴσϑε. ἀντὶ τοῦ ἐμανϑά- 
γνετε."".  ΑἸοχαημᾶ, περὶ σχημ. 
ΨΙΠ ρ. 409. Νχαϊζ. Οἵ, διῇ. 
ατ. 8 421 δάη. 4 εἰ βυρτὰ 8, 8. 
15. εἰν 50, 2. 51, 2. ΤΟ, 7. 148, 
ὅ. Π 44, 8. - τῶν λεγόν: 
των. θὲ Βεποί. νἱὰ. δάμη. 52, 8. 
-- ἕνεκεν τῶν αὐτοῖς ἰδίᾳ 
διαφόρων, ῬΓΟΡΙΕΓ Ρτῖνα- 
[1885 ΘΟΓΙΓᾺΠΙ ΘΟΠίΓΟν δὶ 88), 
γ6] τηδοῖὶβ σϑπδγαίὶπιὶ ἐλ) 65 βυϊυαί- 
ἑπίονδθ5ος τυοσεῆ. Οἱ. ΠῚ 81, 1 
τὰ ἴδια διάφορα εὐ 1Π| 45, 2 
ἰδέᾳ τι αὐτὼ διαφέρει. -- λέ- 
γοῦυσι. Οἱ Μαῖα. αν, ὃ 8607, 
8 εἰ 529, ὅ. -- ἐν τῷ ἔργῳ 
ἐσμέν, ϊ, 6, ἤδη τῷ ὄντι 
πάσχομεν. Βίπηα! ἰαπίθη. ἷπ 
ΟοΥιδηΪ 6. 5 ὉΠ 115 5 ηἰ ΠοδΥὶ 
αἰαὶ ΟἸα55. Οὗ, δάη. 108, 6, -- 

"Ὁ" οἷς ποη ναϊεὶ ἃριὰ 4108, 
ΟοΥδη ααἰθι8, ἀαοηΐδ ἢ ΠΟῊ 
ἴῃ Βοοϊοσπι ΟΟμΟἾ 0, 568 ἴῃ 1.8- 
οοαἀδοιηοπίογαπι οομτοπθ Οοτίη- 
18}1 Ἰοφααηίαν (67, 8), 5868 ἱπίο Υ 
41} 05. οἱ ἰαχηρίθι οαπὶ ΒΌΡοΥ- 
Ιαιῖνο ἥκιστα. Οἵ, ἐν τοῖς πρῶτοι 
6, 8 εὐ ργδβϑίογθὰ ἤομ, 1], ΧΥΠΙ 
96. Ριπά, Ργιῃ. 1Π 21. Χϑη. Ηϊον. 

σαν νυν ον 
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ματα ἔχομεν, ὑπὸ μὲν ᾿4ϑηναίων ὑβριξόμενοι, ὑπὸ 
δὲ ὑμῶν ἀμελούμενοι. 

Καὶ εἰ μὲν ἀφανεῖς που ὄντες ἠδίχουν τὴν 
Ἑλλάδα, Ρ τς ἂν ὡς οὐχ εἰδόσι προσέδει" 
νῦν δὲ τί δεῖ μακρηγορεῖν, ὧν τοὺς μὲν δεδου- 
λωμένους ὁρᾶτε, τοῖς δ᾽ ἐπιβουλεύοντας αὐτούς, 
καὶ οὐχ ἥκιστα τοῖς ἡμετέροις ξυμμάχοις. καὶ ἐκ 
πολλοῦ ᾿προπαρεσκευασμένους, εἴ ποτε πολεμήσον-- 
τοῦ; οὐ γὰρ ἂν Κέρκυράν τε ὑπολαβόντες βίᾳ 
ἡμῶν εἶχον καὶ [Ποτείδαιαν ἐπολιόρκουν, ὧν τὸ 
μὲν ἐπικαιρότατον χωρίον πρὸς τὰ ἐπὶ Θράκης 
ἀποχρῆσϑαι., ἣ δὲ ναυτικὸν ἂν μέγιστον παρέσχε 

Πελοποννησίοις. 609. καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι, τὸ 
τε πρῶτον ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν μετὰ τὰ 
Μηδικὰ πκρατῦναι χαὶ ὕστερον τὰ μαχρὰ στῆσαι 

Οδρ. 68. 8 8. εἴ ποτὲ ἄρα Μ. ουπὰ Ῥϑαοὶβ ἀδίθγι ουῖθαβ, ααοά 
ΔρΠΟβοῖΐ 56}0]. ἐν ἄλλῳ οὐ κεῖται τὸ ἄρα. 

11, 1. Ρίαι. Τίηι, θ4 8. --- οὐχ 
ἥκιστα ... ὅσῳ καὶ μέ- 
γιστα. Μιᾷ. Μαιιΐ. ατ. 8 469. 
Κναρρ. ατ. 8 51, 10 δάη. ὅ. -- 
ἀμελούμενοι. Οἵ, Μαίῃ. ατ. 
8 490. Κτυθρ. ατ. 8 52, 4 δάῃ, 1. 

8.8. ὡς οὐκ εἰδόσι... τί 
δεῖ μακρηγορεῖν. ΟΥ 186, 
4 εἱ δᾶ 118 βίη! δυᾶὶ ὑμῖν, 
δα "ᾶθὸ ἡμᾶς, 4υ0 τεΐενίαν ὧν, 
Οὗ, Κταθρ. αν. 8 ὅ1, 14 «άπ, 14, 
-- τοὺς μέν] τοὺς Αἰγινήτας. 
5060]. -- τοῖς δέ] Μεγαρεῦσι. 
ἴά. -- τοῖς ἡμετέροις ξυμ- 
μάχοις. Ῥοιϊἀδεδι8 εἰ, 1 αυοὰ 
6Οχ ΟὈΥΟΥΓαΘ ΘΟΠΙΠΘΠΊΟΓΔΙΪΟΠ6 
ΘΟ]]Π15 88, οΟ] Ομ8 Οον υϊουιπὶ δὰ 
ΤΏΔΓ6 ΟΠ απ ΘΟΠα 5, --- πολὲ- 
μήσονται, ἰ. 6. πολεμηϑή- 
σονται. Οἵ. ὙΠ] 48, 3. Πειμοβίῃ. 
ΧΧΧΠῚΙ 110. Κταρρ. τ. 8 39,11 
ϑδάη, 81 ᾳυδπᾶο, ἱπαυϊΐ, θ6}10 ρ6- 
τἀ πῖν ΟὟ τημ]ῖα 5. ̓πἰαγὶα 5. 4 αϊθ 5 
Π05 ΔΙ δοθγαηί, 

ΣΙ ΟΣ οὐ γὰρ ἄν. ϑίπιὰ] υάὶ 
εἰ μὴ προπαρεσκευασμένοι ἦσαν 
ς πόλεμον. Οἵ, Κτυοσ, ὅτ. 8 

δ4, 12 8δάη. 9 οἱ δᾶη. 11, 1. 102, 
. Τυπὶ ὑπολαβεῖν οϑί βαττεὶ- 

ΡΘγθ, ἔγδαδαθηία πη οἰ 10 η6 ρᾶΓ- 
ἀθὰ5 515. δἀΐαπρεγο Οἱ, 121, 8. 
148, 1 εὐ Οδπιρ. “Ουδοβί. Ρ. ἵ. --- 
βέᾳ ἡμῶν. Οἵ. δάπ. 48,8. -- 
τὸ μέν. Ῥοιυΐτ ἡ μέν ΒοΥΊΒ6 Γαδ, 
564 ΟΥ̓ϑΙΪΟΠΪ8 νϑυϊδηάδθ οδιιβ8 
δΔοοοιηχαοαν!ἑ ποτηΐϊπὶ χωρίον. 
Βεοίζα!ς δυΐθμη τὸ μέν δα ροβίε- 
τἶ8. ΠΟΠΊΘῚ7) αἱ ΠῚ 82, 7. 1 62, 
ῶ. -- ἀποχρῆσθαι, αἱ [ας 
δΌὈαπὺϊ, δβῸ ΠΙΌ 6 τα αὐ, οαπὶ ἀπό 
ἰηἑθηάθηαϊ γίτη μαθϑαί, ΟΥΥΙ 
117,1, ὙΠ 42, 8. Οορ᾽δηάυπι 
δυΐοπι αὐτοῖς [τοῖς ἐπὶ Θ.). 

ΟΔρ. 609. 81. καὶ τῶνδε 
ὑμεῖς. Ηδοο οἱ 8 4 [ἰηἰϊ. σφο- 
δρότητος ΘΧΘΠΊΡ]Δ 6888 γυ]ΐ Ατὶ- 
5ι1Δ. ἴῃ Ατί, στῃθῦ, νο]. ΠΡ. 469. 
-- ἐάσαντες ... κρατῦυναι. 
Οἵ «. 90 54. ΒΟ τεῦ; εἰρν Τὰ - 
Πἶγθ, δἷο ἰΐθσὰπη 1ΠΠ 18, 1, πι6- 
ἀΐϊυπι ΤΥ ὅ9, 8. 114, 2. Μεαϊο 
5ῖο ιιϑὶ βδαπί οἰϊδπὶ ἀρρὶ. ΡΙαϊ. 
Πῖο. ὅδ4585, Ὑιᾶ. ϑίθρῃ. ὙΠ68. 
Ποησα δἰϊαπὶ ἀβπὶ 8οιῖνὶ ἂρυὰ 
ἰτδβῖοος 6588 οοηδίδί, -- τὰ 
μακρὰ τ τεέχη. ΟἹ. οἽἿΟΥ: 
-- στῆσαι ἴοο ὑπὸ ἰἴοοο ἀδ 
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τείχη, ἐς τόδε τὲ αἰεὶ ἀποστεροῦντες οὐ μόνον 
τοὺς ὑπ᾽ ἐκείνων δεδουλωμένους ἐλευϑερίας, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς ὑμετέρους ἤδη ξυμμάχους" οὐ γὰρ ὁ 
δουλωσάμενος, ἀλλ᾽ ὁ δυνάμενος μὲν παῦσαι, πε- 
ριορῶν δὲ ἀληϑέστερον αὐτὸ δρᾷ. εἴπερ καὶ τὴν 
ἀξίωσιν τῆς ἀρετῆς ὡς ἐλευϑερῶν τὴν ᾿Ελλάδα 
φέρεται. 
νῦν ἐπὶ φανεροῖς. 

μόλις δὲ νῦν γε ξυνήλθομεν καὶ οὐδὲ 3 

χρὴῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδικούμεϑα 
ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ καϑ᾽ ὅ τι ἀμυνούμεϑα. οἵ γὰρ 
δρῶντες βεβουλευμένοι πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη 

αρ. 09. 8 2. νῦν τε οοἀᾶ. Ἐπηοηᾷ, Βίορἢ. 

πλγ 85. Θχοϊ πα 8 ἰορὶ νϊἀοτγὶ δά- 
ποίαν ΟἸα55. ροβϑύ ΒΙοουηῖ, ἤπης 
ἰδ πΊθ  πϑπὶ Ὠΐπο ρ οι Αὐἱ βιὰ, 1 
Ρ. ὅ80 (313). --- ἐς τόδε] μέχρι 
τοῦδε. ὅ01|0]. -- οὐ γὰρ... 
αὐτὸ δρᾷ.) Οἱ... ποπ ν6- 
ἰᾶὶ ρβϑοοᾶῖθ, ουὑ ροϑϑδῖϊ, 
Ἰαθ οί. ὅφηθο. Ἡπο ταϑρίοἱΐ 
80Π0], Ηρυταος. ΓΝ Ρ. 676. Ν !2. 
αὐτὸ] τὸ δουλώσασϑαι. --- 
εἴπερ... φέρεται] ᾿“ξέωσις 
δὰϊ Ρϑβδβὶνδηὶ μἰο νὰ θεῖ, αἱ 
βὶ ἀξίωμα, ἀϊρπῖὶία5. (46 απὸ 
δὰ νἱὰ. δάη, 11 84, 6) νεῖ οὃχ- 
ἰβιϊηαίϊο, 818, δι} 8οιΙν ἈΠ, 
αὐ 510 αβϑογίϊο, υἱ ἀϊοδίϊο. 
Ααὐ 8ὶς ᾿ἰσίταν νου θα που ρτοίδπα : 
δὶ αὐἰάεοπι γἰγίαίοιη, ατοὰ 
ατδοοῖδο ἰθογδίου δὶ, Ρἃ- 
Ιᾶπὶ δὰ 86 νἱπάϊοαι (ρτορυ. 
γιγίαϊϊβ δϑϑουίϊοπ θη ΡΥ86 
586 ἔθ στ) δαϊ, ααοᾶ οὐ νοῦρο φέρε- 
σϑαι ρτὸ [ναι ηἶβ ρτἃ 6 586 ἔδυγθ 
ΟΠ υδἰϊιαίο οὐ. ραγιοιϊαθ καί 
ΘΟΙ ΓΙ ΘΠ 5 νἀ δίαν, 51 4 αὶ ἃ ὁ πὶ 
᾿τ6 πὶ (όππ ἀπᾶθνδ αἰοἾι, τυϑηπ 
ἀπᾶοτε πολέ ιοθηῖρον φεοιυΐδ5) 
γἰγία 18 ἰᾶυάφηι, αὐοὰ... 
βὶ(, ἴογο (οοπ5θαυϊτ αν), Οὗ 
Π 11,9. Εἴπερ καί ρῖδο- 
Β6 γι πὶ δὶ τὴΐη 8 δοοαγαίθ ᾿ῃίον- 
Ρτοίαίαν Βαθιπι, ἀθ ρϑτί. Ρ. 208. 
-- ἐλευϑερῶν 5οπαὶ ΠἰΠν ον 8- 
τΟΥΘ 6586, ἃ φεύγειν 6χ- 
ΒΌΪΟΙ 6886, νικᾶν νἱούοῦ 6 Πὶ 
6886, 51}. Οἷς, δάμη, δ4, 2 οἱ 
δἰ πιὰ ϑοπιθηιτῖαθ οδιιθα ΠΠ 8, 4, 

8 2. ἐπὶ φανεροῖς. Ροτιϊ 
πιο ΡυούΟΠ6 ΠῚ ὈΥΟΡΊΘΥ πιὰἃ- 
ηἰοϑίαϑ Γ68, ἷ. 6. ἰηϊυγίδηι 
Αὐἰιθ! Θβι τὴ οχ δι πηδἢηθ8. τδἷ- 
[δϑί Π 6586, 5016 η1 ῬγΓΌ αν 6 ΡΓῸΡ- 
(6 δχρ!ϊοαιϊοη θη χρῆν γάρ οοί,, 
4. ν Γᾶ ρίθηθ βἷο βου θογθα- 
τὰν: εἰ γὰρ ἐπὶ φανεροῖς ξυν- 
ηλϑομεν, οὐ χρῆν κ᾿. τ. λ. 
ρα 5ὶ δά βοοϊουιηι οχἰ βϑιυϊηναιῖο-- 
ΘΠ] πᾶθο ΓΟ γθηίασ, αο 88Π6 
ΠΘΟ6586 6586ΐ, ΟἿ ᾿ρ515 ΟΟΥἹ η1}18 
ταϊηΐπηθ ἀιιθῖα 8. Αὐπθηϊθηβίην 
ἱπϊαντία, ὡς ἐπὶ φανεροῖς 5οτὶ- 
Ὀδπάαπι ογαΐ, Νϑαϊδ πηδοὶβ ᾿Π 60 - 
ΡΓΘίδεὶ ᾿ϊσθὺ πὶ ἃ ἢ Ϊ [6508 ΤΘΤῸ πὶ 
οοπάϊοϊοπο; ἤδη πδοο Οοτὶη- 
1118 δᾶθο ποὸὴ ἴῃ ΟὔΒΟΌΓΟ οὐδὶ 
αὐ ἀθ οδρ᾽θηα θ᾽ ΘΟ 5118. η6 πηϊ- 
πἰπιδηι αὐἰάθπι ἀπθὶαιϊοπ πὶ Π8- 
Ὀογοηὶ, [ἰ84πὸ ἐπί σομβὶ ἢ 6586 
π] Δ] ατητι5. (οἵ, Κυιιορ, αν, 8 68, 41 
δάη, 7) οὐ ἤσπο ο886 Ῥαΐθηγ8 
ΒΘὨ ΘΠ ΟἸΔΡ ΠῚ ΘΟΠΘΧΌΠΙ: ηΘ. πιῆ 
ααἰάθηη οοηνθηΐπηιβ δα {{ΠῸ 1 
Ρίδιη  οορηϊίι!η] δ Ῥοῦ- 
ΒΡ οοία πὶ (τε δἰπθηι ἀίαν' δ6- 
οἰϊπιηιΐονι Ζιυθοῖο); πᾶπὶ δὶ ἰδ} 
ἤπθ πορὶβ ΡῬγοροβίίο οοηνθηΐβδο- 
τϊι5, ΠῸη ἰὰ βρθοίατο ἀθθοθ Πλ118, 
Ὡπιπὶ ἰηϊαγὶα Αἰ ΠΟΘ θπλαν, 40 858η6 
γογδπὶ τουὰπὶ οοπαϊοϊοηθηὶ Ρ6Γ- 
βρ᾽οἰοη τ θ8. πο. ΟΡΙ5. οναὶ, βϑυα 
αποπιοὰο π05 ἀοίοπαθυθηνιβ, --α 
οἵ γὰρ δρῶντες ... ἐπέρ- 
χονται, ἰἱ οεἷπη αὐἱ ἀραηὺ 
(αἱ δαπὺ Αἰ θη8568) ΘΟ Π Β 1110 
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8 χαὶ οὐ μέλλοντες ἐπέρχονται. καὶ ἐπιστάμεϑα οἵᾳ 
ὁδῷ οἱ ᾿Αϑηναῖοι καὶ ὅτι κατ᾽ ὀλίγον χωροῦσιν 

»ὄ 

ἐπὶ τοὺς πέλας. χαὶ λανϑάνειν μὲν οἰόμενοι διὰ 
τὸ ἀναίσϑητον ὑμῶν ἧσσον ϑαρσοῦσιν, γνόντες 
δὲ εἰδότας περιορᾶν ἰσχυρῶς ἐγκείσονται. ἡσυχά- 
ἕετε γὰρ μόνοι Ἑλλήνων, ὦ Λακεδαιμόνιοι, οὐ τῇ 
δυνάμει τινώ, ἀλλὰ τῇ μελλήσει ἀμυνόμενοι, καὶ 

8 3. Ἐ ἀΑμ ΕΙΣ Μ. 
8 4.μ 

Ρτοπιρίϊ (δἰίοπάθ νἱπὶ ρεγίεςι!) 
ἴῃ ἰῃοθτίοβ βϑοηίξοηῃίίδε 5.8- 
εἴτι (οζ, 8, 3. 115, δ΄ ΥἹ 39, 
ὦ, 83) ποθοὸ οὐυὐποιαθαπάϊ ἰηνᾶ- 
ἀπαι. ὕπαιπι αἰ Πουϊδίοπι ραεὶς 
δρῶντες αὐϑοίυϊε ροβίτατω, [π- 
οοϑδὶς σι π05 δ! ᾳαυθδπάὰο οορὶ- 
ἰδῖῖο οὗ ποῦ οὐπὶ δρῶντες τοί 
᾿Ἰπαπροηἀ πη 6856, 5εὰ δγιϊοαϊ τη 
δηΐο γάρ, υἱ 5δερε δηῖε δέ (οἵ, 
δάμη, 817, 2), Ργοποπιὶηβ ἀετηοη- 
δίγαίϊνὶ ἰοοῦπι ἰθπογα, βίους δ]}- 
φαοιίοηβ δρυὰ εγοά. εἰ ΑΒΕ ΠΥ]. 
εἰ. ϑόρῆοοὶ. Ὑογίεθδπιβ εγρο 
8:ο: 1 (Αἰδπεπίθηβ65) δπ πὶ 
δαθητε5 τὸ ἀο θετγαῖα θη - 
τ ἰησοτίοβ, υὐἱ πρός οὐπὶ 
δρῶντες οοἤδογογει, Εἰ βί τη! το 
Βδᾶ5β. Αἱ αᾳυοῃΐίαπι Αἰ ΘΠ Εη 565 
ἴα 18 αυδο δηϊεοοάπί πο π0- 
τηϊηδιὶ βαπὶ οὐ ρϑυϊο ροβί ὃ 8 
ΒΟΙΉΪηΕ Ργοργίο ἀεβιχηδηίωγ, 111}6 
ὩΒῸ5 8. ΟῸΪ ἐοίογοαυϊ ἃ ΤῊ. α]16- 
ΠῸ5 (οἵ, δἄη. ΥἹ 86, 2) [εγτὶ νὶχ 
Ροιθβέ. Οοτηπιθηᾶδι τάπηέη ΘῸΠῚ 
ΟΙαβ55., ηἰδὶ ἰερεπάιυπι βἰῖ οὗ γε. 
Ιᾷεπὶ νεγθα δῖ ἰηίεγρυηχίι: οὗ 
γὰρ δρῶντες, βεβουλευμένοι 
πρὸς οὐ διεγνωκότας ἤδη, καὶ 
οὐ μέλλ., αἱ δρῶντες καὶ οὐ 
μέλλοντες εοπιγατῖα ἐ55ευϊ, ααοὰ 
ΠΟΌΪ5 ῥτγορίογ ἱπίογροβίία δἰίεγα 
ἀντίέϑετα Ὀεὰε ἤειϊ ροββὲ ῃοπ 
γἱάἀδίοτ. Ἱπηπ|0Ὸ ἰπιεῦ 56. ὀρροηϊ 
Ρδῖει βεβουλευμένοι εἰ οὐ δι- 
ἐγνωκότας, ἤδη εἰ οὐμέλλοντες. 
Ωυοά δὐυίΐίοπη Οἷα55, ἀυδίίαι πυτη 
ΒΘΠΘΓΆ}158 βεηϊθητία πυΐο ἰοοο ἀρίᾶ 
511, οοσίδπο ἐπὶ δὰ Αἰπεπίεη- 
565 ΡΟ 55, ΠΠῸ ΠῈ ταΐεγγε ᾿ἰηβοηυεδη- 

5." 

ν δηῖθ γὰρ ρεγρογαπὶ δάδαηι ΑῸρ. 455. ΟἹ.  δη, 

ι18. βεηιθηῖδο σοηογγηδιίίοηθ ἐ0- 
αἰπιαγ, Εδηάοπι βοηίθητίδε ζ6π6- 
ΓΆΪΪΒ τδιϊοηοπὶ Παθετηυβ 40, 2. 
ΥἹΙ 83, 3, υδὶ οἵ. δάη. διπλοῖ 
ἴῃ. ϑορῆ. ΕἸ. 360 ΕἸεοοίγα ρεποια- 
ἐπὶ τήν τε δρῶσαν ἐκτρέπεις 
ἀϊοῖς ργοὸ ἐμὲ δρῶσαν ἐκτρέπεις. 
ε δρῶντες αὐδβοίυϊε, ροβίτο εἴς, 
18, ἢ. Αδβ80}. Αρ. 1369. ϑορῇ. 

Ουπὶ επρμᾶβὶ δυίοπι ἢ, |, 
ἀϊοίυπιὶ ει. Νᾶπὶ Αἰπϑηϊθηβί πὶ 
ἀροηὰϊ νἱγίιβ ορροπίτυγ Ρεϊοροη- 
ὨδΒίογυση ἱπογιίδε, αἱ ἀεϊῖθε- 
γΓπαϊ, πὸρ δρεπὰϊ οαυβα οοη- 
γομογαηΐ, Αἰαὰς ἰδὲς βοηςθητδθ 
νἱβ φυοἀαπηποᾶο δυροίογ ΚΘηεγα 
εἰὰβ ἴογπια (η05: δεμέδ, ισείολα 
λαπάείη). Ἐπι}15. 6δὲ δυσοπει- 
βιοῖ πὶ οοπϊεοίύγα ἐκεῖνοι ρτὸ 
οἵ 5οτθεητ5 (ΡΒ ο], ΧΧΧΥΠ 
Ρ- 62). 

8 8, γνόντες οὑπὶ ἰηἴ, αἱ 43, 
2, ΟἹ οἵ, αάη, -- δεὰ τὸ ἀναί- 
σϑητον ὑμῶν. Οἵ. δἄη, 6, 8. 
Την! ἀϊοβίογσα ποιηΐπθ Οογίπιῃϊὶ 
Δρρεϊϊδης τὴν ἀμαϑίέαν Τιαςε- 
ἀδοηηοπίογαπι 68, 1 ᾿ηἀϊσαίατη. 

,.8.4. οὐ τῇ δυνάμει ... 
ἀμυνόμενοι, ΠῸΠ Ψὶ ἃΓΠΙᾶ - 
τᾶ, Βεὰ αἴηδηᾷο (ργορτγ. Ζλωπ- 
τσοὶ θη) αἰϊᾳ αθ πὶ υἱοϊποδιτοϑ 
γεὶ νὸ5 αὖ αἰΐᾳπο ἀεἴεπάει - 
165. θενοοσε μέλλησις, αὐᾶπι 
τη 8 τεοίε συ ποιδιΐ Ο ἢ Ἔα δὶ 
Ἱπιεγργείδηίογ, νἱὰ, ΤΥ 126, ὅ εἰ 
Μαχ. Ρίαπυὰ. Υ ρ. 4838 ΝΜ δ]ζΖ. 
Ταῦ δὰἀηοίαπάυπι νεγῦυπι δε- 
πλασιοῦσθϑαι, αυοὰ ρῥτὸ υδἰ18- 
ἰἴοτε διπλασιώξεσθαι ποπ ᾿ανεη- 
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μόνοι οὐκ ἀρχομένην τὴν αὔξησιν τῶν ἐχϑρῶν, 
διπλασιουμένην δὲ καταλύοντες. καίτοι ἐλέγεσϑε 
ἀσφαλεῖς εἶναι, ὧν ἄρα ὃ λόγος τοῦ ἔργου ἐκρά- 
τει. τόν τὲ γὰρ Μῆδον αὐτοὶ ἴσμεν ἐκ περάτων 
γῆς πρότερον ἐπὶ τὴν Πελοπόννησον ἐλϑόντα ἢ 
τὰ παρ᾽ ὑμῶν ἀξίως προαπαντῆσαι, καὶ νῦν τοὺς 
᾿ϑηναίους οὐχ ἕκάς, ὥσπερ ἐκεῖνον, ἀλλ᾽ ἐγψὺς 
ὄντας περιορᾶτε, καὶ ἀντὶ τοῦ ἐπελϑεῖν αὐτοὶ 
ἀμύνεσϑαι βούλεσϑε μᾶλλον ἐπιόντας καὶ ἐς τύχας 
πρὸς πολλῷ δυνατωτέρους ἀγωνιζόμενοι καταστῆ- 
ναι, ἐπιστάμενοι χαὶ τὸν βάρβαρον αὐτὸν περὶ 
αὑτῷ τὰ πλείω σφαλέντα καὶ πρὸς αὐτοὺς τοὺς 

τὰπὶ οδ 4110] πἰϑὶ δρυὰ ΤΖθίζϑῃηι. 
γιά. ΒΓΘΡ}. ΤΙἼ68. 

8. 85. ἀσφαλεῖς, οδαΐοϑδ. 
Ηδηο ποίϊοηθπιὶ ᾿Π56 4.6 η5 ΘΧρ]Ϊ- 
οδῖῖο ροβίυ]ϊαί, 4ὰἃ Θχροπίἑαν π6- 
46 ἃηίθϑ ἤθᾷὰθ6 ἡππ ΑἰΠδπἰθη- 
565 5101 4Ὁ ᾿Ἰτηση θη 0 5. ρΘΥ 6 0}}5 
5815 ὄᾶνϑῦθ Ὁποὰ πᾶπο νοσϑθι]ὶ 
βισἢἸ Ποδυ! Ομ τη (1855. ΤῊ. δοϊααὶ- 
οδὺ. (οἵ, ἰᾶπιοπ ἀσφαλείᾳ ΠΠ| 82, 
4, ἀσφαλῶς ΙΝ 18, 4), ποη νυἱ- 
ἀδπιὰβ οὰν ΤῊ. γνϑίϊταπι βαθεῖι 
αιοὰ ᾿ἰσπουὶ Ἐαγὶρι αὶ (ΡΠοεπ, 
599) οἱ ΡΙδίομηὶ (ϑόρῃ. 281 8). 
Οἵ. βομοθηι, δὰ ΡΙαύ. ΟἸδοηι. 21 
4. Θ᾽ΠΉ 6. ἀαπ8 Ηογν, Ατί. 
ροῦν. 28, υδἱ οἵ, ΟΥ̓]. --- ὧν 
δϑὲ πιϑβοι! Π1, ΠΟ, ἰά αὐυοὰ 
Μδι. ατ. 8 439 Ρυΐδί, ὨΘαΐυ ΠῚ, 
οἱ ρϑηᾶοι εχ νυ. ὃ λόγος. Οἵ, αἄη. 
61, 1. εἰ Π 42,1, ε ᾿ηβθαιθηίὶ 
ἄρα εἴ. εϊπά. δὰ Ρ]αί, Ῥμδρά. 
680. -- τοῦ ἔργου ἐκράτει, 
γοὶ νουνϊίδίοθπη ΒΌΡρΟΙΓδΟδί, 
ψιά. Μαί. αν, ὃ 869 δάηῃ. 1 οἱ 
ΒοηΐϊϊζΖ ϑὅγη, δὰ εχρὶϊο. ΤῊ. 
Ῥ. 4544. -- τὸν... Μῆδον, 
γοροπὶ ΡΘΥΒΔΓ απ (ΧΟΥΧΘΙΙ). 
Οἱ, ΠΙ ὅ4, 8. ΝῚ 17, 7. 11,1, 
82, 4. ἱπΐτὰ ὃ βάρβαρος. ΟΙ. 
δά. 14, 8, Ἰίὰ δρυὰ Χοη. ἷμ 
Ογν. , 586 Ι551Π16 ὁ ᾿Δρμένιος, ὃ 
᾿Δσσύριος. Οἵ. ἀξ Τιαιϊηἷ5. Ὀταὶι. 
δὰ Τήν. 1. 10 οἱ Κυϊίζ, δὰ 88]. 
Τὰρ; 81. --- ἐκ περάτων γῆς. 
510 Ρυϊπιαβ., αἱ νἱάριαν, ΑἰἸοδϑὰς 

ἔγαρπῃ. 88 εἰ 84, ροδίβᾶ 5᾿ΠΆΠΠ16Γ 
ἀπὸ περάτων ᾿εἧς) γῆς Χεοη. 
Αρε8. 9, 4. )6 δγιϊο} 8. ΟΠ 8515 
οἵ, δάη. 108, 4. --- προαπαν- 
τῆσαι. [ηδηϊάναβ Ῥοβί σπρό- 
τερον ἤ ἴα ροβίτι5. δϑί αὐ να]ρσὸ 
Ροβὺ πρέν. Οἵ, ὟἹΙ 58, 1. ΥΠΠ 
45, ὅ. Ηεοτοά. ΥΙ 3. ἜΤΗ: ΙΔ 
14. 105. Α. 1. ΧΥΠΙ 6, 10. ΡΙαί. 
Ατίαχ, 9. οἱ βϑερίβ, ΒΙΠΆ ΠΟΥ 
Ροϑβι ὕστερον ῇ ΥΙ 4, 2, ροβί 
πρόσϑεν ἢ ϑορῃ. ΟἈ. 882. -- 
ἐς τύχας ... καταστῆναι, 
ἔογία πο οᾶ58 500 16, Οἱ, 
18, 2. Ῥτγδείοσα ἰῃ νν, πρὸς 
πολλῶ δυνατωτέρους δί- 
θη 6. Ῥγδθρ βίο πη ἃ ὁ881 5110 
ΑνΟΪβᾶπι ἰῃίθυροβιίο οᾶδιι δᾶνον- 
μἷδὶ. Οῇ, Ἱ 48, 1 πρὸς οὐδὲν 
χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας, 
189, 0 ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέρων. 
Οἵ, δι. αν. 8.595. ἘᾺΠΟΚΉ δοθῆ. 
δα Πεπιοβίῃ. ὁ. Απαγοί, 44. 8:1. 
[ϊ. δὰ ρδι]0 ΒΌΡΘΥΪΟΓΘΙΙ, 
Οα πὶ πλπ}]ῖοὸ πηδϊοσὶθ 5. Ια. 
Οἷο, Βιαι, 226. 229. 280. -- ἐπι- 
στάμενοι, ἷἱ. 6. καίπερ ἐπι- 
στάμενοι. ΟΝ. δάη. ΥἹ 9, 2, -- 
περὶ αὑτῷ τὰ πλείω σφα- 
λέντα. Περὶ αὑτῷ, Ρτοργ. 
οἴ το 56 ἰδ Πα Δ ΠῚ ΒΟΟΡΌΪΕΠΙ, ἷ, 6. 
βΒὺ8 οὐρᾷ. Οἷ. Ι 88, ὅ εἰ 
Μδιι. αν. 8 ὅ890 ρ. 1388. Τὰ 
πλείω σφαλέντα αἱ πολλὰ σφα- 
λῆναι εἱ τὰ πλείω πταίειν ΥῚ 
88, ὅ, οὐκ ἐλάσσω πταίειν 122, 



6 

μ᾿ 

ΔΛΟΓῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ. (1 69.) 208 

᾿Δἀϑηναίους πολλὰ ἡμᾶς ἤδη τοῖς ἁμαρτήμασιν 
αὐτῶν μᾶλλον ἢ τῇ ἀφ᾽ ὑμῶν τιμωρίᾳ περιγεγε- 
νημένους, ἐπεὶ αἵ γε ὑμέτεραι ἐλπίδες ἤδη τινάς 
που καὶ ἀπαρασκεύους διὰ τὸ πιστεῦσαι 
ραν. 
νομίσῃ τάδε λέγεσθαι" 

ἔφϑει-" 

καὶ μηδεὶς ὑμῶν ἐπ᾽ ἔχϑρᾳ τὸ πλέον ἢ αἰτίᾳ 
αἰτία μὲν γὰρ φίλων ἀν- 

δρῶν ἐστὶν ἁμαρτανόντων, κατηγορία δὲ ἐχϑρῶν 
ἀδικησάντων. 

τ0. Καὶ ἅμα, εἴπερ τινὲς καὶ ἄλλοι, ἄξιοι νο-- 
αίξζομεν εἶναι τοῖς πέλας ψόγον ἐπενεγκεῖν, ἄλλως τε 
καὶ μεγάλων τῶν διαφερόντων καϑεστώτων, περὶ 

1 εἰ βᾶθρε ἁμαρτάνειν (οἴ, δἅη. 
88, 6 εἰ ΥἹ δδ, 2). Βὲ τὰ 56}|0].: 
ἐν τῷ στενῷ τῆς Σαλαμῖνος 
τολμήσαντα, ναυμαχῆσαι. -- 
“000 “εἰς ᾿Αϑηναίους, δα- 
νΕΥΒᾺΒ ἴΡ508 ΑὙΠΘπἾ6Π868, 
ϊ. 6. ἐν τοῖς πρὸς... ᾿4ϑηναίους 
πολέμοις. Τὰαπὶ περιγεγενη. 
μένους ΔΌΒοΙαία δοοὶρί θη απ: 
ΒΌΡΘΥΪΟΓΕΒ ἔπΐ556, Βεπίαιβ 
πολλά Δαν δ! 16 ΡΟϑἰτι τὴ δβῦ, 
- ἐπεὶ --- γε. ΟΙ, δάπ, ΥἼ] 80, 2. 
ὙΠ] 60, 1. --- αὖ... ὑμέτε- 
ραι ἐλπίδες, ΒΞΡ65 ἴῃ νοθἱβ 
Ροϑβίίδε., γά. δάη. 88, 8. Πεϊπάθ 
τινάς ἴοτίαβ86 δὰ ΤΠαβῖο5 (υἱα, 
101, 1) εἰ ΕυθοΘπβ65 (νά. 114, 
1) ϑρθοίαι, -- καὶ ἀπαρα- 
σκεύους διὰ τὸ πιστεῦ- 
σαι, Ρτορῖθν ἐϊάποῖϊδπι ἴῃ 
γνοθὶ5 ροβίϊαπι ν δ] ἱπ|ρᾶΓᾶ- 
105 (οὰπὶ ργορίον ἔϊά. 1118 πὶ 
νε] ἱπιρᾶτγαιὶ τοϑ βίο ὙΠ 6- 
πἰθηβὶθα5 διαδογθηΐ). ΕΥαβίγα 
δε ἱοπιρίαί Ηδα5. Τμπθαῦγ, Ρ, 
111. 5. 

8. 6. τὸ πλέον. ΟΥ̓ 8άη. 9, 
8. 18, ὅ. -- οΟἰτέα... κατη- 
γορέα. ΝΘΙΩΟ 8]15 ἰβίᾳ ἀπὸ 
αἰβύίηχῖς ἀπαᾷυδᾶπι, Χρη. Οοπιπι. 
βοῦν. 1. 2 τούτου Σωκράτην 
ὁ κατήγορος αἰτιᾶται, εἰ ῬοΙ- 
Ιυχ ἰυηπσὶὶ ΥΠΙ 6 [8 80. Οἵ 
Ῥεπιοβῃ. ΧΥ͂ΠΙ 19.} 81 μέμ- 
ψιν δυαϊοὶβ υἰ θαΪββοίῖ, οἱ ατρἃ- 
(ΟΠ 6 πὶ [40 ποιηΐπθ ἷς οχ- 
Ρυϊπιὰβ οὰπὶ Οἷο, ἀς ΟΠ, 1 38], 

εχροϑβίυ δίϊο ἢ 6 πὶ, ἴθγγθπι ἔδ- 
ΟἸΠὰ5.΄.. Β8ᾶιυ. Κατηγορίας ἰᾶ- 
Τη6η ψοοᾶῦιϊο Ιοαυθπαϊ τι50Π|, 
ἸπΊ ΡΥΙ Π1Ϊβ [ὈΓΘΠ ΒΘ, ἰπἰπηϊοδα 86- 
Θαβδ 1 Πἷ5 βὶσ ἰ Ποδί! ΟΠ θπὶ ἀ 64 1558 
Ιβοοῦ, ΠΥ 86 ἰοοο ἀοσοιὶ, αἰτέαν 
δαίοτῃ ἰϑίϊιι5 ρϑίθγα δα μοίδί Κναθρ. 
ΤΙάθπι ἴᾶθο εϑί αιοὰ 0, 1 ψόγος. 
αἰτίαν αἰϊίες ἀεβηϊνς Ποπιοβιῃ, 
ΧΧΙ 22, 5|τ}Π} πθο πηΐηπ5 8ἃΓ- 
Ὀϊγάτα τϑίϊοπο Ῥυγοάϊοιβ, 4161} 
ἴῃ νϑυθου πὶ ἰδ οὐ] θ115. ἰπ|ϊ- 
ἰδίαν ΤῊ., ἀμφισβητεῖν εἰ ἐρέ- 
ἕξειν ἀἰδβοθγηῖϊ: ἴῃ Ρἰαί, Ῥγοί, 3870. 
Οδίθγαμη ΠΟ 84 ΔΠΊ1551Π| ΓΟΒΡΟΠ- 
ἄοι Πᾶθὸ νοοαθι]οῦαπη ἀἰδίϊηοιῖο 
ῬΓδθθυθ5886 γθυθΟγ ἢ ΟρΡρΟϑιί πὶ 
οἱ Ἰαχὶὰβ ἰηίθι 856. ἰπποῖδθ ϑαπΐ 
βΒϑηίθηϊϊδθ. Ταπιθη ἰάοπθο ποχὰ 
ΠΟῸΠ Οδῆθηΐ. Ναπηι ἴῃ ροβίθγιουα 
Θηηζαίο ἷσ 5651 ἰδίθί: δ, οὶ 
ΘΗΪΠῚ ΒῈΠῚΠ5 Αἱ νῸ5 νἱζρογϑηΐ, 
πο τὖ ἰηϊΠπιϊοὶ νῸ5 ᾿ΠπΟΙΒ8Π105. 

. 70. 8 1. εἴπερ τινὲς 
καὶ ἘΚ 4 ζσε: Οὐ Μδιῇῃ. ἀν. 8 
6176. Κτιορ, τ. 8 69, 82 δαη. 14. 
-- πιο λιοῦξει ΟΝ δάη. 82, 4. Ρτὸ 
οο φέλοις οοηϊοοϊί ΟἈπιρ. ἴῃ 
ΑἸἼΠΔ8]. ΡΠ1]Ο], 1857 ρ. 318 οἱ ἴῃ 
Αυδεοβῖ, Ρ. 9, οὐπὶ 5᾽ βρη] ΠοΘ ΠΣ 
ΡῬουἰββί πητιπ 1, Δοραδοιηοηϊ,. 868 
Ἰὰ πὸπ πηΐπυ5 ἔϊ, 5ὶ πέλας 56- 
ΥὙΔΠΊΙΒ, ,π-μεγάλων τῶν δια- 
φερόντων καϑεστώτων. 
Ουὰ ἀθὸ πιᾶρῃηΐϊ πιοπΊθπῖϊ 
ῬΟΡπ 9. (ΟΣ 99, 5) ἀρδίυσγ 
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ὧν οὐκ αἰσϑάνεσϑαι ἡμῖν γε δοκεῖτε οὐδ᾽ ἐκλο- 
γίσασϑαι πώποτε πρὸς οἵους ὑμῖν ᾿ΔΑϑηναίους 
" . ὦ ξ.- δὶ εν “ , 
ὄντας καὶ ὁδσον συῶν και ὡς παν διαφέροντας 

ἀγὼν ἔσται. οὗ μέν γε νεωτεροποιοὶ καὶ ἐπινοῆσαι 
ΕΞΕΡΝ ὝΑ " “ “ὃ Ἃ » ὲ ὀξεῖς χαὶ ἐπιτελέσαι ἔργῳ ὃ ἂν γνῶσιν ὑμεῖς δὲ 
τὰ ὑπάρχοντά τε σῴξειν καὶ ἐπιγνῶναι μηδὲν καὶ 
ἔργῳ οὐδὲ τἀναγκαῖα ἐξικέσϑαι. 

νοῦς Ροτγίῃβ. 564 ἀἱβογὶ τη ΐ ἃ 
6588 ροϑβι Ηδϑδϑοῖς. οοσπονὶ ΒΟΗΪ1Ζ, 
1. 1. Ρ. 7. Νὰπι γ88. βχρ])]οδίαγ 
γϑῦθῖβ περὶ ὧν κ. τ. λ.. ααϊθὰ8 
ἃ Τιλοραδοιηοηϊουατη ἰπά 016 πηᾶ- 
χίτηθ ἀϊδουθρᾶτσε ΑὐΠθπΙ θη 5111ΠῚ 
ΤΏΟΓ658. αἰοίτυν, --- περὶ ὧν... 
πώποτε, ἀ6 αυἱϊθὰ8 ποῃ 
δΔηϊηδανογίοσθ ποῦὶβ α4υ]- 
ἄφετα νἀ θηλϊηὶ πΘαπ6 ἀπ 1 
Γεραίανῖβϑθε ἀπαᾳιϑιη, Ροϑβί 
γε θη Ραίαηαὶ πῇ εἰν 8 δου δι 
δα τοηὴρι8 Ργδϑίθυϊ πὶ του Γ, 
ΑΒ αἰτοαὰθ ἰπῇηϊῖνο Ρτοχίπηᾶ 
Ῥϑηαθηΐ. -- πρὸς οἵους ὑμῖν 
᾿αησϑηᾷα οὐπὶ νν, ὁ ἀγὼν ἔσται. 
6. ᾿πίθρροβίιο Ῥτοπομι. οἵ, δά. 
68, 1. --- ὅσον... καὶ ὡς 
πᾶν. Οἷ, Μαιῃ, ατ. 8 428. Κγαοσ. 
ατν. 8 48, 16 δάῃ, 14. 

8 2. οὗ μέν γε. ϑεαυϊίν ρ6Γ 
{65 ἀθίποθρβ ρᾶγᾶσγαρ!ο5 δρτο- 
αἰαὶ σοΙηρᾶγδιῖο Αὐπθηϊθηβίαση οἱ 
ἵαοοἀδοπιοπίογαπι ρὲ ἀντιϑέ- 
σεις καὶ παρισώσεις. » Έστε 
τοῦτο τῶν δαιμονίως τε, καὶ 
συντόμως ἀπηγγελμένων ἀντι- 
ϑέτων." 8680]. Ηεγπος. ΤΥ Ρ. 
161. Ὁ 1,Δορἀδοπηοπίογαπι {Π||8 
ἰΘΠΊΡΟΥΪΒ ᾿μσθηΐο οἵ, Μα6]], ον. 
Πρ. ὅ544., ἀδ Αὐμθηϊ θη 5.111 
Δ Βδηι. Απίαα. αν 1 ρ. ὅ61. 
-- ἐπινοῆσαι . γνῶσιν. 
Ηδθο ἱτηϊ δ Ἰ οπἰ θ15 τη] του πὶ ἴη- 
βιρπία ἔλοία βαμῦ σοῖς Πθπὶ. ΠῚ 
1 γνῶναι, πάντων ὑμεῖς ὀξύ- 
τατοι τὰ ῥηϑέντα καὶ πρᾶξαι 
δὲ δυνήσεσϑε, ἐὰν ὀρϑῶς 
ποιῆτε, 105. Β. 101Ν 4,1 νοῆσαί 
τε τὰ δέοντα καὶ τὰ νοηϑέντα 
πρᾶξαι, Ἡετοάΐϊδη. 1 9, 2, ἰΐθτη 
Ζοπ, ΙΧ 27. Ατὶβιὶά. Ϊ Ρ. 444. 
ΠΡ. 185. ᾿Επινοῆσαι ε5ὶ ρΡ΄δ6- 

αὖϑις δὲ οἱ μὲν 

ἰθῖθᾶἃ οχοοσίίαγθ, πον ἴἢ- 
ν ΘΩΪΤΟ. ΘΙΠ]6. οδὺ Ρᾶυ]ο0 Ροβὺ 
ἐπιγιγνώσκειν (,,ΑἸϊᾳ αἰὰ πονΐ, 
αἰϊᾳυϊά ργδθίθγθα ἄθοου-" 
ηδ6γ6 Βαυ.). Ἐξικέσϑαι, αἱ 
8 1 ἐξελθεῖν εἰ 5δδρίυβ ἐπεξ- 
ελϑεῖν, να]οὶ ἐἀχβϑαᾳαυΐ, πρᾶξαι. 
Νοπ τθοῖθ ΘηΪ ΠῚ ἐχρι ἰοατὶ ἃ Ῥᾷρ. 
ἴῃ ἴμ6χ. εχ οᾶϑὰ δαϊΐθοιο ᾿ῃ16}16- 
σἰίαν, Οδθίθγασα ἴῃ ᾿δο τποῦυ πὰ 
ἀοβονῦὶριῖοπθ ἃπἰτηδα γογίθηά πηι εϑ[ 
ΒΟΥ ΡΙΟΓ πὰ. δοτῖβιὶ ᾿πῆηῃ. αὐ αθὶ 
5' ΠΡΌ] Γατῃ τοῦτ οβροίαβ νοὶ 
Ἰηϊα ἀδδβίσηδῖ, οοηίγᾶ ῬΥΔΘΒΘΏ 5 
ἰηξ, ἊΡῚ ἀς οοπίϊπαο 5ιιάϊο (σώ- 
ξειν, πράσσειν 8. 6) νοὶ παθὶία 
δ]ίααο (ἀτᾶσϑαι 8 4) 56γ1η0 εβί, 
Ριὸ δ᾽ ἄν ΟἸἰαββεὴ ἃ ἄν ἴῃ 5θὴ- 
ἰθηια ΘΈΠΕΡΑΙ γθοῖρεγθ Π0ὴ ἀὰ- 
Ὀϊαν!, απο πο5 ἷἰη δᾶ, τηδὶ. οὗ 
ἰμη! δίοτββ, αὶ τὰ βεβουλευμένα 
ει τὰ βουλευϑέντα Ροβαθυαπί, 
ΒΟυΪρίαγοβ ἔυϊθβθ αἀἰχίπηιβ, ηἰϑὶ 
να] σαπ {πϑγθίαν Ἠετοάϊαπιιϑ 
γϑε 5 νοῆσαί τε ὀξὺν καὶ τὸ 
νοηϑέν ([05. ΒΡ τᾷ τὰ νοηϑέντα) 
ἐπιτελέσαι ταχύς. Νεαὰθ οπι- 
πἶηπο ΟΡῸΒ δϑβϑέ ἴῃ βθηθυαὶ βθηΐθη- 
τἰὰ ὨδαΐΓΟ Ρ]0υγΆ}18. Οἱ, ΤΥ 108, 4. 
Αἀ τοίϊμπὶ ΔΙ (6 γι ΠῚ ΘΙ ὈΓῈΠῚ ὀξεὶς 
᾿ἴΐὰ τϑρϑίθηυπι οϑί αὖ οὰπὴ Βὰν- 
ΘΟΆ5Π|0 ααοάδτη ἀϊοίαπηι 510. Οἱ, 
ὅτοι, Ηϊδβί. ΝῚ ρ. 810 (ΠῚ ῥ. 811.) 
ΡῬιὸ οὐδ ἑ νἱάδιυν τϑααϊτὶ μηδέ. 
Βεὰ ποη ἰᾶπὶ δὰ ἰηΐ, ἐξικέσθαι 
νἱἀδίυν γοΐθυυὶ ααδπὶ δὰ οορὶία- 
τὰ πὶ ὀξεῖς. 

8 8. αὖϑις (οἴ. δἄη. ΠῚ 106, 
2) δὲ οὗ μέν. Ἐὲδὰ αὐυδὲ 86- 
ααπηίαν νἱλαρογαὶ Ὀῖοι. Ηαδὶ, Ρ. 
808, 56 οὉ πϑυνοβ δ οοποϊηηὶ- 
ἰαίθπὶ ΟΥ̓ οἷ ἱπηϊίαιὶ δαπὶ οἱ 
'ρ86. Α. Β. ὟἹἹ 19 εἰ 1ν. ΧΙ 
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καὶ παρὰ δύναμιν τολμηταὶ καὶ παρὰ γνώμην κιν-- 
δυνευταὶ καὶ ἐπὶ τοῖς δεινοῖς εὐέλπιδες τὸ δὲ 
ὑμέτερον τῆς τε δυνάμεως ἐνδεᾶ πρᾶξαι τῆς τε 
γνώμης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦσαι τῶν τε δει- 
νῶν μηδέποτε οἴεσϑαι ἀπολυϑήσεσϑαι. καὶ μὴν 
καὶ ἄοκνοι πρὸς ὑμᾶς μελλητὰς καὶ ἀποδημηταὶ 
πρὸς ἐνδημοτάτους οἴονται γὰρ οἵ μὲν τῇ ἀπου- 
σίᾳ ἄν τι κτᾶσϑαι, ὑμεῖς δὲ τῷ ἐξελθεῖν καὶ τὰ 

ἀρ. 70. 8 8. ἐπὶ δχ ορι(ἰπιῖ8. πη ΘΠ Γᾶ Πἰ5. Γθοθρὶς ΒΕκκ, Ψα]ρο 
ἐν, αυοὰ εἰ ὈΙομυγΒία5. Ηδ!. Ρ. 808 δίᾳιιδ 811 (486 Ποὺ τάπιθη οἵ, βὰ. 
ὙΠ 69, 4) εἰ 560]. Ηδγιηου. ΕΥ̓ ρ, 760 εὖ 56}0]. Ατιβιϊά. ρ. 88, ἀ6- 
ΠΡΟ: ἰπιίιϑιον Ρτγοοορὶαβ ταδηταν εὐ 8Π15 ΘΧΘΙΊρ}15 ἀδίεηαϊ! ΒΙοοπιῇ. 
Ῥγοθαύ οὔΐατη Οδιηρ. ρΡ. 11. 

δι“. 

28, 16. Οὗ ὙΠ]| 96. -- παρὰ 
δύναμιν τολμηταί, 5'ρτϑἃ 
νὶγο5 διυάδοθβ, αυΐθι5. νογὈ 5 
Παθογθα!α11ιν.].1. δα διδητὶν απὶ 
τολμητής πῃ τᾶντιπὶ 6556 ἀρὰ 
ΡΙαΣ, ἀοοοῖ Κυπορ, αἴδειθηβ Μδτυ, 
46. [μποὸ. 8. ϑογίι, 12. 18. Οἷο. 10. 
Αὐαῖ, 86. ΑἸτουὰπ χενδ. 5015 
Βῖπο ρϑεῖε Π1ο 0455. Εχο. Ρ. 82. --- 
παρὰ γνώμην. Πού ἀυυϊία- 
ἰὺ 486 50 5Βοηίθηῖδα. Ργϑοϑῖθυ 
ΘΟ ΘΙ Πὰ τα τ οὐ Ὁ] 0γ 8. 1ὰ 
αυοά ᾿πὶτ ΠῚ 60 ἢ 511} ἃ Τὴ 588 - 
αἀοί, ἱπιίεγργθίδιῦ ϑίθρῃ, Τη65. 
ΠΡ. 6177, ργδούθν τϑύϊ 0 ἢ 61 
Ηδ85.,) ἴλγον Εϊπδίομέ τιιυΐϊαθν' 
Ἠεΐϊμη. δὰ ΙΝ 19, ὉΠ ΕΓ ἃ 58} ἃ ΠῚ 
80 γνουὶϊ δἰπ! θη] γδίϊ ΟΠ 6 ΠΊ 
Οδπιρ. Θυδοβί. Ρ. 11 οὐ β᾽ τη} 6 
ΟἸαββεὴ βαρτᾶ ργαάθηβ 60π- 
5111 ππὶ|, αυοὰ ΤΩΔΧΙΠη6 ΔρίαΠ εβί 
ποη 50] πὶ 8 παρὰ δύναμιν 
τολμηταί, 564 εἰἶϊαπιὶ δὰ ἰὰ αποὰ 
ἴπ ῬΓΟΧΊΠῚΪΒ5 ΟΡΡΟΠΙίαΣ τῆς γνώ- 
μης μηδὲ τοῖς βεβαίοις πιστεῦ- 
σαι. Ρἰογαπίαθθ δὰῦὺ ΘΟ πη {γᾶ 
δΔηϊπιϊ Βα ηζθη 8 ΠΏ δυΐ ρΡΓ86- 
16. ΟΡἱπίομποιι (ΥἹ 11, ὅ) 
ναϊθηΐ, αὑᾶθ ποίϊομθβ ἢΐο πΠῸῃ 
5ιιπΐ δρίδε. --- ἐπὶ τοῖς δει- 
νοῖς. Οἱ. δάηῃ. ΥἹ 4. -- τὸ 
δὲ ὑμέτερον, νοϑίγα ν 6 ΓῸ 
ταῖϊο δβί. -- τῆς δυνάμεως 
ἐνδεᾶ, νἱτῖθι5 νοβίγὶβ ἴπ- 
εντῖονυἃ, Οἵ, ΕἸπι8]. δᾶ Επι. 

Οὗ, δάῃ. 
ἐπελϑεῖν οοἀά. Ετηδπά, {Π|ν, ὅπ. 1 ρ. 11. σῇ, δᾶη. 

Ηδιϑε!. 171 οὐ ἰηῖγα {7,8 Χ πη, Ηΐϑι, 
ατ. ΝῪὟἼΠ 1, 28. -- τῆς γνώ- 
μῆς τοῖς βεβαίοις, οοτιὶβ 
Ρτυαάθητῖ]5 ΘΟΙ 5111 γδύϊοπὶ- 
85. [π50]6ητῖου αἰ 6 πὶ Ρ] 815 
(ΘΕ τ90.» 2 εσϑ 9} 1.2. Ψ 6.9. 16), 
γθοία5 τ π]θ6η. ὙΥἱὰᾶ, Μίαιμῃ, ὅτ, 

8 442, 4 -- πιστεῦσαι. Οἱ. 
8αη. 1, 2. 

8 4, μελλητάς. Οἷ. 69, 4 
δῇ 84, 1. -- ἀποδημηταί 
ἤγουν ἀποδημοῦσι τῆς οἰκείας 
πατρίδος καὶ ἐπιδημοῦσι δή- 
μοις ἀλλοτρίοις. 56Πο!. Ηοο 50Ὁ- 
βἰδηςναπιὶ ἃ ΤΠπο. νἸἀοίαν ἕαοία πη 
6556 Π60 Δ] 1δ] ᾿ηνϑηϊτὶ. ΘΌΡΘΥ ἀ58 
ἰδ! πὶ 5 Ὀ5βίϑη ΟΥΠ ΠΙνΘΓΒῸ 
οἵ. ἀ6 Τμο, Πἶδϑι. ρ. 90. -- ἄν 
τι κτᾶσϑαι. ΔΑἰίαπάδ ργᾶθβθη- 
ιἷἰβ ἰπῆη, Νοβ: δίπϑη (ἰδιυΐπη τιι 
λαῦθη. --- τῷ ἐξελϑεῖν. Ετα- 
βίτα οὐ, βογϊρίυταμη τῷ ἐπεῖλ- 
ϑεῖν ἀοίεπαϊι Ο]α55.,) φιοά ἀϊ- 
βιϊποίϊηβΒ Το δοπη ΠΟΥ ΠῚ ἃρ- 
δγθαϊθπαϊ νϑγθοαμἀϊατὴ βὶρἰβοοί; 
ΠΔΠῚ ΘΧ 56 ἱπι6 ] 6] ἀρ θυ! οπίοβ 
βπῖθαβ δ ῖϊβ ἐχοεάογθ, ὅϑ'εὰ τῇ 
ἀπουσέᾳ, 4δ8 οπηηθπὶ Δ θ5Θη 18 Π| 
οἰρηϊβοδι, γεβρομῃάθί δχοθβϑιβ ἴῃ 
ἈΠΙ  ΓΡΌΙΩ αἰοίαβΒ, ποὴ ἴ5 αυἱ 
ΒΡ θοϊδιϊπη δὰ Ποβίθβ ἃρθυ θα θη 08 
δι. Νεαὰθ οἃ βϑηίθηςία ουΐι8 
ΐο οδυδ δβεγίαν, ἀποδημηταὶ 
πρὸς ἐνδημοτάτους, κἃ 5048 
θ6 1045 ΘΧρ θα! 065 τϑἴθγταν", 868 
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ἑτοῖμα ἂν βλάψαι. κρατοῦντές τε τῶν ἐχϑρῶν ἐπὶ ὅ 
πλεῖστον ἐξέρχονται καὶ νικώμενοι ἐπ᾽ ἐλάχιστον 
ἀναπίπτουσιν. ἔτι δὲ τοῖς μὲν σώμασιν ἀλλοτριοω-- ὃ 
τάτοις ὑπὲρ τῆς πόλεως χρῶνται, τῇ γνώμῃ δὲ 
οἰκειοτάτῃ ἐς τὸ πράσσειν τι ὑπὲρ αὐτῆς᾽ καὶ ἃ 1 

μὲν ἂν ἐπινοήσαντες μὴ ἐξέλϑωσιν, οἰχεῖα στέρε-- 
σϑαι ἡγοῦνται, ἃ δ᾽ ἂν ἐπελθόντες κτήσωνται, 

δα οπιηΐα οχίθγηα ἰἰἴηθια, νοὶ ας 
θὰ 4046 4088 πηοΓοδίαΓα 6 οδ 58 
δυηΐ, ρου ηθί, 46 η6 οαυδᾶ 
αὐϊάοτα δὰ 5045 θ6}}1085 βχρβϑᾶϊ- 
τἰοπ685 βρθοίαγε ροίθδί, Νεοδβϑᾶ- 
τα ἰσιταν οδί {Π| ΠῚ ΘΠ] οηιθηάδιϊο, 
Οείδγαπι ὅ0Π0]. Ηδγπιορ, ὙΠ ρ. 
609 πια]ὲ τὸ ἐπελθεῖν δἰ δηῖθ 
ἀντικτᾶσϑαι Ρτο, ἂν τι κτ.-- τὰ 
ἑτοῖμα] τὰ ὑπάρχοντα. 86:0]. 

8 δ. Οπιῖββα [δοοἀ8οΠΙ ΟΠ ΟΓΠῚ 
ΘΟΠΙρδγδίίοπε ΔΌἢΐΪπο 'ρϑὶ ΑἰΠ6- 
πΘηΒΙ ΠῚ ΠΊΟΓ65 ἀθϑουι θυ πίι, 588 
τὰ υὐ ἰδοϊία πἀδίαπθ. σοηίγδυία 
ἩΠοτὰπι ᾿πά 0685 γαβρ οϊδίαν, 4186 
γαίϊο σοπβα!ο ἰπἰῖα πιᾶχὶμηθ 86- 
οοτηηοάδία οὐαί δὰ ρϑυπιονθπάοβ 
Τ,Δοράἀδοιη ηΪΟΥ ΠῚ] δηΐπη05, --- 
ἐπὶ πλεῖστον ἐξέρχονται, 
Ιοηρ᾽βϑί πο ργοργδάϊαηΐἑατν, 
ΟΥ, ΡΙαί. Ργοί. 861 9. ὅδ᾽ νϑῦθᾶ 
ΘΧρ ἰσαπμᾶδ οβϑϑηῦ ᾿οπ ρὶ55116 
γἱούοτ 8 πὰ ΡΟΥΘ ΠΌΤ, ΘΧ 
ἱθὰ5 ΡΘ551Π|15. ΤῊ ΘΠ ὈΓΔἢΪ8. 80}}- 
θοπάππι οβϑοΐ ἐπεξέρχονται (ϑ8ϊ- 
τη} απαϊ τῷ κρατεῖν), αυοἀ ρτγο- 
δι: ΠΠ1|γν. 1.. ἃ... Οἵ. ΤΡ 14. 3. - 
ἀναπέπτουσιν. Αἰμεπᾶραδ Ρ. 
280 τὸ ἀναπίπτειν... ἐπὶ 
ψυχης ἐστὴν οἷον ἀϑυμεῖν. 
Θουκυδίδης πρώτῃ" νικώμενοι 
νων, ἀναπίπτουσιν. Ῥτο ἀϑυ- 
μεῖν ἀϊχογαηῦ οεΐαπῃ Ρ]ῖ. ΟἸΘοτ. 
ο. 5 οὐ 811. 5'οὰ δὰ οομίγαυ πη 
ἐξέρχονται τηᾶρὶβ ἃρίᾶ 6βὶ γθ- 
οοά θη αἱ βἰσηϊποαιῖο, ααᾶπὶ ἀπο- 
θιι5 Θχοπιρ δ Χορ οπίοἰβ οοτη- 
Ρτοθαὶ ΒοηϊίΖ. 1. 1. Ρ. 9 84., θθο. 
8, 8 εἰ ἀθ ἈΦ δαυ. 8, 7, αὐὶ ορ- 
Ῥοβίτπη δϑί προνεύειν. 

8 6, τοῖς μὲν καρ τμὰῳ 
ἀλλοτριωτάτοις ... χρῶν- 
ται, οοτροτγῖθι8β ἰδ ἢ 4 ΔΠὶ 

ΔΙ ΙΘη55᾽ 18 ΡΓῸ οἰνϊἰίαῖθ 
αὐαπύαν ἰάδοαιθ θὰ ΡγῸ {ΠΠ|8 
58 116 ΟΠΊηἶΪθ 15. Ραγίοι 8 ΟΠ ΓΓΘ 
Ρᾶταῖῖ βυπι, ἵξς, αυοὰ Ρἰθτῖαθ 
δὰ 5᾽γη 1114 ἀϊοία δαϊδοθγαηΐ, εὐ ἴῃ 
Ρβειάο-. 1,.γ511| 3234 νϑγθΐβ 5: Π}}} 1015 
τὰς μὲν ψυχὰς ἀλλοτρίας ... 
κεχτήσϑαι 5ϊῖου! ἴδ η 4 τι ἃ τῇ ΠΟΗ- 
πυπηαυδπη δρια 1, δι πυτη 81} 6 η 115 
ΡϑΥϊΐον ροβίίαπι (οἵ. ΟΥΕ}]. δὰ Ηον. 
δαί. Π 8, 72) οπιββαπιὶ δϑὺ οἵ 
Δ᾽ ἀρᾷ χρῆσϑαΐξ τινί τινι, 
ἰτδοίασθφ δἰιίίφᾳφιθια δἰΐᾳὰο 
τηοάο, αἱ Χεοη. Οοπιπι. ὅτ, ΠῚ 
1... 15. 80, αὶ νἱά. 5ΔθρΡ. 
τῇ γνώμῃ δὲ οἰκειοτάτῃ, 
τηθηΐθ (ἀΐα σείβέϊγε Ταάειρ κεῖ) 
γ ΕΓ πιαχίπια ργοργὶδ αὔπη - 
[ἀν πΠΘαὰ6 ὉΠ]4τὴ οἰ ραγίθῃῃ οἷ- 
νἱϊαι! ἄθθϑϑθ νοϊαης. ἴΙ͂ἅγ ἰΐᾷ 
τηθ 5 ΘοΥρουῖθὰβ ορροπῖδσιν, Νατη 
ΡΓῸΟ τϑρυθιϊοα ὁογρουῖὶβ Υἱΐδηὶ 
ΡτΓοΐαπαϊπλιβ ἃς ἀθβϑυῖπιιβ, πηθη- 
1158. νἰ γί 6 1 ἜΧΟΥ Π.18 οἱ βουγᾶ- 
τι85. Γνώμη, 4088 ἴῃ 5Β'ηραϊανῖ 
οοηίγα ρυϑοοορία νυϊσασῖα ουδηι- 
τη ϊΘΟΥᾺ ΠῚ ΠΟῚ 870 δἃ ῥ᾽. Γ65 
γτοίογίαν (οἵ, Π 11, ὅ. 20, 4, θ4, 
θ.. θὅ., 1. ΓΝ 7: 4.84. 1. Ἰ᾿ϑ7.εῖς 
Κτυδρ. δὰ Αὐτὶ. Π 11, 2), ἰπιεὶ- 
Ιοσ θη τη} οἱ γοϊαπίδιθπι ῖο θοῃ- 

᾿πρι, αν 91. ὅ γνόντες εἱ γνώμη. 
δι ἢ: καὶ ἃ μὲν ἂν κ. τ. λ. 

ἘΕχρ!ϊοαίαγ φαοπηοάο ΑἸΠΘηΐΘη565 
ΤαΘη 5. νἱγίαιθ σοὶ ρα] ]οα 6. οΟηδ5- 
Ιαπί, αιᾶθ ΘΧρ !οδίϊο 5 ΠΉ 1 Π 16 ἃ 
καί οοπἰαποιΐοηα ἱποὶρὶὶ δίᾳιιθ 
817, 4. Οείογαπι οπ πη ἰϑιϊο Π65 τγο- 
Ἰδιίΐνας νἱπι οοπάϊοϊοπ8] 6 πὶ Βαθθηΐ 
(νετιο 51 418 6), ἣν ἀοῖπᾶς ἣν δ᾽ 
ἄρα κ. τ. Δ. -- ἐξέλθωσιν. 
ΟΥ, δίῃ. 8 ῶ οἱ ΠῚ 108, 1. -- 
οἰκεῖα στέρεσθαι. Οὐ Κτυες. 
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ὀλίγα πρὸς τὰ μέλλοντα τυχεῖν πράξαντες, ἣν δ᾽ 

ἄρα του καὶ πείρᾳ σφαλῶσιν, ἀντελπίσαντες ἄλλα 

ἐπλήρωσαν τὴν χθείαν᾽ μόνοι γὰρ ἔχουσί τὲ ὁμοίως 
καὶ ἐλπίξουσιν ἃ ἂν ἐπινοήσωσι διὰ τὸ ταχεῖαν 
τὴν ἐπιχείρησιν ποιεῖσϑαι ὧν ἂν γνῶσιν. καὶ ταῦτα 
μετὰ πόνων πάντα καὶ κινδύνων δι᾽ ὅλου τοῦ 
αἰῶνος. μοχϑοῦσι, καὶ ἀπολαύουσιν ἐλάχιστα τῶν 
ὑπαρχόντων διὰ τὸ αἰεὶ κτᾶσϑαι καὶ μήτε ἑορτὴν 
ἄλλο τι ἡγεῖσϑαι ἢ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι ξυμφοράν 

8 1. ἄρα καί του ἴι, αι, Η, μερ. (υΐθαβ. ρϑιοῖβ [Πθγ18. οὉ- 
το ρου Πἀππ| πῸη Ραϊαν᾽ πηι5, οὑπὶ τοῦ ΘΟΠΓΓΆΓΙΠΠῚ ἄλλοις θ6Π6 
Ιοουπὶ πίε καί οσοιρᾶγα νἰάθϑιασ. ΟἿ. ἣν ἄρα͵ τι καί 140,1, ἤν 
τις καί ΥΠ1Ι 2, 1, Οείογαπι ΠῚ 48, 1 καὶ ὁπότε καὶ πείρᾳ του 

σφαλεῖεν. 

Θτ. 8 47,18 δάη. 10. --- ὀλέγα 
δηεν πράξαντες, εχίσυδ δὰ 
ξαΐϊατα (1. 6. δὶ σατῃ ἔαταν!β 
ΘΟΙΙρΡΑΓΕΠί 1) 858 ροΓΘ Θ᾽ 5868 
(υἀ 168 π|). Ιὰηρ8 ᾿σίταῦ (ἡγοῦν- 
ταιὴ τυχεῖν πράξαντες (νὰ 
πρᾶξαι) ὀλέγα. πρός 5ϊἴς τυνϑιβ 
11, 2 οἱ β8ᾶθρθ. διά. Μδίῃ, ὅτ. 
8 ὅθ!ο δ. Οὐπὶ βεπίθηϊ οἵ, 
ΙΥ ὅδ, 1: -Ξ ἣν δ΄ ἄρα... 
σφαλῶσιν πΟη νϑίθί δὶ 400 
οοπϑδία ἔγαβίγαυ βῖσα δἰϊαᾳαυὶϊὰ 
ποὺη ἀββϑϑοῦιὶ βαπί (6 Θμἰπὶ 
ιδεὺ ψεῦθᾶ Υἱχ ἀιβογγθηι ἃ 5ιρ86- 
τι οΥῖθ 5 ἃ μὲν ἂν ἐπινοήσαντες 
μὴ ἐξέλϑιισιν), 5εὰ 51 ατο 60- 
παΐὰ ποχᾶπιὶ ΘαρΡοΓιηΐ, Ἀ 15- 
ΘΟΥΠ ΠίαΣ δπϊπ ΘΟΠ 8114 ΠΟῚ ρΡ6Γ- 
ἔεοία εἰ Ρεοιΐβοία εὖ αδθ τηδὶς 
οοββουϊπι, --- ἐπλήρωσαν τὴν 
χρείαν, ἀοΐεοίατη ΘΧΡΙΘΓΘ 
Βοϊθηῖ, 80 ρμῇοφεπ 516 ἄδθη 
ααηρεϊ τι ογβοίξοπ, αἷδ ἤϊε 
Ὧε5 ἐελισοδολίασεποη Κογϑμοΐοδ 
ατιϑτι θη. Ἀ οὐἰβίαβ θη ρἰγῖοτι5 
εβϑῖ. ἐκ ἴηΐνα 84, 2. ΒΙΤΆΠΠΠ6Ρ 
ΡΙας, ΡΎττῃ. 80 ἃ ἔπταιεν βουλό- 
μενος ἀναπληροῦν. -- ἔχουσέ 
τε ὁμοέως καί. Οὗ, δάη. 89, 
1, -- Τοία Πδο ρατγίϊουϊα αυἃ ἀδ 
ταθητ8 νἱγταῖίθ δοίίαγ αὰὰ ΑἸΠ6- 
Ὠΐθη5865 ΘΧοο ἰδηὶ ἰδοϊία γβρ οὶ δὰ 
ϑρδγίδῃο8. ἰπ σου ΡΟΓῸΠῚ οὐ δὺ- 

46 δχογοϊίαιϊοπθ γε ρα ]1οα 6. 58- 
᾿πΐϑπὶ Ρ Οὐ βϑί πηι πὶ οΟΙ! Οσα Π.65 τηᾶ- 
πἰξοϑίαπιὶ οϑύ. Νϑαθθ τπηΐϊπιῖ8 ΠΟΟ 
ἂν νϑυθὶβ τοῖς μὲν σώμασι ἀλ- 
λοτριωτάτοις χρῶνται. (υδη- 
40 8πῚ Θηΐτπη εἰϊαπὶ Π 8 ο ΘΔ 6 ΠΊΟΠΪΪ 
νἱϊαθ ρϑυϊσα! πὶ ῬτῸ τοροθ]ϊοα 
ΒΌὈΙΓΘ. ΠΟῚ {ἰππϑθδηΐ, ἰἀ ποθὴ ΠΟΟ 
ΠΟΙ ἴδοίθθαπί πἰβὶ πθοοβϑίίαίθ οο- 
8011 (εἰ. 118, 2 ὄντες μὴ ταχεῖς 
ἰέναι ἐς τοὺς πολέμους, εἰ μὴ 
ἀναγκάξοιντο), πραᾳὰθδ γ6γ0Ὸ υἱ 
ΑἸΠΘηΐθη5685 πον 5. ἰθιηΡΟΓῈ ᾿ἰπὶ- 
ΡΘΕ δυσοπᾶϊ οαυδα βροηίε δὰ 
(416 Ρουϊ σα πὶ 550] 01 6 πα πὶ ρᾶ- 
γαῖ δὐδηΐῖ, [6 ἰοίο ποὺ ἰοοθοὸ οἵ. 
Ἄπι8]. ΡΒΠ, ἃ, 1868 Ρ. 478 54. 

8 8, ταῦτα μετὰ πόνων 
. μοχϑοῦσι. Αὐλοπάς πᾶποὸ 

αἰβαποιϊοπεπι πόνου εἰ τοῦ μο- 
χϑεῖν, ἀθ το ἴρ80 νϑῦῦοὸ ἴῃ 
Ρἤοβα Αὐοα ργϑθίθν Χϑοπορῃοη- 
[6π| ΠΊΪΠ5. υϑἰίαῖο οἵ, Π| 59, 4, 
Πόνους οὐ κινδύνους [ἰθαηίογ 
ἱπησὶ ἰάἀθητάθπι ἀοοθηΐ Χεμο- 
ῬΒοπεῖς ἱπίογργθίθ8. --- καὶμήτε 
ἑἕἑορτὴν .. .ἡγεῖσϑαι, π6ο 
αἰϊὰ ἃ 4αϊοαυᾶπι ἀϊοὰ ἔο- 
βίιπι ρΡαίδηϊ, Ἑορτήν, αἱ πο- 
βίσαπὶ Κ᾽ 5έ, ἀφο! οἶα 5, νοἱὶὰ- 
Ῥ δι ΠῚ Ξἰ ΘηΪβοαγα ἄοσογο βιυα θὲ 
Βεῖβκ. οἱ “εὐδαιμονίαν αἰΐα 8 
βΒαυθβύίαϊς Π1ο 485. γϑῦθα ἰπη}18 - 
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τε οὐχ ἧσσον ἡσυχίαν “ἀπράγμονα ἢ ἀσχολίαν ἐπί- 
πόνον. ὥστε εἴ τις αὐτοὺς ξυνελὼν φαίη πεφυ- 
κέναι ἐπὶ τῷ μήτε αὐτοὺς ἔχειν ἡσυχίαν μήτε τοὺς 
ἄλλους ἀνθρώπους ἐᾶν, ὀρϑῶς ἂν εἴποι. 

11. Ταύτης μέντοι τοιαύτης ἀντικαϑεστηκυίας 
πόλεως. ὦ Μακεδαιμόνιοι. διαμέλλετε καὶ οἴεσϑε 
τὴν ἡσυχίαν οὐ τούτοις τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖ-- 
ὅτον ἀρκεῖν οὗ ἂν τῇ μὲν παρασκευῇ δίκαια πράσ- 
σωσι, τῇ δὲ γνώμῃ. ἣν ἀδικῶνται, δῆλοι ὦσι μὴ 
ἐπιτρέψοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ ("ἡ λυπεῖν τε ἄλλους 
χαὶ αὐτοὶ ἀμυνόμενοι μὴ βλάπτεσϑαι τὸ ἴσον νέ- 

(15 ΧΧΧΥΠΤΙῚ 87, Ὧν 
ἧσσον... ἦ, ΟΡ 4 8 πη. 
74:5. {8} 118 συ Πὶ Π6- 
δείαν ἡ Αν θμ: ἸΔὈονἸοβαπι η6- 
δοιἀπι ρΓῸ οαἰδηλλαιθ ὨΆΌ ΘΓ, ΠΟη 
ΟΡα8. εβὲ Βοηϊ(χϊ (1. 1. Ρ. 11) 
οοπἰοοἰαγα ἢ (ζἄλλοι» ἀσχολίαν. 
-- ἡσυχίαν ἀπράγμονα, 
1 6Γ5. Οὗἶ ΠῚ. 

89. ξυνελών, ρδυοΐβ Υ6 ΠῚ 
ἰοΐαηιὶ Θοπρ! αχαβ. ΟΥ, Π Αἱ, 
1, ΠΙ 40, 4. ΥἹ 80, 8. Τυπι ἐπὶ 
τῷ τροῖθ ροιθιᾶπύ ἅ06856. Οἵ, 
ἸΠ6 4.5 σι ΠΠ 145, 3.πῖν 6150: 
Μϑιιῖι. αν. ἃ ὅ81, ἢ Ρ. 1280. 568 
δἰϊααϊα ἰπιθιοϑί ἴηΐον παάππι ἰηΐ, 
εὐ ἰηΐ, ὁ. ἐπί. Π|Ὶ0 επὶπὶ ἰρβ8ἃ 
παίαγα 4118}18 510 ἀθβου αν, ἤοΟ 
ουϊ τοὶ πδίινα ἀοβίϊηδία 810 δά- 
Ἰπῃ ΡΊ ῸΓ, Οἷς ΡΙαι, ἀθ Βθρ. 841 ἃ 
οὐ καὶ ἡ, τέχνη ἐπὶ τούτῳ πέ- 
πυκεὲν, ἐπὶ τῷ τὸ ξυμφέρον 

ἑκάστῳ ξητεῖν τε καὶ ἐκπορί- 
ἕξειν; ᾿Αὰ ἐᾶν δυδὶ ἔχειν ἡσυ- 
χίαν. Δ νϑρώπου ς ἰθηθγο 
ἀδπηιηδί Ο0Ὁ. δὰ Ηγροτ, ρΡ. 606. 

Οδρ. 71. 8:1. οἴεσϑε τὴν 
ἡσυχίαν οὐ τούτοις. -- 
Ῥνορίου [ιοο ἸηἸυϊαπὶ ογαιῖο Ροϑίθα 
56 ἀθθθθαν Ῥγοόθάθγε: ἀλλ᾽ οἱ 
ὭΣ ὐ κ νέμωσι. Ουδπὶ ουπ νἃ- 
ταν ονῖ: βουῖρίου οὐ νθυθαπὶ ψέ- 
μειν δὰ ἴρ805 Ἰδορἀ θη) ηϊ08 
ἰτδηβίυ]ουῖυ, ἰαοίαπι οδὺ αὐ οὐ δηΐθ 
οἴεσϑε οοἸοοαπά τη [͵586 ν᾽ ἀθἃ- 
τὰν, -- ἐπὶ πλεῖστον ἀρκεῖν, 

αἰπτ155ὶΠπ|6 ΒΌρΡΡοίουθ, ἷ. 6. 
ΡθΡμ 8 Π 6 Γ6. Οἱ Χρυ. γι ὟΙ 
Ὡ, ὃ]. -- τῇ μὲν παρασκευῇ 
δίκαια πράσσωσι, ἃρρᾶ- 
γταΐιὰ 500 ἰυδπίδ ἴδοϊδηί, ἱ. 6. 
Ἰϊοθύ ϑαίϊβ τηϑοη}) βΘρΡΡΑΓΔΙΠΙ 
ὈΘΠΠοαπὶ ΘΟΙΏΡ Αγαγ θυ, 60 ΠΟῸΠ 
Ρογπιονθδηΐιν δα 8|105 ἰδθάθηο5 
δία ἀρρτθαϊθπάοβ. -- τῇ δὲ 
γνώμῃ ΓΕ ἐπιτρέψοντες, 
Βρὰ 4α')ο8Β ρῬδίθαύ 60 6588 
δηΐπιο αἰ, δὶ ἰδορβϑβδηίατυ, 
Ἰηϊαγ δ πη 5ἷ'ηΐ πθρ]6- 
οἰατὶ. Οἱ. δάῃ, ὙἹΙ 40, 2. -- 
ἀλλιάπδ πῶσ .«. νέμετε, 
564 ἴῃ 60 4υοᾶ (εἴ. Κτιορ. θ.. 
8 608, 41 δάῃ, δ) αἱΐοβ ποῃ 
Ἰαραϊεῖϊβ οὐ ἱρϑὶ νοβ ἀδθίϑρη- 
ἀδθηΐοβ ἀδηπιπ ΠῸη ἴδοϊ!β 
((. ὁ. νοὸβ ποπ᾿ ἀθἴθη 5, π 6 
ἀ ἃ τῇ ἢ ἃ ΠῚ [δ οἱ δι 8) δΧ δθᾷυ 0 
αϑ015. ᾿ωοοαῖο τὸ ἴσον νϑὶ τὰ 
ἴσα νέμειν 5ἰρπιῆοαι δὺΐ δ6- 
4αὰπ ΡΟ ἂμ5 Αἰϊοαὶ τοὶ (οὗ, 
πλέον νέμειν ΠΠ 48, 1) δυϊ 86- 
4 τ πὶ ᾽ὰ 58 (80Ρ}. 0Ὰ. 619: οὗ, 
ἔλασσον νέμειν ΝῚ 88, 1, πλέον 
νέμειν ΡΊαι, ἀοτρ. ἀφὴ 9) τϑὶ 
δοαιδπηὶ 6 Χὶϑβιὶηὶἃ {ἶ0 ἢ 6 ΠΊ 
(ΡΙαυ. Ῥνοῖ. 8874) αἰϊουϊ ρθτ- 
ΒΟΉ 86 {ἸΌΌΘγο δ βῖη6. ἀαίϊνο 
ΔΌΒοΙαΙΘ ροβίίαη Οχ θαι 0 
ρον (Ἱ 10, 4. Ηενοὰ. ΥὟἹ 11. 
109). Ῥοδίνθπηδ 515. Πα 1 ΟΠ 6 ἢ 
πυΐϊο ἰΙοθὺ ρϑίοι ἃρίδηηῃ. 6556. 
ΑΘουρᾶπὶ δυίθηι ἰγοηϊδηι 860 
νοῦ ᾿αῦθηί, Νδϑηι αὯθ6 νϑγᾶ 
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3 μετε. μόλις δ᾽ ἂν πόλει ὁμοίᾳ παροικοῦντες ἐτυγ- 
᾿ χάνετε τούτου" νῦν ὁ᾽΄, ὅπερ καὶ ἄρτι ἐδηλώσαμεν, 
ἀρχαιότροπα ὑμῶν τὰ ἐπιτηδεύματα πρὸς αὐτούς 
ἐστιν. ἀνάγκη δ᾽ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνό- 

8 μενα χρατεῖν᾽ καὶ ἡσυχαζούσῃ μὲν πόλει τὰ ἀκί- 
νηταὰ νόμιμα ἄριστα, πρὸς πολλὰ δὲ ἀναγκαζομένοις 
ἰέναι πολλῆς καὶ τῆς ἐπιτεχνήσεως δεῖ. διόπερ καὶ 
τὰ τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἀπὸ τῆς πολυπειρίας ἐπὶ πλέον 
ὑμῶν κεκαίνωται. 

4 Μέχρι μὲν οὖν τοῦδε ὡρίσϑω ὑμῶν ἡ βραδυ- 
νῦν δὲ τοῖς τὲ ἄλλοιἢ καὶ Ποτειδαιάταις, 

8 8. τῆς ρτίυβ οἵη. [0. Ναί. Ρα]. ἄὐςσ, Μ, (8585. ὕεη, 
: ΒδΩΣ ν1. 50, δ. 2; 2. Π|Ι 99, 5» Ν] 48,.5: ΥἹΙΙ 11... 

τῆς" 

σαρ. 71. 
ἄπ. Ηὕ 

ἢ 4. τοῖς Ποτ. Αυρ. 455. 6]. γε. 

δΔοαυῖα5. οβϑϑοὺ ἱρβδὶ Οουϊηίῃ} ἰπ- 
ἀϊοαγαπί, ἢδθο δῃΐπὴ οϑὺ αὖ π6- 
τΪΠ6 ΠῚ αυΐάοπὶ ἰηϊανῖᾷ αἰβοῖα- 
ΤῊ 568 ἰρβὶ οἰϊδηὶ [ογιϊου δὉ 
ἴηἰυσῖα πΠῸ5 ἀοίεπαδηηιβ; ΟΠ Γᾶ 
Τιἀοοάδοπιοηϊ! ἀΘαΙ ΠῚ 6886. 6χ- 
δι τηδηὺ ΠΘΠῚΪΠ6ΠῚ θά γα οὐ 0508 
αὐδπιν 8. ἱπ᾽ϑτὴ ραῖϊ, πὸ αυἱὰ 
6Χχ ἀεἴδηβίομθ ἀδίυπηθηι σα ρἰϑηΐ, 
ΟΙα58. δθαᾷυτππὶ ρΡοπᾶπ8 ἰτῖ- 
θα 6.6 ἰπἰογργθίδίαγ δία [18 ν ΕΓ 
δοοϊρὶ! αυδϑὶ τῷ. . βλάπτεσϑαι, 
ποη ἐπὶ τῶ βλάπτεσϑαι βουῖ- 
Ρίππ) 511. Ὅδ τοῖο Ποὺ Ἰοοο οἵ, 
Αππ8]. ΡΠ], ἃ, 1808 ρ. 416 54. 
8 2. ὁμοίᾳ, ἰ. 6. ὁμοιο- 

τρόπῳ δἶνθ, αὖ 56}0]., τὰ ἴσα 
ξηλούσῃ. ΟΡ ΤΠ 40; 8:..ΞΞ 
ἐτυγχάνετε τούτου, ἰ. 6. 
δᾶπι δοαυϊ δ 18 Γαίϊ 0 6 ΠῚ 
βεαυΐ νοὈ 15 ̓ἰσοτγοί. - ἄρτι, 
0. 2» -- ἀρχαιότροπα : 
Ζσεέν; νοβῖγα ἰπδιίϊτξαϊα δά 
1105 (ϑἱ οὔὑπὶ 1115 οΟΙΠρᾶ- 
ταῃίατ)Ἥ ρυΐβοα (εἰ 0050] 618) 
5 ὉΠ 6046 ΤηΪΠῈ18 1ΠΠ8ΠῈ γα. ΟΠ 6 ΠῚ 
Βεααὶ νοῦὶβ ᾿ἰοσοι, Πρὸς αὐτούς 
5011 ἴῃ ΘοΙηρδιδίϊοηἶθ5. Ὀγονὶ- 
ἰδί6. ἀἰοία 5πι ρτὸ ΡΙθπίουῖθιι5 
πρὸς τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν. 
Οὗ, Μαι. αν. ὃ 468 δάη. 1. 
Κυυθρ, τ, ὃ 48, 18 4η. 9 εἰ 
8 8. δὲ ἰρβ8ο πρός νὶὰ. 70, 1. 

ΤΒυογαϊαϊα 0]. 1. ἘΔ, 171, 

ΕΞ ἀν ἀγπκή δὲ... κρατεῖν. 
ΡΊ]δπ6 ἀνάγκη δὲ αἰεὶ (καὶ ἐν 
τοῖς ἐπιτηδεύμασι) “τὰ ἐπι- 
γιγνόμενα πρατεῖν, ὥσπερ τέ- 
χνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόμενα κρα- 
τεῖ. πη] 6πὶ βϑηὐθηθαπι ἢδθοὶ 
Χρη. ΟΥγ. 10, 88. 

8. 15: ἡσυχαξούσῃ ΠΣ ΣῈ 
ἀκίνητα... ἄριστα. Οκδυϊίιβ 
οογία Ἰοψαπηίατ αυᾷπὶ ΑἰοΙ Ια ἀ 685 
ἍΙ 185. Οἱ Αὐὶβίοί, ΡοΙῖι, ΠῚ 8, 
10 (ρ. 1208). -- πρὸς πολλὰ 

ἱέναι, ΠλᾺ 1118 ΠΘΘΟΙΪ 18 
ἐπι ΡΠ οατῖ, -- ἐπιτεχνήσεως. 
Ἀεβροπάοί γεγθῸ ἐπιγνῶναι 10,2, 
584 ρῥγορίονῦ τέχνης ΘΟΙΙΠΘΠΊΟΡ - 
τόπο αυ88 δηίοοραϊς δχαυϊβίϊα 
Ροβίαμη εϑί, ϑίσηϊῆοδι. ἰρὶτΓ 
ἃνιϊθ ἱπογθπιθηΐᾶ, ΠΟΥ͂ἃ ΠῚ 
Β0ΟΙ]οτεϊαπι (αὐ πονὰ ἰπϑιϊ- 
ἰᾳὰτἃ οσοη ἀδηίΐίῃατ, νοίογᾶ 
δ θη ἀοπίατ). Εχοηιρία νοοᾶ- 
ὈᾺ}Π ἢ8065 ἀρὰ Ραυβ, ΥΠΠ 81, 8. 
ἈΑρΡρίδηῃ. Β. οἷν, ΙΝ 122, (458. 
Ὀίοη. ΧΙ ΙΙ 4, 8. 1ο5. Β.1. ΥΙΙ 
8,2; ἐπιτεχνᾶσϑαι ἴάτῃ Ηδγοά. 1 
08 υδυγρᾶνῖι, -- ἐπὶ πλέον 
ὑμῶν, ὶ. 6. τῶν ὑμῶν, τῶν 
ὑμετέρων. Οἷ, δά. 8. 3 οἱ Κυιιθα. 
αν. 8 417, 21 δᾶη. ὅ. 

84. Μέχοι. «τοῦδε ὧρί- 
σϑω .. . βραδυτής, μδοίθ- 
ΠᾺ8 ΡτοΟρτο588 τοΥηϊπᾶίδ 
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ὥσπερ ὑπεδέξασϑε, βοηϑήσατε κατὰ τάχος ἐσβα- 
ΓΗ ἐς τὴν ᾿ἡττικήν, ἵνα μὴ ἄνδρας τε φίλους 

δ ξοληδοαε: τοῖς ἐχϑίστοις προῆσϑε καὶ ἡμᾶς 
δ ν ἄλλους ἀϑυμίᾳ πρὸς ἑτέραν τινὰ ξυμμαχίαν 
τρέψητε. δρῶμεν δ᾽ ἂν ἄδικον οὐδὲν οὔτε πρὸς 

ϑεῶν τῶν ὁρκίων οὔτε πρὸς ἀνθρώπων τῶν αἰσϑα- 
ψνομένων᾽ λύουσι γὰρ σπονδὰς οὐχ οἱ δι᾽ ἐρημίαν 
ἄλλοις προσιόντες, ἀλλ᾽ οἵ μὴ βοηϑοῦντες οἷς ἂν 
ξυνομόσωσιν. βουλομένων δὲ ὑμῶν προϑύμων 
εἶναι μενούμεν᾽ οὔτε γὰρ ὅσια ἂν ποιοῖμεν μετα- 
βαλλόμενοι οὔτε ξυνηϑεστέρους ὁ ἂν ἄλλους εὔροι- 
μὲν. πρὸς τάδε βουλεύεσϑε εὖ καὶ τὴν ΠΕελοπόν- 
νησον πειρᾶσϑε μὴ ἐλάσσω ἐξηγεῖσϑαι ἢ οἵ πατέρες 
ὑμῖν παρέδοσαν." 

οϑῖο ([Ἰποπὶ Πᾶθ 681) νοϑίγᾶ 
τατα 45. Οἱ, ΡΙαί, Μεποχ. 2396 
“αρεῖος͵ μέχρι Σκυϑῶν τὴν 
ἀρχὴν ὡρίσατο εἱ Ἀρρὶ. Μίιην. 
114, Μαηϊίοβία Ὀγον]) οαπθηίϊα, 
Ῥίον οἰΐαπὶ δρέξειν ἔς τι ΠΙ 
83, 8. Τοίυπη αἰοίαπι ἰηίοῦ οχ- 
ΘΠ Ρ]ἃ βαρύτητος Ροπῖν Αὐἰβεᾷ, 
τέχν. ῥητ. νοὶ. 11 ρ. 449, δἰπὶ- 
᾿πτον ὙΠΘΟρΡμν, ἀ6 Ὅν. ΡΙ. Ὑ 16 
οΧίν, τὰ περὶ τὰς ἀλλοιώσεις 
ἄχρι τούτων διωρίσϑω. Ὧδ ρετ- 
ἴδοι ἱπιρογαίίνο οἵ, Κγιαθρ, 6Υ, 
8 ὅ8, 8 δΔάη, ὅ, --- ξυγγεν εἴς] 
Δωριεῖς γὰρ οἵ Ποτιδαιᾶται. 
Θ6ΠΟΙ. --- καὶ ἡμᾶς ... τρέ- 
ψητε, μ6 πο8 ἀοβρθιδίϊοῃβ 
δα «ἰϊδηὶ Αἰ α ἃ πὶ βοοϊὶοίδ- 
6 πὶ γογίδ  Ἶ5, ἷ, 6. ΘΟ ἢ 6118 - 
15) Γδοῖδυῖβ αἱ 60 νογίᾶ- 
πλατ, --- ἑτέραν τιν α]) πρὸς 
τοὺς ᾿Αργείους " ἐχϑροὶ γὰρ 
ἦσαν τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
560], 

8 ὅ. πρὸς ϑεῶν, ἰυάϊοϊο 
ἀφογαπ, Οἱ, Μαιῖ, αν, ὃ 890 
Ρ-. 1886. -- ϑεῶν τῶν ὁρ- 
κίων. Ἐοράοναπιὶ ἀΥΡὶΓ 05 
δ. ἰοβ65 νοοδί [ἱν. ΧΧΙ 10, 8. 
Οἵ. 18, 4. 1 71,4. -- τῶν αἰ- 
σϑανομένων) ῖ, 6. αἴσϑησιν 

ἐχόντων, φρονίμων. Οἴυ 96, 
ὅ. Θ᾽ πα] Π ον δύνασϑαι 6556 δύ- 
γναμιν ἔχειν ΜΙάϊπηὰ8 18,1 9: 
8. -- οἷς ἂν ξυνομόσωσι. 
1)6 βοοίοθίαί ἰπἰτὰ οεϊαη} Α]10ὶ [6- 
ον Ὁ ἢ ΠΠΙΟϑ ΗΘ: 

8 7. πρὸς τάδε, 566πῃ- 
ἀυτη Πᾶ6ο, ἱ. 6, ΡΥΟρΡίοΓ 8. 
γιά. Μαί. ἅτ, 8 ὅ91β εὐ γ εἰ 
ΙΝ 817,6. -- τὴν τκόν: τῷ πρτν 
νησον... μὴ ἐλάσσω ἐξη- 
γεῖσϑαι, βία οί ΡοΙοροῦ- 
Π6850 ᾿ἰἴᾶἃ ΡΥΆΘ65856 υἱ 68 ΠΟῚ 
ΤΐΪ ΠΟΥ δἰ, δ τἀν αὐ τὴν 
ΠΕελοπ. νὶὰ, Μαιη!. 8. 8600 
δᾶη. 20 εἱ ΥἹ 86, τ ῥεῖν ὑεὸ 
βοῖγαβ ἴπ -ὥστε εἶναι. ἐλάσσῶ 
(οἴ. Κτυορ. ατ, 8 δ7, 4 δάη.- 2), 
ῃἰβὶ Ἠδιπιδηπππὶ δπάϊγο τηδνΪβ, 
αὐ ἀαρ!1οῖβ δοσυβδίνὶ σδυβδ 
Ἰδηο 6556 σαὶ υϊὰ Πδθὸ ὈΓΘνῚΚΟΥ 
ἀϊοία βἰπίρτονν. τὴν Πελοπόννη- 
σον ἐλάσσω καταστῆσαι ἐξη- 
γουμένους. ᾿Εξηγεῖσϑαι ἃς ἰϊβ 
αὶ ρυϊποϊραίαπη παθθην οὐϊδπὶ 
70, 1. ,55;.7...111 85. Δ. 1ἐρϊτους 
Αἀπιοποηΐαν 1 δοράδϑηοηϊ αἱ, 
οαση Ρυϊποϊραίαπι Ρρὶοροηηοθβὶ 
Παθοαηΐ, οεΐατη ο] ου τη οἱ δυοίο- 
Τἰ αι 6 1] οἶδ ἴἰθῦγᾶθ ὈΥΓΙ ΒΘ  Π8Πὶ 
{πΘ 8 {1}, 
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12. Τοιαῦτα μὲν οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. τῶν δὲ 
᾿ϑηναίων ἔτυχε γὰρ πρεσβεία πρότερον ἐν τῇ 
“ακεδαίμονι περὶ ἄλλων παροῦσα, καὶ ὡς ἤσϑοντο 
τῶν λόγων, ἔδοξεν αὐτοῖς παριτητέα ἐς τοὺς Ἴακε- 
δαιμονίους εἶναι, τῶν μὲν ἐγκλημάτων πέρι μηδὲν 
ἀπολογησομένους. ὧν αἵ πόλεις ἐνεχώλουν, δηλῶ- 

σαι δὲ περὶ τοῖ παντὸς ὡς οὐ ταχέως αὐτοῖς 
βουλευτέον εἴη, ἀλλ᾽ ἐν πλείονι σκεπτέον" καὶ ἅμα 
τὴν σφετέραν πόλιν ἐβούλοντο σημῆναι ὅση εἴη 
δύναμιν, καὶ ὑπόμνησιν ποιήσασϑαι τοῖς τὲ πρὲε- 

σβυτέροις ὧν ἤδεσαν καὶ τοῖς νεωτέροις ἐξήγησιν 
ὧν ἄπειροι ἦσαν, νομέξοντες μᾶλλον ἂν αὐτοὺς ἐχ 

τῶν λόγων πρὸς τὸ ἡσυχάζειν τραπέσϑαι ἢ πρὸς 
τὸ πολεμεῖν. 

ᾶρ. 79. 8 1. ποιήσεσϑαι 
α. ΘΒ" 

ΟΔρ. 72. 81. τῶν δὲ Ἄϑη- 
ναΐων ἔτυχε γ ἄρ. Τιῖθιι5 
πιο ἶϊβ ροβϑὲ. ἰμἶπ8 δπαηίδίϊο- 
ΠῸΠῚ ρΥΪποῖ ΡΠ πιπὴ βθῃίθητ8 8 οδα- 
5865 γάρ Ῥανιϊοαϊα οοπἰπποίδβ 
Ἰπίθνρουΐ ροββαπί: δὰὺ οαπῃ ἰορὶ- 
{ἰὴ γϑγθουιπὶ βιυποίητα (31, 2 
δ. Ὁ ΟΠ ΤΟΣ τἂν 101,, 8. ΠδΙοα. 
ΙΧ 101) ἃϊ ἰΐίὰ αὖ ουπὶ δππη- 
τἰατίοπα ρσϊποῖρα!! οοδ᾽ βοδηΐ οᾶ58 
ΠΟΠΊΪΠἾἶΒ ΟἸΠῚ ΘΠΊΡ 881] ῬΥΔΘΙΊΪ55] 
ΠΟ βϑοιπάππι ᾿ΘοῚ {ἸΠΊ8 1 5ίγιο- 
ἰυγᾶτη δα 5θηύθη 8 1 ΡΥΪΠΟΙΡ 8 [6 ΠῚ 
56 δα οδυ58]6 1 ἰΐὰ ΔΡΡΙ]Ϊοαίο αἱ 
αα 5᾽τηρ] Ἰοἰζου 1184 5 Βθατδίαγ 
(118, 4. Πετιοά, 1 34. 114, 158. 
ΙΝ 149. 200) δι περ]θοία οοη- 
Ἰαποίΐομθ ἴῃ ἰπἰ{0 Ροβίία [θυ 
αἀάδιιν (Ὑ1Π| 80, 1, 00] οἵ, δά η.). 
Απάδοϊα5. πο Κταθσ, ἀοϊοίο καί 
Βοηίθης πὶ δὰ ΔΙ ογα ΠΏ ΠΟΥΠΊΔΠΙ 
σοπΐογπιαί, αποᾶ ᾿ἰία ΗΘΥΠΙΔΠΠΙ5 
(ΡΟ. ΤΡ, 8572) ρτγορανὶν αἱ 
δία πρότερον ἰᾷὰ ἰγαηβροπὶ ἰὰ- 
Ὀογοῖ, ϑεᾷ ργδοίον ὙΠῚ 80, 1 
Β'Π1}}6 εδϑί ΠΥ 182, 2, Ὁ] δἰίθγα 
οοἠϊαποίο ροϑὺ ἸπίθΓΡ οδ᾽ίδηὶ οδὰ- 
58 πὶ βδίῃθ 4 οαβιβ Δρρ οδτῖοη 6 
αἀάϊίατ, Οδίογαπι Θχθπιρία 1116- 
οαἰάπιαθ βίγποίασαθ αποιαιοί Π0- 

προσελθόντες οὖν τοῖς “ακεδαιμο-- 

7, αι. Ρα]. Αὐρ. ΝΜ. πὶ. (888. 

γἱ πη 5. ρΥδοϑίθ Τημπογάϊα θα ἤθρο- 
οι] βαπὶ δδαπθ βἰπθ δἰίθσα ὁ0η- 
ἱπποίΐοπο, ΟἷἉ, Κυαθα. αν. 8 60, 
4 δάμη, 2. Καδμι. αν. τηᾶχ. ὃ ὅ44, 
8. -- ἤσϑοντο. [π|6]]. οὗ πρέ- 
σβεις. -- παριτητέα. Οἴ, 19, 
80, 3:..957.4::.118....2} Κτυερ. 
αν. τὶ 44, 4 ᾿αάπ, 5. Νοπ ΒΡΘΓΠΪ 
ἰδηθη ἃ Τῆῦο. ἴῃ (α] 1018 βίποα- 
Ιτθπὶ δίδιϊπι)ι ΘΟΘΠΟΒΟΪΠΊ.5. 
ἀπολογησομένους. ἈΑοουβᾶ- 
εἶν τοίεγίαν δά σφᾶς, αποὰ 
ΘΟ] αγ ΟὈΒοσαγι5. ἀρυᾶ παρι- 
τητέα εἶναι. Οἱ, ΜαίΠι. α΄. 8 
441, 4. Κταρο. 6τ, 8 ὅθ0, 18 δάη. 
8. - δηλῶσαι δέ. Μαυιαίαᾶ οϑι 
ογαῖῖο. Οἵ, 86, 8, ΝἹ 8, 2. Μαιει. 
αν. 8 ὅ92.ο, -- τὴν ἘΣ ἌΟΝΝ 
4 ημῆναι ὅση εἴη. Οἵ, Μαίι. 

. 8.296, ὃ. -- ἐβούλοντο 
ΕἾ ἴρϑυ!ο Ροβὶ ἢ πρὸς τὸ πο- 
λεμεῖν ἰθηιθνα ἀδπιηδὶ Οο0. δὰ 
Ηγρεν, Ρ. 67. ΠΙαὰ νοὶ Ργορίεν 
ΡῬτοχίμηπὶ ψομίξοντες ἤοτὶ ΠῸΠ 
ΡΟ5568 δαἀποίδί ΟἸ455, Ῥοβίθα ἴῃ 
τοῖς τε πρεσβ. αἰϊεπᾶς 5υῃ- 
ΟΠ βίη Τρ ΤΟΥ πὶ, ἀθ αὐ ἀϊ- 
οἰὰπι 6βϑὶ δὰ ὁ. 16. ΠΙ 81, 2. 

Θ ὦ ΠΝ ΣΟ δ Δακεδαιμο- 
νίοις. Ομ ἀἰβοθυπαηίαῦ ἃ τῷ 
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νίοις ἔφασαν βούλεσϑαι καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ πλῆϑος 
αὐτῶν εἰπεῖν, εἴ τι μὴ ἀποκωλύει. οἱ δ᾽ ἐκέλευόν τε 8 
ἐπιέναι, καὶ παρελϑόντες οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἔλεγον τοιάδε. 

τ. ΗΠ μὲν πρέσβευσις ἡμῶν οὐκ ἐς ἀντι- 
λογίαν τοῖς ὑμετέροις ξυμμάχοις ἐγένετο, ἀλλὰ 
περὶ ὧν ἡ πόλις ἔπεμψεν" αἰσϑόμενοι δὲ κατα- 
βοὴν οὐκ ὀλίγην οὖσαν ἡμῶν παρήλθομεν, οὐ τοῖς 

8. 2. ἀποκωλύει Αυρ. (885. ΟἹ, , εη. 6. Ὁ.1, ἀποκωλύῃ 1Τι. Κι. 
ΡαΔ]. 
νυ ρο ἀποκωλύοι. 

8. 8. παριέναι Ταῦτ, πι., περιέναι Μοδῃῦ, 

πλήϑει αὐτῶν, ταδρὶϑίγαία8, πηδ- 
χὶπλο δρμουΐ, ἀοδισπδ τ, τς ἐς, 
Οὗ, δάῃ. 23, 6, 68, 1. - εἴ τι 
μή Ῥῖὸ 16 β επι|5 εἰ μή τι, αἰδὶ 
ααϊά, Οἱ, ΡΙαυ, ταί, 488 ο. Χει. 
Ηϊβι, τ. ΥἹ 4,2. ΘΒ πλΠ ιον εἰ μὴ 
καί εδάθπι νἱ αυὰ εἰ καὶ μή 1] 
11, 06. Ι 600, 8. Ἐγυδίγα ἰρὶταγ 
Κύιες. τι ὑπ οἷβ ἱποβῖῖ, ἀποκωλ. 
Ἰπτγδηβὶ θῖν Ῥοβία ΠῚ 6588. βαβρὶ- 
ὁδίι8 (οἴ, δάπ, 144, 2), εἰ συν. 
Οοθεῖο δυοίονθ εἰ μή τι βουϊρβιι. 
8 ὃ. ἐπιέναι, καὶ παρεῖλ- 

ϑόντες. Πϊο φυϊάοπι Ηδδοκίαπι 
ΒΘΘΌΓΙΙΒ5 “ᾶθο γενθᾶ 1ΐὰ ἀἰβιϊηριιδβ 
αὐ ἐπιέναι 511 δάϊγτθ, δοοο- 
ἄετε (ἐπὶ τὸ πλῆϑος, οἵ, 90, ὅ. 
91, 4), παρελθεῖν δὰ ἀΐϊοσθρη- 
ἀυπὶ ργοάϊτε (78, 1); Ιερὶίαν 
ἰᾶτηθὴ οὐ {ΠπὰΔ ρτὸ ποὸ 119, 1 
εὐ Ποὺ ΡῬΓῸ ἴΠ0 ὃ 1 ἴῃ ν. παρ- 
ιτητέα, οαϊ γαβροπαδὶ προσελ- 
ϑόντες ὃ ἃ. Νοῆ ρευίαπηιβ ἰρ]- 
τὰν ᾿ἷο ΡΓΔο θγθη πὶ 6588 παρ- 
ιέναι. --- ἔλεγον. δ ἰἱπιρεοῖ- 
ἴφοιο νϑυθουιμῃ ἀϊοθηαὶ, ουἱ 79, 1 
δουϊδίαβ γοβροπᾶοδὶ, ἰάθη δάμο- 
ἰαπάπμη αυοὰ ἀδ τηϊθηαἀὶ νου 5 
αἰ 20, 1 ἀοσαίτηυβ. Οἵ ἔλεγον 
194, 8 εἰ ΥἹ 7ὅ, 4, παρεκελεύετο 
Π 90, 1: ἐκέλευον 1] 15..2. ἐκέ- 
λευε ΠῚ τ ΟὟ 815 Δ} 06, 
ὙΠ ΘΟ; Ὁ ΡΌΒΒΣ ἀὰ Χρη. 
Αὐᾶὺ. 1 8, 18 οἱ ϑἰηίθη. δὰ 
Ριει. ΤΠοη. Ὁ. Π] 58ᾳ4.,) Κυαθρ, 
αν, 8. ὅ8, 2. 8αῊ, 11. 

Οαρ. 78. Ροβι δχονγάϊυηι (78, 
1) Αὐθιΐθηβοβ. 56 πδυὰ ἰπάῖριο8 

Ει ἃ, Η,,͵ φυοᾶὰ γεοῖροτθ ἀιιθὰ8 εϑὺ (]885. ργορίθγ ΥἹ 21, 1, 

ΟΓ, δάη. 

6556 Ροί(εβίαϊθ αὐτὴ δάεδριϊ βἰηΐ 
ἀδπιοπβίγϑηῖ, ΘΧΡΟΠ θη 65 θυ Ϊηλ ΠῚ 
αὐδηταπι ΓΘθ 5 θ6}10 Ρου βίο σ᾽ θβί 8 
τηθυπουίηῦ (78, 232-15), ἀοϊπάο 
ἀαΟΙΠΟ40. ᾿ρ88 γθυὰ πὶ πθοδβϑβίίαῖθ 
60 δἀάποῖίϊ βἰπὺ αὖ ἰπηρουϊτη δι- 
Βδογθηῦ οὖ ἴα αὐ [δοουῖπὶ οοη- 
βύταθγηὶ (7 --- 78), ροβίγθῃιο 
Ῥενγογδίΐομα (78) Τιδοθαδεπιοηΐο8 
ΠΟ ΠπΘηΐ π6 ᾿ἰποοηβυίία οἵ ρυδο- 
Ρτορογο θ6 Ππὶ ἀθοθγηδηΐ. 

81. πρέσβευσις, Ῥοδιϊοιπι 
ΔΡΡΘΙΙαῦ Ὀίοπ. ΗΔ]. Ρ. 194, ηἰδβὶ 
ἔοτῖθ νεῦρα δἰ. βὶο ἸπιοΠοροπάϑ 
Βα} αὐ ἱπίεγρνιοίδίαν Ηδ5, ἴῃ 
ϑίθρῃ, ΤῊ68. ν. πρέσβ., «αὶ Π]ὰπὶ 
ποιητικά ἄϊοοῦθ ραΐϊαὶ νοσᾶῦυϊα 
Ὁ ἴρβο ΤῊ. ἰαθγίοαια. ΑἸϊπα ἀθ8 
60 ἰπάϊοίαπι οχϑίαν ἀγροῦ Οου. 
Ρ- ὅ0 οἱ ἷο 50}|0].,). φὰϊ {Ππὰ ΤῊ, 
ΡΓΟΡΥΪα ΠῚ 6856 αἰοϊί, οὐ βῖπε τὸ- 
ῬΓΘΙΘηβίοηθ 15 ΘΟΠῚ ΠΟΛ ὑα} ἃ 
ῬΟΊ]οο ΙΝ 26. ΝΙΠ 127 δο Ἰερὶ- 
τὰ} οἰΐαπὶ ἃρια Ποπ. 0858. ΧΕΙ 
40, 2. --- ἐς ἀντιλογίαν τοῖς 
ξυμμάχοις. Οἷ, Μαιμῃ. αν. 

8.890, Κυπορ. αν, 8 48, 12 δάηῃ. 4. 
-- καταβοήν. Ηοο αυοαὰε ἃ 
5610}. αὐ πὰ πρεσβ, Θουκυδέ- 
δειον οχἰβυϊπιϑύα πη Δ ΠῚ ἀΆ πὶ. εἶ - 
ΠλΪβδ Ροδιϊουη (5θὰ νὶά, δηΐθᾶ 
Ηδ85.} τθρυθῃθηάϊι θίοη. ΗΔ]. 1, ἃ., 
56. οὐ ἴρβθθ. 60 ᾿ι8ὺ8 οϑύ αἰΐαυος- 
(ἰθὴ5 οὐ Ἀρρίδι, Ρ]αίδγοῃ, 1Ὸ- 
Β6Ρἢ, Ὀῖο Δ55. Μοηδηά, ἢϊϑβύ. 
ἃ]. Βεάϊι: ΝΠ] 8ὅ, 2. 87, 8. -- 
παρήλθομεν. Δοιίδιυ5. ῥΓῸ 
Ροεΐδοιο. ΟἿ 120,1. Π 60,1. -- 

- 
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ἐγχλήμασι τῶν πόλεων ἀντεροῦντες (οὐ γὰρ παρὰ 
δικασταῖς ὑμῖν οὔτε ἡμῶν οὔτε τούτων οἷ λόγοι 
ἂν γίγνοιντο), ἀλλ᾽ ὅπως μὴ ῥᾳδίως περὶ μεγά- 
λῶν πραγμάτων τοῖς ξυμμάχοις πειϑόμενοι χεῖρον 
βουλεύσησϑε, καὶ ἅμα βουλόμενοι περὶ τοῦ παν- 
τὸς λόγου τοῦ ἐς ἡμᾶς καϑεστῶτος δηλῶσαι ὡς 
οὔτε ἀπεικότως ἔχομεν ἃ κεχτήμεθα ἥ τὲ πόλις 
ἡμῶν ἀξία λόγου ἐστίν. 

Καὶ τὰ μὲν πάνυ παλαιὰ τί δεῖ λέγειν. ὧν 
ἀκοαὶ μᾶλλον λόγων μάρτυρες ἢ ὄψις τῶν ἀχου- 
σομένων; τὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅσα αὐτοὶ ξύνιστε, 
εἰ καὶ δι᾿ ὄχλου μᾶλλον ἔσται αἰεὶ προβαλλομένοις, 

Ἡρακλείδας φησίν. 

9 ’ὔ , 

ἀναγκη λέγειν. 
ἐκινδυνεύετο. 

Οὰρ. 28. 8.2 

οοποϊηπηἰαίριη ΤῊ, 
ᾳυοᾶὰ υὖδιιπι ἃγοογθῖ, 
δ ἃ αἰ τὰ ΠΔ ΒΟΓΙρ ΒΓ. 
Ευγν. ῬΠοοη. δ12. 

παρὰ δικασταῖς ὑμῖν. ΟἿ, 
Κτιθρ. αν. ὃ 68, ὁ ἀάη. Οὖσιν 
Ροβὶ ὑμ. ἔγαιδίτα δᾶαϊ νο]αὶῦ, 
Οδπιρ. --- περὶ τοῦ παντὸς 
..«-.καϑεστῶτος. Ῥοτί.: ἀ68 
ἴοι δοουβδί,οηε ΟΟΠ Γὰ ΠΟΒ 
Ἰπϑεϊτ 8. Οὗ 68, 1 ἐς τοὺς 
ἄλλους ἦν τι λέγωμεν ἰδίᾳαθ 
δάη, Τεῆιογα ψόγου ρτὸ λόγου 
οοηϊ. ενν. 

8. 2. τὰ πάνυ παλαι α] τὰ 
κατὰ ᾿Δμαζόνας καὶ Θρᾷκας καὶ 

60]. -- 
ὧν πρῶ μάρτυρες. ὯὯ.ν , Ρεη- 
ρὲ εχ τ: μάρτυρες εὺ. ἀκοαὶ 
λόγων 501 λόγοι ἀκουσϑέντες. 
-- εἰ καὶ... προβαλλομέ- 
νοις, ἀπδ την 158 (Π 860 νΟὈΪ5) 
ΘΙ 56 ΠΡ ΘΙ Οὐ οἰα πίαν τη0 - 
Ιοβτί τα (ᾳυδηι 5ὶ ἰὰ ποπ ἤδγοῖ; 
οἵ. δάη. 68, 1) ἔαΐατα βἰπί. 
ΠΣ γετθἷϑ δι᾽ ὄχλου εἶναι εἴ, ὙἹ 
84, 2. ὅ9, 2. ΥΙΙ 48, ὅ.. Μαιίῃ. 
ὅτ. ξ' 580 6. Θ4}10. λὰ ΡΙΔΑιί, ΑἹ- 
οἷ. 1 ἴπῖτ, Ψψογθαπὶ προβάλλειν 
εοαάθῃ βθῆβϑὰ αὺο0 Υ᾽ 10, 1 (οὐ - 

ὄψεις ἴι. πὶ. 
ΟΠ ἰα 118. οαιιϑα τϑοθρὶς ΒΟΚΚ, οἱ ρύοῦαὺν ΟοΌ0. δὰ ΗΥΡΘΟΓ 

ΠΟΠΠ Πα πα πὶ ἴασιν οὐ Τὰο. Ἄπῃ, ΧΠΙ 5 (ν 61 πὶ) 
αμαϊίμβ ποπ δάϊπιονοῖ, 

σὲ Τιῦο, 181... .δὃὐ ΠῚ ΡΟ} 9,, Ῥοΐδβι: δὰ 

καὶ γὰρ ὅτε ἐδρώῶμεν, ἐπ᾿ ὠφελίᾳ 
ἧς τοῦ μὲν ἔργου μέρος μετέσγετε, 

δι. ραᾷποὶ ἀείθγϊογεβ, αυοά οοη- 
Ῥ. 48. Αἱ 

αὶ {γιβίγα 

ἰσθῦθ, υογἠαϊίοη) αϊοίατη 6558 
Ραΐϑηηι5. δίημθ ρᾶϑββῖνὶ προβάλ- 
λομαί τι δαπάθμπ τγϑίϊοπ 6 ΠῚ 6586 
αίααθ ρᾶββὶνὶ ἐγκαλοῦμαΐέ τι (εἴ. 
Κυιορς, αν. 8 52, 4 δαη. 1), 4πο- 
πιοάο ΒΌΡΘΓΒάθπηι5 (858. ὁ0η- 
ἰδοίυγα προβαλλόμενα. Οἷ. Βο- 
ὨΪ12. 1.1. Ρ. 18, Αηπαὶ. ΡΠ]]}. 1,1. 
Ρ. 411. -- ἐπ᾽ ὠφελέᾳ ἐκπιν- 
δυνεύετο, Ῥτορῖοῦ ατἰ1}- 
ἰαίειη Ρουθ! δαἀϊθαπίατν 
(ἃ πο 8). Κινδυνεύεσϑαι ρΡ85- 
βῖνϑ δ ἱπηΡ ΘΥΒΟ Δ] 6} ἀἰοίατη δϑβί, 
αἱ! 78, 2. Υ 91, ὃ. ---ἧς. 
μετέσχετε, οαΐα8 (ατΠ1ἴτὰ- 
1185) τε ἰρβδᾶ νοβαυΐάθηι ρᾶτ- 
{Ἰ1οῖρ65 δἰϊᾳφυαδίθηπ 8 ἴδοιυϊ 
6515. 6 δοῦριβ, μέρος νἱά. 
Μδι, ατ. 8 828 δάη. 1. Κυποα, αν. 
8 47, 16 δάηῃ, 1, δε δογίϑίο νἱὰ, 
δάη. 8, 2 ΕΠ 72, 1, Βαβροι- 
ἄθηι Ἰηΐου 86 ἔργου εἰ λόγου, 
μέρος εἰ πᾶν. Τὸ ἔργοντῆς 
ὠφελέας εδ50 ρτορτ. ἰά αυοὰ 
να εὖ ΘΟ οδβὺ ὃχΣ 
Ομ οΪ5 (Βοηὶί αὐ Ῥὶγ"- 
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τοῦ δὲ λόγου «ἡ παντός, εἴ τι ὠφελεῖ, στερισκό-- 
μεϑα. ῥηϑήσεται δὲ οὐ παραιτήσεως μᾶλλον ἔ ἕνεκα 
ἢ μαρτυρίου καὶ δηλώσεως πρὸς οἵαν ὑμῖν πόλιν 
μὴ εὖ βουλευομένοις ὁ ἀγὼν καταστήσεται. “φαμὲν 
γὰρ Μαραϑῶνί τε μόνοι προχινδυνεῦσαι τῷ βαρ- 
βάρῳ καὶ ὅτε τὸ ὕστερον ἤἦλϑεν, οὐχ ἱκανοὶ ὄντες 
κατὰ γῆν ἀμύνεσϑαι, ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς παν- 
δημεὶ ἐν Σαλαμῖνι ξυνναυμαχῆσαι, ὅπερ ἔσχε μὴ 
κατὰ πόλεις αὐτὸν ἐπιπλέοντα τὴν Π]ελοπόννησον 
πορϑεῖν, ἀδυνάτων ἂν ὄντων πρὸς ναῦς πολλὰς 
ἀλλήλοις ἐπιβοηϑεῖν. τεκμήριον δὲ μέγιστον αὐτὸς 
ἐποίησε᾽ νικηϑεὶς γὰρ ταῖς ναυσίν, ὡς οὐκέτι αὐτῷ 
ὁμοίας οὔσης τῆς δυνάμεως κατὰ τάχος τῷ πλέονι 
τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησεν. 14. τοιούτου μέντοι 
ξυμβάντος τούτου καὶ σαφῶς δηλωϑέντος ὅτι ἐν 

ἰἰοἠκοῖξ, αἷθ τον Κἰΐολθη Εν οῖσ6). ἷἴπ ἅγοα γΘΠΙΔΠΒΘΥη., τ ξυνναῦυ- 
Τλοραδοιηοηϊ! δυίοη ρᾶατίθ μαχῆσαι; ἷ. 6. σὺν τοῖς ἄλλοις 
ἔγασίαθπη Ὀ6}}1 ἀϊοαπίαν ρϑγοθ- “Ἕλλησι ναυμαχῆσαι. - ἔσχε] 
Ῥίϑ56, αυἷὰ 5015 ΠΠου διῖβ, ΠΟΙ, ἐπέσχε, διεκώλυσε. Ξ0Π01. 6 
αὐ ΑΥΠΘΠΐΘη568, ἱπηρ θυ} οὐ ἰγῖθιι- ΡΓΡΟΧΙΠΊΟ μη οἵ, Μαιῃ. αν, 8 ὅ84 
ΤΟΥ ΡΑΓΕΪΟΙΡ ΕΒ ἴδοι! Β8η|. δάη. 4, 8 εὐ δάπ. ὁ, 10, ἀ6 τὸ 

8 8. οὐ παραιτήσεως. Ηδγοὰα. ὙΙ 189. -- ἀλάίτο πό- 
ἕνεκα] οὐχὶ ἕνεκα τοῦ αἰτεῖν λεις. Οὗ, Κυυρρ. 8. 68, 2ὅ 
συγγνώμην. ὅ.Πο1, 6 ῥηϑή- δ(η. 4. -- τπέν υ ἂν ὄν- 
σον αν οἵ ΧΩ: ΗΒ ΟὟ τῶνι Πελοποννησίων ΘΧ Ρνδθ- 
ΘΠ: οθά. Πελοπόννησον ν6}] ὑμῶν 
8 4, Μαραϑῦνι. δε ρῖ86-ὀ βίπη! δυᾶὶ, ἄν ἱπάϊοαϊ Ργιῖοῖ- 

Ροβίιοηθ οοπίνα δίᾳις ΠΠ 84, ὅ ρίμππι βοίνοπμάππι 6558 ἐπεὶ ἀδύ- 
ποη δἀάϊία οἵ, Κνιαθρ, αν. 8 406, νατοι ἂν ἦτε (ἦσαν), ΠΝ εἶ 
1 δάη. 8. Ὀῖπά. οἱ Βαϊί, δὰ ἴβοοῦ, ἐπέπλει. Οἱ, δάη. 11, 2, Κυπβρ. 
Ραμ. ο, 36, Ο. 148, 1 εὐ Υ 18, Ον. 8 δά, 6 δᾶη, 6. 
10. -- μόνοι. Νιάθίαν 6558 νϑυὶ ἃ ὅ, ὁμοίας -ε ἀντιπάλου. 
ΒΡ ΟΡ αιΐο οὐδίουϊα, οὰπὶ πορ]ο- Οἱ, 1ΠΠ 89, 2. Ποτγοά, ΙΧ 96. -- 
σδπίαι 0 Θχϊριιαπι Παμπηθυ Ρὰ- τῷ πλέονι τοῦ στρατοῦ. Ῥο 
ἴἄθθη568. Ρυδθιθγπιῖβϑα δϑύ θοῦ ἀδίϊνο νἱά. Μαιῃ, ἅν. 8 40 
ΘΟ Θπηογαῖϊο οὐϊδτη ἃ Πουοᾶοι, δάη. 2. Πλέονι ροίθϑι 6556 πιὰ- 
ΙΧ 27 οἱ Πῖοι. ΟἸινγϑοβί, 79, 0. --- ΒΟ. ππιπὶ οὐ ΠΘΓΕΠῚ, Οἵ, δάῃ. 
προκινδυνεῦσαι τῷ βὰρ- 9..8. δ᾽... 568 δ θαι ΕΠ] ΒΡΘΩ 
βάρῳ. ἴῃ πρὸ διὶ ποίϊο ἃπιθ ΠῚ 8ὅ, ὃ. ϑΒιπη ον Π 79, ΤΟΥ 
οούθτο 5 (αι πρόμαχοι τῆς Ἕλ- 114, 2. 
λάδος ἀϊοδηίαν [π|880} δὰ ΡτῸ 
σούοΥ 5. ἰποϑύ, Ροβίθυϊ 8 ρτδ6- Οαρ. 714. ὕΟυπὶ Ποῦ οᾶρ. οἴ, 
ἔεγθηάιπη οβϑί, Οἵ, ΝΠ ὅθ, 8. Αὐἰβιϊὰ, Ῥϑηδι}. 1 Ρ. 181 564. 
Βομδοῖ, δὰ ΡΙαι, Ν ῥ. 9. ἢ ἀκ- δ, 1 τοιούτου. Οἷ δἄη. Υ᾽ 92. 
εἶνο οἴ, Μαιι, αν, ὃ 404, --πὰαν - δηλωϑθϑέντος. Νε δηλῶ- 
δὴημ εί, Ῥεδοίθι ρᾶϊιοο8β 1105. ααἱ δὲν ΠΘΟΘΒΒΑΡ ΠῚ Ριι 65, οἵ, 76, 2, 

ΤὌΧ(ΨᾳΨῃΕ 
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» ᾿ ἣν ς , . ’ ΄ 

ταῖς ναυσὶ τῶν λληνων τὰ πράγματα ἐγένετο, 
΄ Ἁ 9 ’ πρς ’ 9 

τρία τὰ ὠφελιμώτατα ἐς αὐτὸ παρεσχομεῦα, ἀριῦ- 
αόν τὲ νεῶν πλεῖστον καὶ ἄνδρα στρατηγὸν ξυνε- 
τώτατον καὶ προϑυμίαν ἀοκνοτάτην᾽ ναὺς μέν γε 
ἐς τὰς τριαχοσίας, ὀλίγῳ ἐλάσσους τῶν δύο μοι- 

» , ἢ ΒΩ [2 ᾽ ’ 

ρῶν, Θεμιστοκλέα δὲ ἄρχοντα, ὃς αἰτιώτατος ἐν 

αρ. 14. ὃ 1. 
κοσίας. ιά. δάῃ, 
ἔμϑβα βηΐ, 

Βαάοθμη 
τριακοσίας Υἱπά. 

ΠΕΠΊΘΡ ΑΙ Ϊἃ ἈΝ ΑΙ101 ἃ ἰργαγ 5. οοπ- 
. νυ. θῸ; το ααὶ τετρα- 

Ξ , ἸΚΕΣ μὰς 
τῶν δία δύο ἀρεβδὺ ἃ ᾿ἰυγ]8 πη88, Ορυτηἶβ οὐ ἀε]θίαπι οβϑί ἃ 

ΒΕΚΚ. Αἱ νἱα, 
11 (ρ. 1270). 

10, 2. 104, 

ΥΙ ὅ8, 1. Κυιιθρ, ατ. πές 4 84η. 4. 
- ἐν ταῖς ... ἐγένετο, ἴπ 
πᾶνὶθι5 Γονία ἢ 88 ανᾶθοο- 
ΓᾺΠὶ 5ἰίᾶ5 [υΐ85586, νου 858 8 
6556. ᾿ὲ νοῦ πράγματα νἱά. 
Δ δ Πβιη. Απιαα, ΠΝ Ῥ. 821 
54., ἅς ἐν Κυπθρ. ὃ 68, 12 
δἅῃ. 6. --ὀ ἐς Πρ 1 ΟΝ Ἐς 
τὸ ἐν ταῖς ναυσὶ τὰ πράγματα 
γενέσϑαι. Οἵ, 11 ὅ8, 2. ἀάη. ἽΝ 
θά, 1. --- ἄνδρα στρατηγόν. 
ΟΥ, Ρβευδο- γ5. "1 42, δά, 115, 2. 
-- τρια κοσέας. Ὠδῃ α δὴ απὶ- 
νουβᾷ οἰδβϑὶβ ἀταθοᾶ ρυορυῖο 818 
ΠΑΥΤαΠῚ ΘΑΥΙΠΊ] 16. ΡΥΡΆΘίοΡ. ααΐῃ- 
αὰθ πεντηκοντόρους ΟΊ ΓΘ ΠῚ 

ἑαὶϊῦ βοουηάαιη Πογοάοί, ὙΠΙ 48, 
αἱ ΠΟΠΊΘΡα5. αὐ τοϊπηαοίαν, γθο- 
τα αἀπδατὶπρθηίαθ 18 ΠῈ ἰγθοθῃ- 
[86 ΘΟΠΙΠΕΠ]Ο ἃ ηἀδθ γ᾽ θϑηςίαγ, 
ἰἈ Π16 η, ΟᾺΠῚ γᾶ θοὶβ ΠΟΠΟΥΪ 6β58εΐ 
πᾶ πὶ τη Πἰ Π|15. Πᾶν θιι5. ν᾽ 556, οἵ 
ΑΘΒΟΠγ 5 ἴῃ ΡΕΓ5. 888 (ρυδοίου- 
ααᾶπὶ απο εἰσ ἀβθοθπὶ βεϊθοία8 
αἀά11), Πεοιηοβϑιῃ. ΧΥΤΠ 288 οἱ 
ΧΙ 29 αίἰᾳιθΘ Νεῶροβ ΤΊθη, 8 
ὑγθοθηΐαβ Παμπηθγαηΐ, οὐ ἴάεμῃ ἢΐα 
δοῖββ ΤὨπον θη], ἀρὰ ἀπ 161 
γα] σο τετρακοσίας ἰοοίταν, ἰπ46 
Θουα οϑύ αποὰ δὰ ἤδπο οἰδ5- 
56ΠῚ ΠΟ ΠΉΛ]|10 ΡΟ ΟΓ65. αἰ πη 
ἀυᾶὰ5. ρϑνίθβ (τιυοί δγιίεὶ, δύο 
τοῦ παντὸς μέρη ΑὙαἸβια,1 Ρ. 188, 
τῶν συμπασῶν τριήρων τὰ δύο 
μέρη νΡ. 528) Αἰποηΐθηβοβ ἀϊοπη- 
ἴὰν οΟΠ 1556, ἃ 41} 018 5 ὉΤΏΓῚ ΕΠῚ 
ἀποσοπίαβ ἀδία8. 6556. ΠΟΡΪΠ1118 6 Χ 
Ηετγοάοί, ὙΠΠΙ 61 (αὶ ΥΠΠΙ 44 

Ὁ. ΤΠ|10, 5. 47, 2. 
Αὐϑιϊά, ρ. ὅ28. Οἵ, Κυιαθσον, δία, ΠΟ ρ, 286, 

Αοτδιοί, ΡοΙῖι, Π| 9, 

ἰαηἰ πὶ οδπία Οοἰορὶπία ΠΠΕΙΠῸ - 
νανὶῖ, ααοὰ βοουηάππιὶ ὙΠΠ 1 νὶ- 
σαἰπαὶ ΟΠ ΔΙ οἰ ἀθηβῖθα5. σοιηπηοάᾶ- 
νϑυδη0), επιοϑῃ. ΧΥΠΙΙ 1, ἀ. 
Πιοά. ΧΥ 18, 4. Νερ. Τιθηι. 8. 
Ὀιβραίαναηύ ἀδ πιδοηϊξπαΐπε ο[85 - 
βὶ5 ἀγᾶθοδθ ργϑθίθν 84|105 ΒΟθοκῃ. 
Οεοοη. εἶν. ΑἸΠ6η. 1 ρ. 216. Μαεῖὶ- 
ἴον. Αδρίη, ρ. 120---122. Τβᾶκ. 
ἀθ Ῥᾷρ, Αὐ6.,, αυἱ τριακοσίας 
Ρτοθαὶ ρ. 188., ἰίδαι ΤΠΊν 41], 
Ηϊβί. ατ, Πρ. ὅ06. Ῥιάούϊα5, αἱ 
γυ]σδίδηι ἀοἴεπαδί, ἔουτηααα τῶν 
δύο μοιρῶν Δ]Ϊαπὶ νἱπὶ ἀαί, αὐυἃ 
ἴπ Γ6 ΘΕ πὶ ΤΏ816 5δοαίιβ δδὶ θγοῖ, 
Ηϊβύ. Υ ρ. 1858 54ᾳ. (νειβ. θυ, 
ΠΙ| ρ. 19). Νάἅπι βᾶῆὸ ἀθ ἀπᾶθιβ 
ῬδΡΠθ5. τοὶ ἴῃ ἰγθ5 ρᾶγίοβ αἷἱ- 
Βογϊρίαθ ἀἰοὶ οορ πΟϑοϊτγ 6χ [005 
84 54, 4|14ι15 ργϑϑίον 10, 2, 5:- 
Τα 06. Γι 8 01Π1 ἰούαπη οαϊ5. ρᾶΓίο5 
Ῥοπαηίαῦ ΠῸἢ ΠΟΙηΪηδηΐ ΟὈΠῚ 
ΠΌΤΠΘΙ 5. ἢ ἈΠΊΘΓΔ 5 ἈΠῸ ΤΪΠΟΙ οδβΐ 
ἴηάϊ1θ6. Οὗ Βτθῃῃ. δά Νβρ. Τὶ- 
τηοίἢ. 4. Εδῦν, δά. [ἱν. ΧΧΙ 40, 
. Ἰίὰ ἰδ νου ἰμ 6] }]6οὐῖ5. οἱ νθ- 
Ροβίίο τριακοσίας ορίϊπι6. ΤΊ- 
οΥάΪ465. οοπδρίγαύ απ Ιβοον, ᾿Υ̓͂ 
107, υδἱ Αὐπθηΐθηβε8. αἰσιπίαν 
κεχτημένοι “τριήρεις ,«διπλα- 
σίας μὲν ἡ σύμπαντες οἵ ἄλλοι. 
Οὐ, Αὐβιια, Ρ. ὅ28. Ετυβίτα ἐς 
τὰς τετρακοσίας ἀεϊ. Π)οὈν. Νάπι 
δὰ ἀδιηοηβίγα πὶ ΑἸΠΕπὶ θη 5᾽ Τα 
ΠγΘΓΪ (1 Π} ΠΊΔΧΊΠΙΪ ΠΙΟΠΊΘΗἰΙ δϑί ΠῸῚ 
Β010ΠῚ ἀΟίΆ ΠῚ] ΠΑΡ ΠΠῚ ρΔΥ ΘΙ 
ΡΥυδεθαθγῖηῦ Αἰπθηΐθηβοβ, 568 ἱρ- 
ΒΌΠῚ Οὐδ ΠΑΡ 1 .ΠῚ ΠΕΠΊΘΙ ΠῚ Π0- 
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τῷ στενῷ ναυμαχῆσαι ἐγένετο, ὅπερ σαφέστατα 

ἔσωσε τὰ πράγματα, καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦτο δὴ μά- 
λιστα ἐτιμήσατε ἄνδρα ξένον τῶν ὡς ὑμᾶς ἐλϑόν- 
τῶν προϑυμίαν δὲ καὶ πολὺ τολμηροτάτην ἐδεί- 
ξαμεν, οἵ γε, ἐπειδὴ ἡμῖν κατὰ γῆν οὐδεὶς ἐβοήϑει, 
τῶν ἄλλων ἤδη μέχρι ἡμῶν δουλευόντων, ἠξιώ-- 
σαμεν ἐκλιπόντες τὴν πόλιν καὶ τὰ οἰχεῖα δια- 
φϑείραντες μηδ᾽ ὡς τὸ τῶν περιλοίπων ξυμμάχων 
κοινὸν προλιπεῖν μηδὲ σκεδασϑέντες ἀχρεῖοι αὐτοῖς 
γενέσϑαι, ἀλλ᾽ ἐσβάντες ἐς τὰς ναῦς κινδυνεῦσαι 
καὶ μὴ ὀργισϑῆναι, ὅτι ἡμῖν οὐ προετιμωρήσατε. 
ὥστε φαμὲν οὐχ ἧσσον αὐτοὶ “ὠφελῆσαι ὑμᾶς ἢ 
τυχεῖν τούτου. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀπό τε οἰχουμένων 
τῶν πόλεων καὶ ἐπὶ τῷ τὸ λοιπὸν νέμεσϑαι, ἐπειδὴ 

50, ᾿ « ε ᾿ ᾽ ,᾿ ΄, » 
αὐτὸν διὰ τοῦτο υμεῖς ἐτιμήσατε μάλιστα δὴ Τιᾶὰγ, ΟὈΓῚ 

δἰϊαποι ἀοιογϊοσϊθη5. Οἵ, δάῃ. 

τοὶ δι πῇ Ὁ οστὶ. 85 δηΐτ Πᾶ- 
νυ ρδγΐθ5 οὐ ἰἈπΠΊθ ἢ ΠῸη 8460 
ΤῊ 85 ΠᾶνῈ5. ῬΓΔΘΌΘΓΘ ροΟϊογϑ ἢ. 
Ὃ λέγῳ αἀάϊταπι εϑῖ, 4004 ΟΠα]- 
οἰἀθηβιθυ8 Ῥγαθθῖῖδ 6 νἱρὶηι Πᾶν 68 
ἘΣ ἀποθηιῖϊβ 5818 ῬΥΟΡΥΪΘ ΑἰμΠ6- 
Ὠἰθηβίαπὶ αἰοὶ πεαιθαηΐ, --- ἐν 
τῷ στενῷ. ἴῃ ἔγοίο ϑδτηϊηΐϊο, 
Οἔ, Βεγοάοί. ὙΠΙΘ0 5644. οἱ ιοα, 
ΧΙ 16, 4. ναυμαχῆσαι. 
Οὐμπὶ εχ βυρεοιαίϊνο (46 αυο0 οἴ, 
Κταθς.) αἴτιον δἀϊοοίϊνα Ροβἰϊαμη 
6588 ἄρρᾶγρϑίῖ, ΠΘΠ10 ἴῃ ΠΗ ΕἸ ν ΠῚ 
564] πηϊγΔὈταγ. Οἱ, Καπερ,, ατ, 8 
680, 6 ἀάη. 7. -- αὐτοί(ροϑβι φυοὰ 
δέ δἀάϊίαπι οαρὶν Ολπιρ. Ουδοδύ. 
Ῥ. θ) εβι ὑμεῖς αὐτοί, αἱ 886ρ6. 
Οδίθγαπι οΟρ ἃ πἀπὶ δϑὶ καὶ ὃν 
αὐτοὶ. τιμήσατε (οἴ, Κυαθρ. 
ΟΥ. 8. 60, 6) εἰ ἄνδρα ξένον 
ΡῬΓῸ Δρροβί(οπ ργϑϑαϊοδιῖν δο- 
οἱρίοπάσμη, Οἱ αὐτόν φρτδοῖίο- 
ταηῦ (ποὺ ἔαϊβο Ν᾽ διΐοαπο {γἰθαϊὶ 
ΟἸ4 55.) νὶπὶ βϑηΐθηΐίαθ ᾿η Πρ αηῦ, 
Νδηὶ ἀ6 ΤΠ δπιϊβίοο}}5 τη θυ ο ΑἸΠ6- 
ΠἰΘηϑ᾽ πὶ ἰαραί ἱρ 50 Γα π [,806- 
ἀδϑπιοῃϊ οΥ πλ Θχὶβιἰπηδίϊο 6 πὴ αἵ- 
ἴογιηῖ, (ρα ᾿ρϑὶ [ιδοράδοιηοηὶὶ 
ἰΐὰ ΘΧΊβ πᾶν ΘΓ αὐ γ6 ΠῚ Θχίνα 0Π1- 
ΠΕπΠ ΡΟηΪὶ ἀυθὶται ΟΠ θη. --- δ ἡ 

ΟἸΠῚ ΒΓΟΠΟΙΉΪΠ6 ἀδπιοηϑίγαινο, 
ἂΓ ΠΟῺ ΓΆΓΟ, ᾿πΠΡ Πα τη δϑί. -- 
ἐτιμήσατε. γιά, Βογοβοῖ. ΠῚ 
124. ΡΙαι, ΤἼδπϊϑί. 17, 

8. 9. πιὰ οἰκεῖα διαφϑ'εἰ- 
ραντες] οὐκ ἐπὶ τῆς πόλεως 
εἴληπται, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν σκευῶν 
τῶν ἐν ταῖς οἰκέαις καὶ τῆς 
ἄλλης περιουσίας, ἣν οὐκ ἦν 
δυνατὸφ ὑπεκϑέσϑαι οὔτε 

οὐδὲ) ἐν ταῖς ναυσὶ φέρειν, 
50Π0), τὸ . .. κοινόν, 
ΟΟΠΙ ΤΠ ἢ 6 ΠῚ δἰ αΐθη, (Οἵ, 91, 
8, 1π| 0. ΑπτηΣ 

8 8. οὐχ Ὥσσον. Οἱ δάη. 
10, 8. Τῷ, Βογθϑέ. ἴῃ ΡΠ], ΧΥῚ 
Ρ. δ94 54. -- αὐτοί, μπδογϑοϊές. 
Ηοο Ροϑί ῇ ἐρδῃβροβίταπι ουρὶς 
ΟΡ. ἴθ πη]. ρ1]ο]. 1857 
Ρ. 2718 εὐ Θιυδεοβί. ρ. ὅ. ϑὰ ποη 
ΡΓΟΓΒι8 ἀθοβὶ «υοὰ μυΐο αὐτοί 
ΟρΡΡοϑίψιιπι 811 ὑμεῖς: Ἰαίθὺ θηΐπὰ 
ἴῃ γογθ]β ἢ τυχεῖν τ τούτου, 486 
Ἰάθπι νδ]θηΐ δίαπθ ἢ ὑμᾶς ̓ ἡμᾶς 
ὠφελῆσαι, 4πο4, οἰπὶ ΔΙῚ θ᾽ τι πὶ 
οὐ τηοἰθβίαπι οββοίὶ, ϑουρίου νὶ- 
ἰανῖῖ, Οἱ, Βορυβι 1. 1. τού- 
του, ἰ. 6. τοῦ ὠφελεῖσθαι, τῆς 
ὠφελίας. --- ἐπὶ τῷ... νὲ- 
μεσϑαι, αὖ 6845 ἴπ ροβίεο- 

τῷ 



" 
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ἐδείσατε ὑπὲρ ὑμῶν. καὶ οὐχ ἡμῶν τὸ πλέον, ἐβοη- 

ϑήσατε (ὅτε γοῦν ἦμεν ἔτι σῷ, οὐ παρεγένεσϑε), 
ἡμεῖς δὲ ἀπό τε τῆς οὐκ οὔσης ἔτι ὁρμώμενοι καὶ 
ὑπὲρ τῆς ἐν βραχείᾳ ἐλπίδι οὔσης κινδυνεύοντες 

ξυνεσώσαμεν ὑμᾶς τὲ τὸ μέρος καὶ ἡμᾶς αὐτούς. 

εἰ δὲ προσεχωρήσαμεν πρότερον τῷ αι δεί-- 

ὄαντες, ὥσπερ χαὶ ἄλλοι, περὶ τῇ χώρᾳ ἢ μὴ 

ἐτολμήσαμεν ὕστερον ἐσβῆναι ἐς τὰς ναῦς δὰ ὅδιε-- 

φϑαρμένοι, οὐδὲν ἂν ἔτι ἔδει ὑμᾶς μὴ ἔχοντας 
ναῦς ἱχανὰς ναυμαχεῖν, ἀλλὰ καϑ' ἡσυχίαν ἂν 
αὐτῷ προεχώρησε τὰ πράγματα ἡἧ ἐβούλετο. 

τῷ. Ἶ4ρ᾽ ἄξιοί ἐσμεν, ὦ «Ἰακεδαιμόνιοι, καὶ 
προϑυμίας ἕνεκα τῆς τότε καὶ γνώμης ξυνέσεως 
ἀρχῆς γε ἧς ἔχομεν τοῖς Ἕλλησι μὴ οὕτως ἄγαν 

8 8. σῷ Αοἰϊπ5 ΠΙοπγβίαβ δρυᾶ Ευβίδι, δὰ 1], ΧΠῚ 118, σῶοι 
οοἀᾶ. Οἵ, [Π 84, 8. ὙΠΙ 81, 8. Κυθμπ, ὅτ. πιᾶχ. ἜΕΣΣ ἀάῃ, Ὡ. 

(8ρ. 7ὅ. 81. ἀρχῆς γε Μοβᾳι. Ατ, ΟἸγ. Ῥδη. ".γ) γυ]ρὸ ἀρχῆς 
τε. ϑεὰ ἱπιρϑυϊππὶ ΠῸμ δἴαί οδυβα ΟΡ ΑἸΠΘΏΙΕη565 ἰηνἱ ἴα ἱπάϊρηὶ 
εββϑηῖ, γϑύυπὶ ἰὰ αποᾶ 118 41} πηαχῖπηε ἰηνίάθθαηι. Οἱ, δάῃ, 

Τὰ πὴ ἱποοϊογθίΐβ. - ὑπὲρ 
ὑμῶν... τὸ πλέον. Οἵ, Μαμῃ. 

τ. 8.69 82 δάῃ. 18, -- οὐδὲν 
ἂν... ἔδει. θὲ ἄν ποῃ οτηΐβ80 

αν. 8 4δδ κἄη. 80. θεὲ ΡῬΓδθρο- 
βἰομα πῸπ ἰἰογαία οἷ. δάπ, ὙΠ 
41, 4. -- τῆς οὐκ οὔσης ἔτι, 
4υ88 ᾿δπὶ ΠῸ}1ἃ ογᾶί, 486 
ἴᾶτη 6586 ἀοβίθγαί. [116 δ)ϊθὶ 
46 τηοτίαϊβ ἀἰοϊαγ, Οἵ, Π 44, 8, 
-- ὁρμώμενοι, ρτοϊἸοἰβοδη- 
165, Π8ἃ Οὐπὶ γνἱ 500 514 115 
εἰ 5 αἰεπίθ5. Οἵ, 144, 4. Π 
θῦ, 2. ϑόμοοπι. δὰ ΕἸΪαι. ΟἸδοτη. 
20, 8. -- ὑπὲρ τῆς ἐν βρα- 
χείᾳ ἐλπίδι οὔσης} ἐν βρα- 
χείᾳ ἐλπίδι αἵ τριήρεις ἢ τὰ 
σώματα τῶν ἀνθρώπων. Ξ6Π0]. 
ψιάδιυν ἰσίταν πόλεν Πο δαὶ ο[85- 
5611 ρδίγτίδα αυδδὶ τϑοθρ δι ΓΙ 66 ΠῚ 
δαὶ οἰν!δίθτῃ, ἢ, 6, οἶν 68, ἀἴφθγε, 
- τὸ μέρος, ῬΡτοταῖίξ ραᾶτγίε, 
ὍΓΟ Ρϑγία νἱγ1}1. Οἱ, Π 67, 2. 
γιρ. ρ. 109. Κυιερ. ἅτ. 8 50, 2 
δάῃ, 4. Ρδα]ο δ|Ππ8ν 197, 5. 10] 
οἵ, δάπ. ΑἸ τηΐπβ τθοῖθ Ἰπίθγρυ. 
αποῆι εἰν οτίποῖϊς. Τὰ σαταρ, Θυδ6δι. 
Ρ. ὅ. 

8 4. ὥσπερ καί. Οἴ Κυαορ. 

οἵ, ΜδιΝ. αν. 8 δὅ06 4η. Κταερ. 
τ. 8 ὅ8, 2 δάη. 7. --- τὰ πρά- 
γματα ἐομίτα Κτπερ. ̓ν 8 40, 
αυοῃΐδηι προχωρεῖν ΠΡ Ποῦ ἴτη- 
ΡΘΓΒΟΠΔΙ το Ῥοπίταν (οἴ. 109, 8), 
ἀΠΟΪΒ. ἸΠΟΙ ΙΒπι τα Εϑῖ, ἀεἴεπάϊι Ἠε- 
τοά. ὙΠῚ 108 οὔτε τι προ- 
χωρέειν οἷόν τε ἔσται τῶν 
πραγμάτων. 

ΟΡ. τ δ: 1.85. 190. ὅΔ0᾽ ἄξιοί 
ἐσμεν; αἰσηΐπο Β01η85 ἱ. 6. 
ποπηθ ἀἰρπὶ απ 57 Οὗ Μαίῃ. 
αν. 8 614 εχίν. Κταρσ. ὅτ. 8 69, 9 
δάη. --- γνώμης ξυνέσεως, 
σΟΠΒ1 1 πιο! }Πρεπύϊδ 6, ἰ. 6, 
ΘΟΠ51}11 ργα θη ἰββί πὶ ρον ΤΠθμηϊ- 
βϑίοοϊθιη ἀδιὶ (οἴ, 74, 1) οὐ ἃ ποῦ 8 
(πη οδρίϊ. Γνώμην τηΐΠ 5 Γϑοίθ 
ἃ Κγαθρ.. πῇ 6 ἢ 16 πὶ Ἔχ ρἰδηδυὶ γθοίθ 
τηοηοί (1455. Ετγαυβίτα ξυνέσεως 
46]. Ῥοῦγ. [Ιάἀ6πὶ δηΐπη βρη] ῆ- 
ΟΑἰῸΡ 80 51 50. ρίππὶ 811 γνώμης 
ξυνετῆς. -- ἀρχῆς γε (ἰοοὶ 
8.1 ἰπνιἀϊατα μαθθαηι, ἱπη ρ οΥὶϊ 
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ἐπιφϑόνως διακεῖσθαι; καὶ γὰρ αὐτὴν τήνδε ἐλά- 3 
βομὲεν οὐ βιασάμενοι, ἀλλ᾽ ὑμῶν μὲν οὐκ ἐϑε- 
λησάντων παραμεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ βαρ- 
βάρου, ἡμῖν δὲ προσελϑόντων τῶν ξυμμάχων καὶ 
αὐτῶν δεηϑέντων ἡγεμόνας καταστῆναι. ἐξ αὐτοῦ 

δὲ τοῦ ἐ ἔργου κατηναγχάσϑημεν τὸ πρῶτον προ- 
ἀγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, 
ἔπειτα δὲ καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας καὶ 
οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπ- 
ηχϑημένους καί τινῶν καὶ ἤδη ἀποστάντων κατε- 
στραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, 
ἀλλ᾽ ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κιν-- 
δυνεύειν (καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς 
ἐγίγνοντο) πᾶσι δὲ ἀνεπίφϑονον τὰ ξυμφέροντα 

8 8. δὲ ροβὶ ἔπειτα οὐπὶ ποππη}}}}8. ἀβίθγϊουῖθιι5. οὐα. Τα, ΠΙ. 

414 6πι) ἐπιφϑόνως 
διακεῖσθαι, ἰ. 6. φϑονεῖ- 
σθαι. Οὗ Μαι, αν. 8 868 οἱ 
ἀθ διακεῖσθαι δάη, ΝΠ] 608, 1 
Οὐπὶ το΄ο Ι000 Θοπιρᾶτὰ ΥἹ 82. 89. 

8. 2. αὐτὴν τήνδε, Ποο 
Ἰρ5υ1ῃ απο0α 5υβοθρίπη5. ἰὴ ρ6- 
γίαμη, Εχ ορροβίίο σορὶ δία ᾿πη- 
Ρογίαμ ἃ οὐ ΠῚ (προαγαγεῖν ἃ 8). 
Ῥγορτῖθ ἰαπιθῃ ἡγεμονίαν, ποῃ 
ἀρχήν, Δοοοροθγιηΐ, 4188 Γ65 6011- 
ΒΌΠ0 ογδίου ἢϊὸ οἱ ο, 76 οοῃξαπαϊί, 
Οἱ. τοι. Ηΐδβι. ν' ρ. 896 ([πίευρυ. 
Π|ρ. 227). --παραμεῖναι. 
τοῦ βαρβάρου. Οἵ. ΠΙ 10, ῷ 
οὐ ἀ6 υαηΐϊνοῦβᾶ στ 6. 9. ϑισοῖῆ- 
οδηΐαν ργϑθϑί ἀἶα ἃ Ρεγβὶβ ἴῃ νὰ- 
ΥἰΪ8. ραν Τηγδοῖδθ οἱ Πδι]ὸ- 
ΒΡΟηΐ, νεοϊαΐ Εἰοηθ οὐ Ῥουΐβοὶ, 
γοιϊοία, Οὗ, Ηδγοά, ΝΠ 1017 οἱ 
ατοῖ, Ηΐδβι, Υ ρ. 402 (ἰπιεγργοίδι, 
ΠΡ. 280). --- Ραυϊο Ροϑὺ Κγιθρ,. 
ὨῚ ἀνα Ἰορὶ καταστῆναι, ἐξ αὐτοῦ 
δὴ τ. ἔ., αὐ κατηναγλ. ἰαπρὰ- 
τὰν οαπὶ ἀλλ᾽ ὑμῶν, 51} 1ς6γα τι 
ΟἸλΪ550 δὲ ἥξειν. 864 Ινδορᾶδο- 
ΠῚΟΠΪΪ85. ΠΠΆΠΟΓΘ. ΓΘοιβδη 085. οὐ 
᾿ρϑὶ5. 500118. ρϑίθῃι 18. ἐπ Ρ 6 ΓΪ πὶ 
ΑἸΠΘηΐθηβθ5. ΠΟ ΡΓΟΠΊΟΨΘΡ ΙΗ, 
864. ΒυΒΟΘρΘΓΙΗΐ, 

8 838, προαγαγεῖν. Αἴρειν 

ΥΙ 18, ὅ, αἱ προάγειν 1014. οἱ 
Ι 144, 4. --- ὑπὸ δέους τοῦ 
βαρβάρου ἢ τῶν κακῶς παϑον- 
των ἐν τῇ ἀρχῇ ὑπηκόων. 680]. 
Ρυΐοῦ δχρ ϊοδίϊο ργϑοίδγθηα δϑί, 
6 Θϑάοπὶ ϑϑηίθηϊα 8 4 τϑρο- 
ἰαίαΓ, 

8 4, καὶ οὐκ ἀσφαλὲς 
ἔτι. Οἱ" 11 68; 1 οὐ 9... ΤΕ 
1115. δ 518 απᾶγίο ἰθ60 5θοαν αι β 
οατα δαἀάϊίαν, [Ια καὶ οὐκ 
ἔτι τς αμιοΐ πολέ πιθλν. --- ἀπο - 
στάντων κατεστραμμέ- 
νῶν. Αἰϊδηάθ ρανιϊοϊρίαηι ραιίϊοῖ - 
Ρἷο βαθ οί π,. ἐὰν δη. ὅ0, 4, ΥἹἱ 
11.830 Μαι δ ν δ υδό. 8... 98 
ἀπ δ σπανίας ὁ; 98. 99 564. --- 
καὶ γὰρ ἄν. ϑῖπιι! διάΐ εἰ 
ἘΣ ΕΠ ΕΝ (ἴὰ ἰπαϊοαι.). Οἱ, δάη. 
08, 4. [Ιρβπὶ νογθαπὶ ΟἸαββθῃ 
γθοίθ ἰηιουρυθίδιανῦ. τη 6 ΓΘ, 
ταϊηὰ8 δἰΐθηΐθ οὐ Βθν 6 
86 τ. Οἱ, ΥἹ 86, 8. Νδηι ρεγ- 
ΡΘΡΆ ΠΩ ἀρχήν Βιθδιαίοπίο5. ἀἱ - 
μλΐϊ5850 ἱπηροῦῖο ἢ ὑΥρ γοίϑη- 
ἐὰγτ, [ἃ δηΐπὶ ἀοἰθοιϊζοηθ8. αιι86 
βίδύϊμη τη ϑηηογδηίαν ἤθυὶ ἤθη Ρ05- 
56 ῃ1, 

8. ὅ. ἀνεπέφϑον ον] 
ἄμεμπτον, ἄψογον. ὅ6Πο0]. Ηο- 
πιθυϊοαπι οὐ νεμεσητόν. --- τῶν 

[ὰ 
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1: τῶν μεγίστων πέρι κινδύνων εὖ τίϑεσϑαι. τ0. ὑμεῖς 
γοῦν, ὦ «Δακεδαιμόνιοι. τὰς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ 
πόλεις ἐπὶ τὸ ὑμῖν ὠφέλιμον καταστησάμενοι ἐξη- 
γεῖσϑε᾽ καὶ εἰ τότε ὑπομείναντες διὰ παντὸς ἀπ- 
ἜΤΗΣ ἐν τῇ ἡγεμονίᾳ, ὥσπερ ἡμεῖς, εὖ ἴσμεν μὴ 

ν ἧσσον ὑμᾶς λυπηροὺς γενομένους τοῖς ξυμ-- 

μάχοις καὶ ἀναγκασϑέντας ἂν ἢ ἄρχειν ἐγκρατῶς 
3 ἢ αὐτοὺς κινδυνεύειν. οὕτως οὐδ᾽ ἡμεῖς ϑαυ- 
μαστὸν οὐδὲν πεποιήκαμεν οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ ἀνϑοω- 
πείου τρόπου. εἰ ἀρχήν τε διδομένην ἐδεξάμεϑα 
καὶ ταύτην μὴ ἀνεῖμεν, ὑπὸ {τριῶν τῶν μεγίστων 
νικηϑέντες, τιμῆς καὶ δέους καὶ ὠφελίας, οὐδ᾽ αὖ 
πρῶτοι τοῦ τοιούτου ὑπάρξαντες, ἀλλ᾽ αἰεὶ καϑε- 
στῶτος τὸν ἥσσω ὑπὸ τοῦ δυνατωτέρου κατείρ- 
γεσϑαι, ἄξιοί τε ἅμα νομίζοντες εἶναι καὶ ὑμῖν 
δοκοῦντες, μέχρι οὗ τὰ ξυμφέροντα λογιζόμενοι 
τῷ δικαίῳ λόγῳ νῦν χρῆσϑε, ὃν οὐδείς πω παρα- 

ἂν γενομένους δμΐπὶ Ξοπδηΐ ΠῚῸ - 
Ιοϑίοβ ἔαΐαγοβ [α1556, ἷ. 6. 
Γαταγαπὶ [5586 αὖ ΡΤ ΘΠ 6- 
ΓΘύ15 δὲ νθχᾶ 6118. ΟἿ, Ηδυθϑι, 
1.1. Ρ. 561, -- μὴ ἄν. ὕϑιται᾽α5 
οϑϑοῦ οὐκ ἄν, αὖ ΥἹΙ θά, 1 εἰδό- 

μεγίστων πέρι κινδύνων, 
παοὶ δοίίαν ἀθ πιᾶχὶπὶῖὶβ Ρ6- 
τοι 15. (ἴῃ αὐᾶθ. δἰϊοαιὶ ἱποὶ- 
ἄργ ροβϑὶπί, 00 6858 δίολ πῆὶ αἷδ 
σγδϑβδίθη αεξαλγει λαπαεϑὶί. Βο- 
πἰ1Ζ). 6 περί οἵ, ἀάῃ,. ΤΥ 68, 2. 
ΜΙ 59. 15} 9: κινδυνεύουσιν τες οὐκ ἂν ὁμοίως δυνηϑέντες. 
Ῥ͵ΓῸ χινδύνων εὖὺ 6 δἰηίοπϊβ βορὰ οἵ, εἰἶΐαπι Π 17, 2 εὐ Κύιθρ. 
(Ερμεπι. [ἅτ, Ηδ]. 1846 πο. 00) ὅτ, 8 67, 8 άπ. 1. Οδιθγαπι ἢ ἴππο8 
οοπϊδοίασα ἰθρὶ ναὶ Ηρυπ]. ἴῃ μὴ ἧσσον, ΠΟΙ Πιϊἰπι5. 

ῬΏ1Ο]. 1 ρ. 810. Κινδύνων εἷοὶ ὃ, οὕτως, αἱ 1,Ἀ1. 108, 858. 
᾿πθεὺ Κραθρ. Ὑ αἰ]  αἰὰπὶ τθοῖθ ἀθ- ἀαδρτορίοι, ΟΥ ΥἹ 92, ὅ, 
ἔδπαϊυ ΒοηΐιΖ. Ι. ἀ, Ρ. 17 5υρε- ἀπὸ τοῦ. ἀξ θθποπιισεψυς 
τον κινδυνεύειν, ἰίθῃι Ηθγῦβδί, τὸν... τρόπον. Οἱ, ϑορῃ. Κὶ 
ἴη ΡΒ]. ΧΥῚ Ρ. ΠῚ 8544. 1197, Ττδοῃ. 889, θη. " 

0. -- {τριῶν εχ οοπβίδηιϊ 
ὉΔρ. 16, 8 1. ἐπὶ τὸ ὑμῖν Βουῖρίον δ αδι (38, 8. 714,1. 122, 

ὠφέλιμον. Οὗ ο. 19. -- ὑπο- 4. πον Ἐ δ 4: 161 Νν .9;.9; 
μείναντες διὰ παντός, κ5ὶ 
ΒΘΙΠΡΘΓΙΓ ΡΟΥΒΟνοΥἃ55 6015 (1 
θ6110 οὐἴπ ρυϊποῖραία). Οοη- 
ΠΌΥΟΝ ἰιᾶθὸ 5 ΠῸ ΒΕΡΘΓΙΟΡΙ 15 ΤΌ, 
2 ὑμῶν οὐκ ἐθελησάντων παρα- 
μεῖναι πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τοῦ 
βαρβάρου. -- ἀπήχϑησϑε. 
Ηδθο οοηΐνα Κυιθσθγαπι, ααἱ ρΓγο- 
ἰδϑὶ οὐ Δροάοϑὶ Ἰάδπη ΘΧΡΓΙΤΗΪ ἃΓ- 
ὈϊγαίαΒ 50}Π1οἱτανὶ., 6 π6 ἀοἔθηα] 
Βοῃῖίχ. 1. ἃ, Ρ. 19. Μυπηροὺς 

ὉΙ οὗ, 584.) δααϊάονπηΐ ἤδνν. οἱ 
ὙΥ Ὁ! (Βενὰθ 46 ῬΠ}}. ΠῚ ρ. 93). 
ἘΞ τὶ ὑπ ον α. ὠφελέας. σι 
18, 8. -- τοῦ τοιούτου] τοῦ 
ἄρχειν. 8.110]. θὲ τὸ οἵ, Ν' 106, 
9, --Ἠ  καϑεστῶτος. Οἱ, ΝΠ 
δ δηλωϑέντος 14, 1. -- ὑμῖν 
δοκοῦντες. δ δ Πα ΟΕ δς 
μέχρι οὗ. ἊΝ νῦν --ι μέχρι νῦν 
ὅτε. -- τῷ δικαίῳ λόγω .. 
χρῆσϑε, αἴο ϑργαόλο ἀεδν' διπὶφ. 
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τυχὸν ἰσχύι τι κτήσασϑαι προϑεὶς τοῦ μὴ πλέον 
ἔχειν ἀπετράπετο. ἐπαιν εἴσϑ' αἱ τε ἄξιοι, οἵτινες χρη- 
σάμενοι τῇ ἀνθρωπείᾳ φύσει ὥστε ἑτέρων ἄρχειν 
δικαιότεροι ἢ κατὰ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν γε- 
γένηνται. ἄλλους γ᾽ ἂν οὖν οἰόμεϑα τὰ ἡμέτερα 
λαβόντας δεῖξαι ἂν μάλιστα εἴ τι μετριάζομεν᾽ 
ἡμῖν δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐπιεικοῦς ἀδοξία τὸ πλέον ἢ 
ἔπαινος οὐκ εἰχότως περιέστη. 11. καὶ ἐλασσού- 
μενοι γὰρ ἐν ταῖς ξυμβολιμαίαις πρὸς τοὺς ξυμ- 

(δρ. 77. καὶ 1. ξυμβολαέαις οοἀά. Ἐπιοπὰ. ΟοὉ. Νον. ἰεεῖ. Ρ. 108 
εχ Ηδβυοπὶ! ἰοϑιϊπιοηΐο ξυμβολιμαίας δίκας" ᾿Αττικοὶ τὰς κατὰ 
σύμβολα. Ουδηαμᾶπι δαΐπὶ ἴρ856 ΤῊ, ἢΐο ποθὴ πΟπΙΪπᾶῖαν, ἰδ πη θῃ ψ τὶ 
ΠῸΠ οϑί βἰ πη] 6, οὐτη Πᾶδο 50]16Π1η18 Αἰ οουατη οβϑϑεὺ Ἰοοαΐΐο,, ἸΠ]Πατα 
ΑἸϊτον Ἰοοσαῖιπι 6588. ᾿Αἰαὰς συμβόλαιος πι}}0 «Ἰῖο ἸΙοθο ἱπνθηϊΐαγ, 
Θυοά δαΐοπὶ Ηδυβοι. Παρθδὶ οοπγθηῖν δὰ ἀποβολιμαῖος ἐμβολιμαῖος 
ὑποβολιμαῖος. 

Κοὶξ βιλγέ, νοὶ ἄας Πδολί ζιιπὶι 
Ῥογισαπ σοδγαικολέ. ---ἰ παρα- 
τυχόν. ΟἿ. Μαιῃ. ατ. ὃ ὅθ4. 
Κταορ. αν, 8 ὅ0, 9 8άη. ὅ. ἱπίνα Υ 
θ0, 2. -- - προϑ' εἰς] προτιμή- 
σας, προχρένας, 8010]. --- τοῦ 
ενν ἀπετράπετο. 5, ΟὈἸΔίδτα 
οοοδαϑίοη δ ΡΪὰ5 δδἰϊαυϊᾷ 
δαϊριβοοπαϊ (εἰ βδὺ8Δ σ0Π- 
τηοάᾷ «αὐυροπαϊ) ρτιδοίουπι- 
δυο ε ΒΊΘΡῃἢ. ἴθ Τιο5. θὲ μή 
νἱὰ, Κυπθρ. αν. 8 67, 12 δάῃ. 4. 

8 8. χρησάμενον Πῖο εδ5ῖ 
ἔργ ἰάθη δἰαὰπθ βϑουιϊ, ο056- 
οατὶ. Ρτοχίπια ὥστε... ἄρ- 
χειν Κταθρ. τπποῖ8 πο] δὶ οδιι58 
ποη δἀάϊια. --- δικαιότεροι ἢ 
κατὰ... δύναμιν. Οἷ, δάη. 
81, 3. 

ὃ 4. γ᾽ ἂν οὖν Ξε- γοῦν ἄν. 
ΟΣ τ ῖθ. τετλνην ἐφ, Οἱ, 
ααη. 77, 6. 186, 8. Οείεγυηι αἵ- 
ἔεγυ πᾶθο 8560}0]. Αὐἰβυϊά. Ρ. 80, ἴῃ 
οαΐα5. Πἰ τὶ. οουστυρίο ἄλλοις ἄν, 
μάλιστος, μετριάξωμεν. --- ἐκ 
τοῦ ἐπιεικοῦς) ἐκ τῆς με- 
τριότητος. ὅ8.}0].--- περιἕστη;, 
οὐνοηὶῖ, ανϑηϊῖ, ΟΥἿ ΝΙ 24, 2. 
ὙΙ 10, θ6. Ῥὲ ἀαίϊνο δάάϊῖο, 
46 πὶ ἰδτηθὴ Ο νἱπὶ γϑΥῸ] ΠΟὴ 
τηϊγάθοτγο, οἵ, Μῖῃ, ὅτ. 8 402 ἃ. 

καρ. 44 9 8.1. χαὺ ἐγαῦ- 
σούμενοι γὰρ .-.. δοκοῦ- 
μὲν, αὐαπινῖὶβ δηΐϊ ΠΟΡΪ5 
ἀριγαμπαῖαν ἴῃ οαι 515 4185 
δχΧ ρῥϑδοιϊβ οὰπὶ 5001158 8ἃ6]- 
Τη18 οὐ ἃριιὰ πο85 (501), ἰπάϊ- 
665, ΟἿ, Πεπι. ΧΧΥΠΙ 2) δεᾳὺῖβ 
Ιερῖθα5 115 ἰυάϊοὶα οοηϑδιϊ- 
ἐπουΐτα 5.) ἐδ τη δὴ ᾿ἰἰἸροϑὶνὶ- 
ἀοπιαν 6556, Ἀρρᾶτγεὶ τὰς ξυμ- 
βολιμαίας δίκας 6586 δέκας ἀπὸ 
συμβόλων, ἰάᾳφιο ἀϊξοτία ὑοδίδιαγ 
Ηδβυο ροἱοββδα ξυμβολιμαίας 
δίκας" ᾿ἀττικοὶ τὰς κατὰ σύμ- 
βολα. Ἐτνδηὺ δυΐοπὶ Π886 οαιβᾶθ 
τηθγοδίοτῖδθ οἷν πὶ αἰ ΟυβαΓ πὶ 
οἰν ταΐὰπ ἀθ ααϊθὰ8β βεοιαηα πὶ 
οᾶῦαση οἰν απ Ῥϑοῖὰ ααϊθὰ8 
σΟΠΙΠΙ ΓΟ μη ἰασὶβ ρυϑθθθηαὶ οἱ 
γτοροίθηὶ βαποίγοιασ ἰἰὰ πα ϊοαθὰ- 
ἰὰ αἰ δοίοῦ ἴογατη τοὶ βθαῦθγο- 
ἰὰν. [Ιἢ ὶβ δυίοπὶ οϑαβ15 δἰ δὶ ἀθ 
ἀϊσηϊίαίθ ἀθιγδϊ ραίϑηὶλ Αἰπὸ- 
πἶθη 5685, 404, οαπὶ ΒΟΟΙΟΥΙτὴ ἴΠ1- 
Ῥετϊατα μαρθθαηΐ, ἰᾶτηθῃ ἴῃ 15 
ἀρ θη }5. ρυαθοῖραο ἴπτθ ΠῸΠ αἰδῃ- 
ταν, Ναὰδ δηϊπὶ ἰῃ ᾿ρβογιτ οο6- 
πἰοπο ϑαπί, βοᾷ ἰΐὰ δρπὰ αὐγοβ- 
46. ΘΟΙΠΠ ΘΓ δσαπίαγ αἰ ἴῃ 
ἔοτο τοὶ ἰααϊοϊαπη ἢαι, [τ ἰπίε}- 
Ιοσοπ τη 6556 ΠΙΑΧῚΠῚΘ οβίθηα!ς 
οοπἰνατίαπη παρ ἡμῖν, αἴ10 οδιι- 
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μάχους δίκαις καὶ παρ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς ἐν τοῖς ὁμοίοις 
νόμοις ποιήσαντες τὰς χρίσεις φιλοδικεῖν δοκοῦ- 
μεν. καὶ οὐδεὶς σκοπεῖ αὐτῶν, τοῖς καὶ ἄλλοϑί 
που ἀρχὴν ἔχουσι καὶ ἧσσον ἡμῶν πρὸς τοὺς 
ὑπηκόους μετρίοις οὖσι διότι τοῦτο οὐχ ὀνειδί- 
ἕεται᾿ βιάξεσϑαι γὰρ οἷς ἂν ἐξῇ, δικάξεσϑαι οὐδὲν 

.» 

προσδέονται. οἱ 

586 4.Δ.ΠῚ ΡΘΠ65 'ρΡ8505 ΑἰΠ6- 
πίθηβθ85 δϑύὺ ἰυαϊοϊατη βσ πὶ οδη- 
τὰ. ΘΘΡΑγΔΠ Δ ΠῚ 8 ιᾶ0 ἸΟΘυ 0 η6 
αὐτοῖς ει δᾷ ποιήσαντες τὰς 
Ἐρέσεις ΔρρΙ!Ἰοδηά μη 6588. ΟἿΠῚ 
ΟΙα55. ρυϊδπηι5, ααθηΐϑηη 5θηΐθη- 
ἰθηταθ. ροπά 8 ἴῃ 60 οΟἰ]οοδι ΠῚ 
δβδῦ αυοᾶὰ 5800 115. Π1 ᾿πάϊοῖα οοη- 
Βαθγαηῖ. Εχ ρδγῖθα8β δυϊ6η) 
Ἰοοὶθβ ἴθ5 ἀϊοαηί, αὐοὰ 51.885 
Ἰρβοῦαπη ἰθραβ Οδιιβὶδ ΒΟΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
Ῥεγπαά 8 80 5:18 δα ῃίθθηῖ. )εἰη 48 
ἀ0 ΤΟΙ Γἃ ΡΘΓ ΡΑυ οἱ ρα Θμαπ- 
τἰαία ποη, αὐ (]455.,) καὶ ... καί 
Ῥαυιθα] δ ἰηΐο 56 δϑαπδγὶ νοἱι- 
Τη5, 888 ριΐϊογα καί σοι οθββίνδηι 
Ῥδυιοὶ Ρ᾽ ογατῃ νὶπῃ ᾿η θπαὶ (οἴ, δά, 
ΨΙ 69, 2). Νδαᾳὰθ εμΐπὶ Ρὰ ΓΒ 
ΤΠ ΟΠ ΘΗ τ ΓῸΠΊατι6. ΠῚ ΘΠ ὈὉΓᾺΠῚ δδ, 
Βοὰ ρσιανῖιβ αποαὰ ἴῃ δοίϊοηϊθαβ 
ΕΧ Ρδοῖϊβ ποὺ 60 400 ἀθοθδί ἴθ γ8 
αὐππίγ, ΡυΪὰ8. Δα ς6 ΠῚ Τ ΘΙ ὈΓᾺ ΠῚ 
κα δέκας ἀπὸ συμβόλων οταμίαπι 
ΒΟΟΙΟΓΌΠ ΓΟίογγ, δἰίθσαη δα 
οδ885 ΟἹ θα ΔΎ ΟΠ (8οοῖϊ δῃϊπ 
ποι {ἰθυίατ! αὐτόνομοι πθατ6 
ΑΥΠΘΗἰθηβ᾽ ΠῚ ἰαγβαϊοιϊοηὶ 50Ὁ- 
ἴθι ογδηΐ, αυἃ 46 τὸ οἷ, δᾶάη. ὙΠ 
δ1, 8), εἰ δᾶ8. 418 ῥΓθίου 168 
τη ΟΥΪα5 (46. [1158 ΘηΪπὶ 500115 
οὰπιὶ ΑἰΠΘπἰθηβῖθαβ δίκαν ἀπὸ 
συμβόλων ογαηι) οὐπὶ ΑἸΠπθηΐθη- 
βῖθι5. οἱ δᾶ8 41ἃ5 δΧχ σγυ]ουῖ 5 
ἀοοῦβ ἰπίου 8586 ἃρεθαηὶ, 86 
δ 515. 6Χ Ῥ8ΟΙΪ5. οἵ πη 5 50- 
οἰουθπι ἰμα ο 5 ἐχροβαϊν Β.Δ}), 
ΘΟΙΠΠΊΘ ἢ ἰδ. 0Π6 418} ἀ8 ΒΟΟΙΟΥ ΠῚ 
ΑἸ μἰθηβαπὶ ἰαα οὶ βουῖρϑὶί 
(ἰη4. Ἰοοὺ, Μομαᾶβι, 1881), αὐυᾶ- 
ὁαὰπὶ οὗ, α. αἸθοει. Εποιμῖν, δηλῖαα. 
ΡᾺΡΙ, αν. 1 Ρ, 420 544. -- καὶ 
παρ᾽ ἡμῖν. Καί ἱπιραρδὶ 
Κυαθρ., αὐ τηοα θη παρ᾽ ἡμῖν 

δὲ εἰθισμένοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

ος ποιήσαντες 5υροιον! ἐλασ- 
σούμενοι Βι ]οϊαίαν, 56α πΠΟΡΪ85 
40 ἴᾳγτο Αἰμθπίθηβθ5 δάθο αἴξυ- 
τηθηῦ 56 ᾿ἰπίθγι οσθϑ 6556 (ζὰὼ ΚμγΣ 
κοπιπιθη} ααἷᾶ οδι885 ΘΟ Πα ΠῚ 
θα 85 ἰθσ65 δρυὰ 586 ἰγδοίαιϊ νο- 
Ταϑυϊηδ ποη ἰἰᾳφαεῖ. Οδίθγαπι οὐᾶ- 
τοτῖθ θχίθπιϑηΐ γθ πη]. ΝᾺΠῚ 50οῖ085 
ΑΥΠεηἷθ. ᾿ἰὰ5. Ρϑίθυγ οοϑοίοβ ἰάᾳαδ 
118. πηο Θ501551 ΠῚ ἔἶδ56 ποιϊββὶ- 
ΤΠ ὁδί. Οἵ, ρουβοπαίιβ Χϑη. 46 
Βερ. Αἰῇ, 1, 14---͵Ἢτὶ -- ποιή- 
σαντες κρίσεις, ἀοηἶΔ ΠῚ ΠῸΠ 
Ἰοσίταῦ ἔα ρα μος ἀεθεῦ 6558 
Οἵα ΠῚ 5.10 ΘΥΪΤη1 5. ΟἿ. 
ΟἸ455.; ταὶ ΘΟΠΙράΓγᾶῖ, ΥἹ θ0, 4. 
[γ8. ὟΠῚ ϑῦ--- ἐν τοῖς 
ὁμοίοις νόμοις. Ὅε ἐν νἱά. 
Μαῖι. ἅτ. 8 δ117 ρ. 1848. ΟΝ, 
δη. Ὑ 49, 1. -- φιλοδικεῖν 
δοκοῦμεν. Τὸ φιλόδικον 
ΑἸΠΘπἸ θηβί σα. ΠγᾺ 115 Ἰοοὶβ ροῦ- 
βύσηρσὶ ἃ ΑὙἸΒΊΟΡ ἢ. δἀ ποίδηϊ ἰηύογ- 
ΡΥθίο5, Μίναιη δβὺ ἰσίταν φιλαδὲ- 
κεῖν οοηϊθοῖβϑο Οδηιρίιτῃ 1. ἃ, 

8. 2. διιστι, συν (ἀΐ 95... 5}, 
Ῥυορυΐα ἃπία τοῖς ΟΟἸ]ΟΟδ ἢ ιιΠῚ 
εγαῖ; β6α οἵ, δάη, Υ 4, 1. [Ιπίον- 
ἀππὶ Πᾶπο ΘΟ] οί Ομ 6 πὶ δάθο οὐ 
οδι8ᾶ5 ογαίουϊα 5. Π ΘΟ Θββδυ ϑΙὴ 6556 
ἀοουΐπιι5. δὰ 10, 2, -- βεάξε- 
σϑαι γαρ. Απίὸ Πᾶθο. οορίία 
ΘΠ {1 {11} οὐ γὰρ αὐτοῖς ὄνει- 
δίζεται τοῦτο νοὶ 5ἴμ}}16, εἰ γάρ 
γράαδβ 5οϊ 1 οῖ. (δ οβ᾽{π|ΠῈ 6558 
ψ ΡΟ Ὁ βιάξεσϑαι ει δικαάξε- 
σϑ'αι ὁμοιοτέλευτον τηοποῖ 1858. 
-- δικάξεσϑαι οὐδὲν 
προσδέονται, ἰΐβ8 ἰυαάῖοὶ 5 
ΠΟ δϑύ ορῦβ. “Ζικάξεσϑαι αἱ 
28.541 11 4 84. ὉὉ 19; τ ΟΥ, 
Κυιρο. αν. 8 δῦ, 8 84ῃ. 

8 ὃ, οἵ δέ, ἘΠῚ νϑῖὸ ὩμΕ 
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ἴσου ὁμιλεῖν, ἤν τι παρὰ τὸ μὴ οἴεσϑαι χρῆναι 
ἢ γνώμῃ ἢ δυνάμει τῇ διὰ τὴν ἀρχὴν καὶ ὁπωοσ- 
οὖν ἐλασσωθῶσιν, οὐ τοῦ πλέονος μὴ στερισχό- 
μενοι χάριν ἔχουσιν, ἀλλὰ τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτε- 
ρον φέρουσιν ἢ εἰ ἀπὸ πρώτης ἀποϑέμενοι τὸν 
νόμον φανερῶς ἐπλεονεχτοῦμεν. 

5001] ΠΟ5111); οἷ, δη. 
ἀπὸ τοῦ ἴσου, 

τ ΞΞ 
ΕΧ ᾶἃθαϊπο, 

δοαιαὶϊ ἴαγο, κα φἰοϊολοηι 
886. Πορίταν ᾶθο ἔογπλαϊα 
58 6068 τρρς ὝΠΟ. .«,. π| 99, 2. 186, 
8. 140, 148, 8. -- παρὰ τὸ 
μὴ ἐσμεν χρῆναι. ἽΤη: 
ῬΓῸ 400 ἰθπιοῖῈ πῇ 7 οομΐοοῖ! Κύπορ, 
πἰίη οὐκ ἀξιοῦν οἱ 51: πΠΠΌτι5, οατα 
οἴεσθαι ἰᾳποίαπι 6ϑ', ἀυδηατιδ ΠῚ 
Ῥτγορτῖὶθ οὐ χρῆναι οΟΠδογοί 
(»Οο πίττα 4πᾶπὶ Ορ᾽ πᾶ Γ6- 
{ὰτ ἔἸουὶ πὸ ἄσθροιθ, σο0η- 
ἐστ οΟρἰπί Ομ θη Β08ΠῚ {ἰοτὶ 
ποπ ἄδθθοῦο [ραΐϑηΐϊ 1]. 
5.614]. ἀρυὰ Κυιερ.). Οἱ, 88, ὃ 
εἴ τις ὑμῶν μὴ οἴεται ἔσεσϑαι. 
-- γνώμῃ, ἰπά τοῖο (α!1ᾳ 0) 
αὶ ἀοοτγοίο. - καὶ ὅπωσ- 
οὖν. Ιιὰ ἴετο ἀϊοία βυμί. αἱ 
ἰδ καὶ ὁτιοῦν καὶ ὁποσονοῦν 
(Υ 87, 1). ΟἱὈ, Κυπερ. αν, 8 ὅ!], 
16 8ἅη. 8. -- οὐ τοῦ πλέ: 
ονος μὴ στερισκόμενοι 
χάριν ἔχουσιν, ποὴ α4ποὰ 
ΡΙανθα5 ΠῸΠ ΡΥΓΙΨΘΠΟΟΥ 
δτναίίατῃ Πα επί. Οἵ. Μαίῃ. αν, 
8 δδδη. Κυιερ. αν. δ ὅ0, 2 δάη. 
8, Ῥιοῖς δαίοπὶ τοῦ πλέονος, 
αὐ οορίταί ῥ᾽ τα {4 ΘΟΠη πιο 
486 50011 Παυοῦϑπι, Ὀς μή οἕ, 
αᾶη, 118, 2. --- τοῦ ἐνδεοῦς. 
(ἀἰδποιῖνιιβ αἰγαπὶ ρΡοπάθαὶ 6Χ νΟΓΡῸ 
στερισκόμενοι 6Χ ΒῈΡΘΥ οΥἶθι.8 
γθρθίθπαο δ ΟΧ ἰρ5β χαλεπώ- 
τερον φέρουσι (εἴ. ΠΠ 62, 8) ἀυ- 
Βἱταταν, ΡυϊοΥΪ ἰαπθη Ἔχ] αὶ 
[ανοὶ βϑηϊθηίίο σταῖϊο, Ουϊὰ 511 

τὸ ἐνδεές οχ σομπίταιΐο τῷ πλέονι, 
τα ᾳαοὰ τοίογίαν, ᾿ητο! ρίαν, δι 
ἴσαν τὸ ἔλασσον. Θ᾽ πλΠϊτον 
δρυᾷ ϑορι, ΘΟ. 1482. Ἰηύοῦ 56 
ορροπαηίαν τὰ κρείσσω εἱ τὰἀν- 
δεᾶ, Χο, Πῖβι. αν. 1, 28 
ἐνδεής οἱ προήκων, 5ιρτᾶ 0, 4 

ἐκείνως δ᾽ οὐδ᾽ 

τῆς δυνάμεως ἐνδεᾶ, νἱγὶθὰ8 
νϑϑίνὶβ ἰηἔογὶ σᾶ, οἱ παρὰ 
γνώμην, 5Βᾶρτα Ργιυᾶθῃ8 
σΟΙβἐΠππὶ, Οἱ, ΕἸΠΊΒΙ]. δα Εατ. 
Ηργδο]. 170, Τδαα6 ἰπϊαγῖα ΒοηΪΖ. 
Ἰ. 1, Ρ. 231 δϑδπὶ α8Π1 5.δία! Π] 15 
τοῦ ἐνδεοῦς 5ἰσυηϊβοαίίοποτα οἷιβ 
ΘΟΠίγαυϊο δὰ ΔΠιΊβϑὶ τη ΓΟΒΡΟΙ- 
ἀδηίθπι τοϊοῖν, ποὰ ἴρβ86 γνϑγιϊ, 
αἷς Ζιυοκεοίσιειπᾳ σνοοαθα!] τ88 
ΠΟΙ ΘΟΠΙΡΙΟὈΔίαν πο πιᾶρὶβ αποᾶ 
ΟΙα55. ἱπιθγρυθίαιαβ δὲ αΐθ πῖίολέ 
υδιϊίφε (ΟἸοϊελλεῖί. Οεϊουτηὶ αἱ- 
ἰθπἀθ ΟΠ  ΑΒΠΉΙΠῚ: ἥν τε ἐλασ- 
σωθῶσιν: εἰ ἀπὸ... ἐπλεονε- 
κτοῦμεν, οὐ τοῦ πλέονος μὴ 
στερισκόμενοι χάριν ἔχουσιν: 
τοῦ ἐνδεοῦς χαλεπώτερον φέ- 
ρουσιν. Οἱ. Απηδ]. ||}. ἃ, 
1868 ρ. 476). --- ἀπὸ πρώτης. 
ἘΘπιϊπἰἢππὶ 8 ΡοΒ᾽ἑαπὶ οδύ αἱ 
ἴῃ νυ. τὴν πρώτην, τὴν τα- 
χίστην, κατὰ μόνας, ἐκ και- 
γῆς ἃ]. Οἱ, δάη. 14, 2. 15, ὃ. 
Βογμλ. ὥγηί, Ρ. 188, δάη. ὙΠ 
48, ἐϑθοντει ἀποθέμενοι τὸν 
νόμον, ΡΓορυ. ἀρ οδβὶ δ [686; 
ἰ. 6. Δυϊθοία Ιορὶβ ουγϑ, πιΐ 
Τδιίαηβοίτεπῃ ἀθ5 φοβοίσιϊολθη 
γον αλγοτς. Τοὔννομον οοαϊοῖν 
Κνυθβον, 4ποᾶ ᾿πηρτοθαὶ ΟἸ455:.; 
νόμον, 4αδηι γοοθπὶ Καιιθρ. ἀρυᾶ 
ΒοΓΙΡίουοβ υἱχ ἰδὲ αυδιη “δὶ δὰ 
Ἰοοαπὶ ροδιίδθ, σο]αὺ Ριηαατυὶ, το- 
ΒΡ᾿σογοίαΡ, οοῦίθ παβααδηι ἃριά 
Το, βῖο ἰθρὶ βϑβϑϑυθγαγογαί, βὶ- 
ΤΩ 6 σονίθ 11 ὅ8, 4. ΠΙ 48, 8. 
ὅθ, 2 Ῥοβίξαπι 6886 ρτοίδβϑυϑ. --- 
ἐκείνως δέ] ὁ δέ ἀντὶ τοῦ 
γάρ. ὅ1)0]1. Οὗ, Ηργηι. δα Υὶξ. 
8 8480. Καυοίιη. δὰ Χρη. Οοπηπη, 
11, 1. Οείοσαπι ἐκεένως δὰ 
Ρτοχῖπιθ ρυδοσύοββᾶ βρθοίδῃβ (οἴ, 
ΙΝ 31... ΝΜ ΉΪθ; ϑ)θ Τα δτὴς (688 
αἴαυς εἰ... φανερῶς ἐπλεονε- 



ΛΟΓῸΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. ( 17) 228 

ἋἊ 9 " 9 , ς 9 ᾿ Ὶ Ο “- 
αν αὐτοὶ ἀντέλεγον ὡς οὐ χρεῶν τὸν Ἠσσὼῶ τῷ 
κρατοῦντι ὑποχωρεῖν. 9 » ,, Ξ ᾿) 

ἀδικουμενοί τε, ὡς ἔοικεν, 

οἵ ἄνϑρωποι μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι" τὲ 
μὲν γὰρ ἀπὸ τοῖ ἴσου δοκεῖ πλεονεχτεῖσϑαι., τὸ 
δ᾽ ἀπὸ τοῦ κρείσσονος καταναγκάζεσϑαι. ὑπὸ γοῦν 
τοῦ Μήδου δεινότερα τούτων πάσχοντες ἠνείχοντο, 
ἡ δὲ ἡμετέρα ἀρχὴ χαλεπὴ δοκεῖ εἶναι. εἰχότως" 
τὸ παρὸν γὰρ αἰεὶ βαρὺ τοῖς ὑπηκόοις. ὑμεῖς γ᾽ 
ἂν οὖν, εἰ καϑελόντες ἡμᾶς ἄρξαιτε, τάχα ἂν τὴν 
εὔνοιαν ἣν διὰ τὸ ἡμέτερον δέος εἰλήφατε μετα- 

κτοῦμεν. --- ὡς οὐ. δ οὐ οἴ. 
856. 1. ὙΠΠ. 24, ὅ. Κατιορ:. Στ 
67, 12 δὰῃ, 2, ἀβ χοεών ἰ01α. 
ξ 86, 8 δάη, δι θς ἐστίν δαΐοτη 
Θὐϊδ ΠῚ ΡΡΕΙ ὡς εἰ ὅτι οτηΐβ50 οἵ. 
ΠΠ 88:2. 1. Ὅ9.1: 

8 4. ἀδικούμενοι ἢ 
βιαξόμενοι. Ἐπὶ ἀδικεῖν 
ΟἸΠΠΪη0 οϑί ἱπίασία δ᾽ απ θη αἰῇ- 
οογθ, ἢἶο, αἱ βιάξεσϑαι οἱ ορ- 
Ροπίτας, ᾿γαῖθι οἷαι δὲ ἰθοίθ ἰἴὰ 
ἴϑοογθ, οἱ ἀδικούμενοι τεΒροπάθί 
Βαρουϊουί θα ἦν τὶ... ἐλασσω- 
δῶσι. Ουᾶτα ποη Οραβ νἱάθίαῦ 
Ὀλπηριϊὶ Ρ. 4 οοπίεοίιτα δικα- 
ξόμενοι φρτὸ βιαξ. ΟἿ. Ηερθ8ι. ἴῃ 
ῬΆ]]ΟΙ, ΧΥΓΡ. 299. -- ἀπὸ τοῦ 
ἴσου εἰ ἀπὸ τοῦ κρείσσο- 
νος σοπδουθπί οαπὶ πλεονεκχτεῖ- 
σϑαι εἰ καταναγκαάξεσϑαι οἱ 
ποαΐγα 5ιιηΐ. ΟἸ858. ἰδ πι6π ΡΤῸ 
τη 50. } 1 15. οἃ Παθοί, αρά, δὶ 
πρυΐγα οββοηί, ἀπὸ τοῦ κρείσσο- 
νος Ὧ0ῃ Ρετῖπᾶο δίας ἀπὸ τοῦ 
ἴσου ταῖϊοπθπι ἰπίθῦ. αἰγοβαπθ 
ἱπιθυ ΟΘἀθπ 6 Πὴ βἰσηϊῆοοί, ἀοὶπάθ 
ἀπὸ τοῦ ἴσου οὔτι ἘΠΊ ἢΠ5] δηῖα 
δοκεῖ οοἸ!οοαίαπι 5ἰ0 θοαὰα ἃ το- 
᾿ααο ἀ858 ἀἰβογοροί, ἀθηΐαιιθ 5]- 
ΠΉ1]6 δἰΐ ΘῸΠῚ ΤΠΆΒΟΙΠΠΟ ΘΈΠΟΙΟ 
ἀϊοῖαπι ἀπὸ τῶν ὁμοίων ΤΙ], Ι᾿ 
ὙΠ 89, 4. Οαΐθιιδ, ργαθίθγα τα 
αποα ΡΓούβιιβ. Ἰπογθ 1 0}}6 οβϑί μος 
ἀποὺ ἰοοο ἀπὸ τοῦ ἴσου ἃ Τί. 
ΔΠΤΕῚ ὈΒΌΓΡΑΙΙΠῚ 6886. 4Ό8ΠῚ ΓΟ] Ϊ- 
αυἷβ ἰοοΐβ οπηηΐθιιβ (οὗ, βαρτα 8 
8. 99, 2, 186, 8. 140, ὅ. 148, 8. 
Πκθο δου ΠΟΙ 5.11. 1..57. 

42, 5. 84,1. 1Ν 19,2. ΝΊ1Ο1. 104 εἱ 
ἐξ ἴσου, ἐκ τοῦ ἴσου 130, 1. Π 
8, 4. ΠῚ 13, 8. ΤΥ 65, 4. 68, 3. 
ΠΟῪΣ: ἜΝ ΟΡΡοημθπάδ βπηΐ: 
ῬΥΪται. δἰ οὐ 6χ πᾶίῖογο ΡῸ- 
τοϑίατϊο νἱβ ἰηογίαν, ΠΟῚ τηϊπ8 
ἀρΡρᾶῦοῦ. δἰίθσα πη αἰΐθτο ροίθη- 
τἰογθπὶ 6556 αιιᾶπι δὶ οἱ ἃ Ρ0 - 
θη 1076. γὶβ Ἰηξογίαγ ἢ60 ΤΉΪΠΏ ΙΒ 
ΘΟΠΙΡΔΥΔΕΪΟΠΘΠῚ αἰτία54πὸ ἀπὸ τοῦ 
πρείσσονος οοπίϊποί ἀπιδπὶ ἀπὸ 
τοῦ ἴσου, ἀεῖπαεο ἀπὸ τοῦ ἴσου 
οαπὶ ΘΠΊΡ 8] ΘΟ] Οοαια πὶ 6βι 
ΡΥΟΡίΟΡ Ορροϑβίταπὶ ἀπὸ τοῦ 
κρείσσονος, ἀδπῖααθ ἀπὸ τῶν 

ὁμοίων ἨΪΠ1 δ᾽ Ῥτοθαὶ πἰϑὶ 
Τῇ., 5ὶ τη ΒΟ ΌΠ1Πᾶ Μο]ἰδδεί, ἀπὸ 
τῶν ἴσων, ἀπὸ τῶν τρεηϊελον 
Βουρίασι πη ἔμῖ586. (οἴ, Ὑ 111, 4). 

8 ὅ. ὑπὸ γοῦν κ. τ. 1. ΟΥδίοῦ 
ΘΧΘΠΊΡΙΟ ἀθοϊαγαί ᾿ἰππατὶα πὶ Ποτηϊ- 
Πἰθ5. ᾿ηνἸβὶ Οὐ ΠῚ 6556. 408ΠῚ Υ]ΠΊ, 
-- εἰκότως. δ᾽ πλ Ποὺ οΟ]]οοαία 
γοῖθα οὐκ ἀπεικότως Ἰΐ 8, 1. 
Οὗ, Κτυθρ. αν. 8 60, 1 ἃάη. 8. 
Τιαιπὶ οοραϊαπὶ δάάογο βοἰβπί, 
αποα ἰάθη δοογαηΐ ΤΠ γΥχ8. ΧΧΥ 
21. ϑεχί. ὐπὸ Ῥ. 8ὅ8, 9. 868, 4. 

8. 6. γ᾽ ἂν οὖν. Οἵ. δάη. 
10, 4. -- ὧν» πεια0 Ὁ δάη, 
86, Ὁ οἱ 10, 4. --- καϑελόν- 
τὲς ἡμᾶς γϑϊθηύ ποὺ ἀ6- 
Ἰθοίϊβ, ἷ. 6. ἀοίατγθαι5, ἀ6- 
βίγυδιῖ5. Οὗ ΠῚ 18, 1, --- εἰ 

«ἄρξαιτε, οἱ ἱπιρδεῖο ρο- 
ἐγ 1015, Οὗ, δάῃ, 8, 2. Υ 91; 
ῶ. 92, -- διὰ τὸ ἡμέτερον 
δέος. Οἵ, αἄη. 838,8. -- μετα- 
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βάλοιτε, εἴπερ οἷα καὶ τότε πρὸς τὸν Μῆδον δι᾿ 
ὀλίγου ἡγησάμενοι ὑπεδείξατε. ὁμοῖα καὶ νῦν 
γνώσεσϑε. ἄμεικτα γὰρ τά τε καϑ΄ ὑμᾶς αὐτοὺς 
νόμιμα τοῖς ἄλλοις ἔχετε καὶ προσέτι εἷς ἕκαστος 
ἐξιὼν οὔτε τούτοις χρῆται οὔϑ᾽ οἷς ἡ ἄλλη ᾿Ελλὰς 
νομίζει. 

18. Βουλεύεσϑε οὖν βραδέως ὡς οὐ περὶ βρα- 
χέων. καὶ μὴ ἀλλοτρίαις γνώμαις καὶ ἐγκλήμασι 
πεισϑέντες οἰχεῖον πόνον προσϑῆσϑε. τοῦ δὲ πο- 
λέμου τὸν παράλογον ὅσος ἐστί, πρὶν ἐν αὐτῷ 
γενέσϑαι προδιάγνωτε" μηκυνόμενος γὰρ ἐς τύχας 
φιλεῖ τὰ πολλὰ περιίστασθαι, ὧν ἴσον τὲ ἀπέχομεν 
καὶ ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδήλῳ κινδυνεύεται. ἰόντες 

"π 

. 8. 8 2. 
Ὄλο ἐς τύχας. 

βάλοιτε. Βεπὶ δνγεπίι ροβίθα 
ΟΟΙΠΡΓΟθδίδτα 6586 οοηϑίαί. -- 
οἷα... ὑπεδείξατε. }ὲ 8 
οἵ, 98, 1. Ὁε οἷα... ὅμοῖξα 
νἱὰ. Κύπος. αν, 8 51, 18 δάη. 16; 
ὑπεδείξατε ΟἸὰ 55. ἱπιουργθίδιαν 
Ρδυ δι πὶ οβίθηῃ ἀϊβιϊβ. οἱ. Ὁ 
860, ὅ. -- δι’ ὀλίγου, ΡΘΓ 
ῬΥδν 6 θη Ρ.8, 486 εοβϑί νὶβ 
ΤΘΥΙΟΥ ΠΟΤ ΠΊ σου ογατῃ. ΟἿ, Βίορ. 
ΤΙεΒ, ΠΡ. 1104. Αἀά. ΠῚ 48, 4. 
1 8ῦ, 2. --- ἄμεικτα, δὰ αἴϊο- 
ΓΤ ΘΟ ΠῚ ΓΟ ΠῚ ΠῸΠ 806- 
οοπιπηοααία. -- ἐξιών, ρετ- 
Εὅτ6 Ρῥγοϊιοίβοςη8, Ῥγϑθβοῦ- 
εἶπι δἀ ΒΕ]Πτπ|. --- οὔτε τούτοις 
χρῆται. ,,»1.Δφοῃΐοᾶθ δηΐπὶ ἴαν θη- 
ἰα] πιδῖοῦ ογαὶ ᾿Ἰϊσθηΐϊα [οχίγαᾶ 
Ταοοηϊοᾶθ ἤπθβ 61] Ὀ6]1 απδπὶ 
Ρϑοῖὶβ ἰθπηρογο.Κ Οοτι}, -- οἷς. 
Παίνιβ εχ ρνομέξει ροπᾶθι, αἱ 1 
38, 1. ΠῚ 82, 8. Ναἧῃ ποπηυ]]Ἐ[} 
αυϊάοπι χρῆσϑ'αι ὁχ ΒιρουϊοΥυθι5 
ἢπο τϑρϑὺὶ νοϊαηΐ; 568 ρυδοίου- 
αὐυδηὶ αποα ἰὰ ἴῃ σοίθγῖὶβ ΘΧ ΘΙ 15 
ΠΟ ἀηίθοραϊι, ἢἶσς 60 5 πλιὰ] δα Ἰο 
δὰ: φιλεῖ νε] εἴωϑ'ε ριὸ νομέξει 
δυΐ νομίξεται ἐν τῇ ἄλλῃ Ἑλ- 
λάδι (οἴ, 1 15, 5) εχβρϑοίδιαν. 

Οαρ. 78. 8 1. ὡς οὐ περὶ 
βραχέων. Βουλευόμενοι ἰηιε]- 

ἐς τύχας φιλεῖ Αυρ. 455. ΟἹ. Ψεη,; τι ῖααὶ 
Βοα πιᾶχίπηα νἱβ ἰπθϑύ ἴῃ ποπῖ, τύχη. 

Ιεσοπάππὶ ἀοοοθί Θ᾽] ηΐθπ, δὰ Ρ]αῦ. 
ΤΠοπι. Ρ. ῶ. -- προσϑῆσϑε. 
ΘΙ ΠΟΥ κινδύνους προστίϑε- 
σθαι 144, 1, ἀνάγκην ΓΝ 98, ὅ. 
--- τοῦ δὲ πολέμου τὸν 
παράλογον. ϑουθπίαηθνιπι 
ΤΠυοΥ ἀϊα], αὐ 8115. ΠΟΠΠῸ 15, αϑὲ 
ὁ παράλογος. Νὶά. Π|6]1, 8. 88, 
ΦΟῚΗΙ 16» 9 ΝΊΡ,Β;. 8: 68] { 
61;..3: ὙΠΙ 24, ὅ 54. Ἐ 60... 

8 2. περιίστασϑαι, οοη- 
γογεϊ. Οἱ, 120, ὅ εἰ βυριᾶ 82, 
4. - ὁποτέρως ἔσται. Αυ- 
αἰγὶ ροίεϑί ὃ πόλεμος. ἱλ Π Π| 7} 
82, 6 καϑότι χωρήσει. Αἢ εδί 
Ἰοοαιῖο ἱπὴΡ ΘΥΒΟἢΔ]18 ἢ Ηοο, δὺπὶ 
γεϊδιῖνα δῃπητδιϊο, οαἱ καὶ ὁπο- 
τέρως μρη δ ἐμηλάσαος ΒΘΟΌΠΔῈΠῚ 
Κυαορ, ὃ. ὅ9, 2 δι. 6 α(- 
Ἰαπρίτατ, νδ: τύχας τοἤοταιαν, ρΥδ6- 
Γογθη πὶ οϑὶ. ΟἿ, Κναθρ. αν. 8 
61, ὅ ἀμ. 6. -- ἐν ἀδήλῳ 
κινδυνεύεται, ΡΓΟρΡν, οἷα 8 
τοὶ ρουϊσυ! τη δαϊίαν ἰῃ οὉ - 
δδυτο 5. ΒΟΥ, ἫΝ δ Ὑ Εν 
αὐ ΟὈΒΟΌΓΕ.Β εὐ ἱποθγίαβ 511 
οἰὰβ δνθηΐι8. (ἰδπὰβ ἀϊοθηαὶ 
Ρτορτῖο οχ ἐν ἀδήλῳ ἐστί εἰ 5010 
κινδυνεύεται τηϊχία πη 6586. δἷϊ 
ΟἸα58. 864. οππὶ κινδυνεύεται, 
ἴπ ροτίσαϊο γΘΓΟΙαΤ, Ὠϊο 
ΪἈΪ αἰϊαὰ να!θαὶ ηἰδὶ ἐν ἀδήλῳ 
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τε οἵ ἄνϑρωποι ἐς τοὺς πολέμους τῶν ἔργων 
πρότερον ἔχονται, ἃ χρῆν ὕστερον δρᾶν, κακο- 
παϑοῦντες δὲ ἤδη τῶν λόγων ἅπτονται. ἡμεῖς δὲ 
ἐν οὐδεμιᾷ πῶ τοιαύτῃ ἁμαρτίᾳ ὄντες οὔτ᾽ αὐτοὶ 
οὔθ᾽ ὑμᾶς δρῶντες λέγομεν ὑμῖν. ἕως ἔτι αὐϑ- 
αίρετος ἀμφοτέροις ἡ εὐβουλία, σπονδὰς μὴ λύειν 
μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρχους, τὰ δὲ διάφορα 
δίκῃ λύεσθαι κατὰ τὴν ξυνϑήκην᾽ εἰ δὲ μή, ϑεοὺς 
τοὺς ὁρκίους μάρτυρας ποιούμενοι πειρασόμεϑα 
ἀμύνεσϑαι πολέμου ἄρχοντας ταύτῃ ἡ ἂν ὑφ- 
ηγῆσϑε." 

19. Τοιαῦτα δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι εἶπον. ἐπειδὴ δὲ 
τῶν τὲ ξυμμάχων ἤκουσαν οἱ “ακεδαιμόνιοι τὰ 
ἐγκλήματα τὰ ἐς τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἃ ἔλεξαν, μεταστησάμενοι πάντας ἐβου- 

8 4, ἢ ρῖὸ εἰ δὲ μὴ Ι,μαυτ. τι. εὐ αἰϊφαοι ἀοίθυϊοτθβ, οαΐα5. οχ- 
ΡΠ ϊοαιῖο 88 νοουϊδα ροββαηῦ 6556; ΟἸδ556Π0Ὸ ἰδηηθῃ Ῥ]ΘηΪΟν 65. ρδυίϊ- 
οἶα 6. Θχίγοπᾶ 8 ΟΥ̓ ΙΪΟ πὶ ΟΟΠΘΡΌ ΘΗ ΟΥ65. ν᾽ ἀθηΐαν, 

ἐστί, ἴῃ ἱποοῦίο δϑί, ἔδοϊϊα 1, -- τὰ δὲ διάφορα δίκῃ 
λύεσθαι. φοῃϊοἰα5. ΟΣ Π0Ὸ ἱπίθυρυθίδηθηίο 

ἐν ἀδήλῳ ΒΟΥ ρύοΥυΪβ νϑυ 5 80- 
οαββίββθ ΟἵἍ, δάη. ΙΥ̓ 117, 8. 
Τ6 φσυδιηπηδίϊοα ψΕΓΒΘΟΓΏΤΩ ταῦθ 
Κυαθρ. οοιῃρᾶνγαί 18, 2 οὐ ἅτ, 
8 δ, 8. δάηῃ. θ. 

88. τῶν ἔργων πρότερον 
ἔχονται. Νόοη οορίτδηΐ ἰσίταγ, 
αὐ βϑουπάμππι ΠΠ| 40, 8 ΑἸΠπδηϊθη- 
565, ΡΓΐὰ5 αὐδηὶ ἱποὶϊρὶαβ 
ΘΟΠΒ.]00 ΟΡ 18 6556 (88]. Οδι, 
1). Βεϊηάς (458. δ βου ρδῖρ ρτῸ 
ἅ, πθ το αιϊναπι δὰ ἔργα τείεγγο- 
αν, οἰβὶ 8080]. ποη ἀυθϊίαν!ὺ δα- 
ποίδτο: ἃ] ἔργα δηλονότι. (ε- 
ΤΟΥ Ώ οἵ, οἰἰᾶτη δάῃ. 124, 1. ΥἹ 
11, 8 εὖ οορὶίᾶ ἃ ΤΊυο, Δ|10ὶ 
ΤῊ ΔΊΟΥ Θ ΠῚ Δ ΠῚ] σ᾽ αἰ αύθυη, αὖ ἴῃ ο0η- 
συγϑαι ΔΟΘΌ ΒΑ. ΟΓᾺΠΊ. ΠΟ ΥἱΓΔΥΪ, 
-- τῶν λόγων ἅπτονται, 
60} 5] 08 010 π͵|8Ὲ5 αὐπηύαν, 

8 4, ὄντες 8ηίς οὔτ᾽ αὐτοί 
Ροϑίμαπι 6δι, απο ΒΟΥΡΙΟΡ ρτο- 
Χἰπιὰ ῬΓΟΡΥΐΘ π0ῃ ἔαἰύ Δα] δοίαν5. 
ΘΟ 972, -- ὐϑαέρετος, 
ἔθ να, ἰπ το ον, -- σπονδάς. 
Ῥ6 ανιίθυϊο ΟἸΏΪ580 οἵ, δάῃ. 67, 

ΒΟΥ αἸαϊ5 ὙῸ]. Τ. ἘΔ, 111. 

Ργο Πῖ5 λόγοις τα 
ἐγκλήματα διαλύεσθαι 140, 2, 
δέκῃ διαλύεσθαι περὶ τῶν 
ἐγκλημάτων 145, 1, τὰ ἀμφί- 
λογα δέκῃ διαλύειν ΙΝ 118, 8. 
Οδίογαπ λύεσθαι ἰσ ποῃ ῥτὸ 
Θομηροβίίο δεαλύεσθιαι ἀἰϊοίιπι 
δδί, ΟἾΪΙ5. πιϑι8 Θχοπηρία ἀεβῖἀ6- 
ταηΐαν, 56ἃ τηράϊπηι τὰ διάφορα 
λύεσθαι 5ἰσπιῆοαὶ 5885 νοὶ] β᾽ δ 
Ομ ΓΟ ΘΙ βία 5. ΘΟΙΊΡΟΙ ΓΘ, 
Οἱ. ΡΙαι. Μεποχ. 348... --- κατὰ 
τὴν ξυνϑήκην. Ἐἰϊδηΐπι ἴῃ 
Γοοάθυῖθι5 αἴδοπηα θη (118ν5. ἡ 
βου ρίπιπ οὐαί δίκας τῶν διαφο- 
ρῶν ἀλλήλοις διδόναι καὶ Τὸ ΞΕ 
χεσϑαι (140, 3) οἱ ὅπλα μὴ ἐπι- 
φέρειν, ἣν δίκας ϑέλωσι διδό- 
ναι (Ὴ 18, 3). --- ὑφηγῆ σϑ ε. 
ῬΥδοι νυ ἴ5.), ΘΧ ΘΙ Ρ [ἀπ ἀ 6 - 
ἀοΥ1 18. 

Οαρ. 19. 8 1. τὰ ἐγκλή- 
ματα τὰ ἐς. Ἐς αἀϊούαπαι, αὐ 
586 ρ6 ἂρυὰ αἰτέα, μῖσος, ὀργή, 
8]. --ἰὐ εταστησάμενοι πᾶν- 
τας, 5υμηπηοῖϊβθ ΟἸΠΠΙθῈ5.} 

Ν 
1ὅ 
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λεύοντο κατὰ σφᾶς αὐτοὺς περὶ τῶν παρόντων. 
καὶ τῶν μὲν πλειόνων ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἱ γνῶμαι 
ἔφερον, ἀδικεῖν τε τοὺς ᾿Αϑηναίους ἤδη καὶ πολε-- 
μητέα εἶναι ἐν τάχει" παρελθὼν δὲ ᾿Αρχίδαμος ὁ 
βασιλεὺς αὐτῶν, ἀνὴρ καὶ ξυνετὸς δοκῶν εἶναι 
καὶ σώφρων, ἔλεξε: τοιάδε. 

80. »Καὶ αὐτὸς πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπει-- 
ρός εἶμι, ὦ “ακεδαιμόνιοι, καὶ ὑμῶν τοὺς ἐν τῇ 
αὐτῇ ἡλικίᾳ ὁρῶ, ὥστε μήτε ἀπειρίᾳ ἐπιϑυμῆσαί 
τινὰ τοῦ ἔργου, ὅπερ ἂν οἱ πολλοὶ πάϑοιεν, μήτε 
ἀγαθὸν καὶ ἀσφαλὲς νομίσαντα. εὕροιτε δ᾽ ἂν 
τόνδε περὶ οὗ νῦν βουλεύεσϑε οὐκ ἂν ἐλάχιστον 

Οὰρ. 80. 8 1. 

αἷς δἴδ αἰϊ6 παίέδτι αὖέγδέθηι ἰα556Ή. 
ΟἿ ΟΥ͂ 111, 2. Πάντες οἴμηθβ5 
Ρεγερυϊηὶ ϑαπί; π8η] τοὺς ποῖ- 
λούς Τιαθεἀδοπποηϊογατω Γϑπηάῃ- 
5856 Δρρᾶγδῖ ἐχ 87, 1. 

8 2. ἐπὶ τὸ αὐτὸ... ἔφε- 
ρον] ὡμονόουν. ὅ6Π0], Ε ὁ ἀ ὁ πὶ 
βΒρθοίαῦθαπί. Οἵ, ΥΊρ. Ρ. 818 54. 
πῃ ἰάθη ΤΕ ΥΣ Ἰπύογ ΡΥ. 
ΒίΘΡἢ. ἴῃ Τῆθ8Β. Ργορυῖθ ἀβυτη 
νοὶ ὁ βαπογα Ἰοαπθπὰϊ ὅδδὸς 
φέρει ῬΘεϊταπι 6586 δἀποίδί Καιορ. 
Τυπὶ ἴῃ ἤδη Ππδϑιθηβ Ηδδβίῃβ 
Τιοαθν, Τππο. Ρ. 84 5ᾳ. ροβῦ καί 
ΘΟ] οσϑίαηι οαρὶΐ, π 6 ἐὰπη ἀθηλ αι Πὴ 
οοθρίββε ἀδικεῖν οχ 1δοθᾶδθηιο- 
ὨΪΟΤΌΤη θη θηία Αἰ ΠΘη θη βαβ να6- 
δηΐαγ. Αὐ σϑοίθ ΒοῃϊίΖ. 1. 1. Ρ. 25 
πη ΟΠοῇ Β᾽ σἩΠΟΑΥΙ 1105 1 ἃ τὴ ὁ 0 Τὴ - 
τη 5886 ἰηϊαγϊδ 6 ποχὶοϑβ 
6856, 410 6 ρτδεβθηι 5 ἀδικεῖν 
ΒΘη58 οἵ, αάπ. 67, 1. --- 4ρχέ- 
δαμος. Αὐομἰ ἀδπναδ Τιϑοιν οϊ- 
ἄδθ βιιοοοβ50Ὁ οὐ οἷὰβ. 6 Ζευχὶ- 
ἄδτηο, ΑἸ1Ὸ ἃπίθ Ῥδίγοπὶ που, 
Ὡ6Ρ05. Εὰαπιὶ ΟΥ̓ 5 ν τὶ θτι5. Ὀ6}- 
Ἰὰτα ἱπηρϑαϊγο βία υἶββα ἅ556ν86- 
ἡδηὺ οἰϊδηὶ Ραιβ. 1Π 7, 9 οἵ ΡΙ αἱ, 
Ῥογῖοὶ, 29. 

ᾶρ. 8θ. ΑΒ ἰρβᾶ τὸ ἀβ ἃ 
ΔΡΙΛῸΓ ΘΧΟΥΒῸΒ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ὈΓΙΠΠΙΊ 

αὐϑηὴ ΡΘΥἸΟ] Οϑαπι δὶ. ἀθιηηβίγαϊ 
βία τ πὶ ΟΠ) ΑἸΠ ΘΙ θη 5810 115. ὈΘΙ!ατὰ 

οὗ οἴ. ναί, Αἱ νἱὰ, δάη, 

ΒυΒοίρογα (80---82), ἀδίπ 6 ϑαὰπι 
ΘΟΠΒΙΠ τα Ῥγοροηϊ (82), ἰὰ πὶ ΠΟῚ 
ΟΡ Πα ΠῚ 6856 Ἰρῃανίδα οἱ οαπο- 
ται] πὶβ οὐπηθη οβίθηαὶι (88---85), 
ἤποιι ἔδοϊυ Δα πογίϑιϊο δρὶ]ορὶ (85). 
Ηδηο ογδίϊοπθπὶ ἴῃ ΠΟΠΠΪ 15 ἰηγ]-- 
ἰϑίαπι 6588 Πθη]οβί θη περὶ 
συμμοριῶν ἰοπηογο αἰβυπιαί Ὀίοη. 
ΗΔ], π᾿ Ασὶ. υδῖ, γιά. ϑομδοῖ, ἀ8 
γίυ, Ῥεπιοϑίῃ, 1 ρΡ. 288 54. οἱ 
Ρ. 428. 

81. πολλῶν... εἰμί. Ἐτπ- 
ηἷπὶ Αὐομϊ ἀδιηβ μὰ η6 56 Π6Χ δγδύ, 
ὁρῶ] λείπει τὸ ἐμπείρους 
ΞΟΠ01, Νᾷπι 8 νϑϑίγαπιὶ 608 
4πὶ οἰπβάθιῃ δοίδιϊβ βαηϊ 
ΘΟΘΟΥΠΟ ἰηίθυργθίθσο, ΠΟῚ 5668 
50108., 564 οἶνεβ ἰδῆ ἰηὰδ ἃ {τἰ- 
ΒΘβἰ 0 ἃθίϑιϊβ δῆη0 σοῃίϊοηὶ ἰη- 
ἰογἤαἶ558 ΓΕΒΡοπαθδίαν, Οἷ, ΡιΙὰι. 
πῶς 28, -- μήτε ἀπειρίᾳ. 
τε... νομίσαντα. Οὗ 

μάτι. αἴ. 8. 897, 8 οἱ 8 δθὅ, 3. 
ΒΙΤΎ ΠΟΥ. πῸπ τᾶγο ἃρια Τῆιιο. 
ν υθοῦ ΠῚ πιοαϊ οὐ βυθϑβίδηθ να 
ἰηΐον 8586 γϑβροπάθηί, Οἱ, 82, 1 
οὐ 8, 107, 6. 110, 2 εὐ Κγπθρ. αν. 
8 ὅ9, 2 δάῃ, 8. Οδίθυαπι ἢοίμ ΠῈ 
οϑί ΠΥ Ν γλυκὺς ἀπείρῳ 
πόλεμος. Οἵ. 118,1.--- οὗ πολλοί 
Βα η να] 618. ΡΙὀτί4αθ. Ατολὶ- 
ἀδιαὶ θα] 68. οχ ἰοΐα ΠΟΙ Ϊ ΠΙ1ΠῚ 
πη αἰ εἰς ἀϊη 6 πχτ!0 ῬΑ ΟΊ ΟΥ65. 58ηϊ; 
τοῖα αἱ ̓ σίταν ἰοησο ῥ᾽ αὐ ηη], 

2 
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γενόμενον, εἰ σωφρόνως τις αὐτὸν ἐκλογίζοιτο. 
8 πρὸς μὲν γὰρ τοὺς Πελοποννησίους χαὶ ἀστυ- 
γείτονας παρομοῖος ἡμῶν ἡ ἀλκή, καὶ διὰ ταχέων 
οἷόν τὲ ἐφ᾽ ἕκαστα ἐλϑεῖν᾽ πρὸς δὲ ἄνδρας οἱ 
γῆν τὲ ἕχὰς ἔχουσι καὶ προσέτι ϑαλάσσης ἐμπει-- 
ρότατοί εἰσι καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἄριστα ἐξήρ-- 
τυνται, πλούτῳ τὲ ἰδίῳ καὶ δημοσίῳ καὶ ναυσὶ 
καὶ ἵπποις καὶ ὅπλοις καὶ ὄχλῳ ὅσος οὐκ ἐν ἄλλῳ 
ἕνί γε χωρίῳ Ἑλληνικῷ ἐστιν, ἔτι δὲ καὶ ξυμμά- 
χους πολλοὺς φόρου ὑποτελεῖς ἔχουσι, πῶς χρὴ 
πρὸς τούτους ῥᾳδίως πόλεμον ἄρασϑαι καὶ τίνι 

8 8, τοὺς Δηι6 Πεῖλ. οἵη. 18ὰγ, Ὁ, 1, Ε΄. τὰ. Ατσ. Οἢτ, Ῥδη.; ἴῃ 
ατ. δἀβογιρίαμη εϑί; πίε ἀστυγείτονας ἃθοβὶ 80 [(. τ, οἱ ἔογίαββε 
Ἐ τι ει ἢ 

ΒΥ ΘΝ εὐ λοις σιμοι τ, ἐσ 1.05 
γίξοιτο, Ἰ. ε. εἰ ἐκλογέξοισϑε. 
Οἷς δάη. 69, 2. αι. αν. ὃ 487, 8. 
8 9: τοὺς Πελοποννη- 

σίους καὶ ἀστυγείτονας. 
Εοβάθιη βιρηϊῆοδυὶ πθῦθ8886 εϑί, 
ουτη ΟΡΡΟηδπίαν ᾿ϊἀ6 1 Αἰδοηΐθης 
565.) απὶ ἰοηρίι8 δυβιηΐ οἱ ρτῦδθ- 
ἴθγθᾶ ΤηΔΡΪ5. β'πὺ ΡΥ ἰ5ϑίτηϊ. [Πδ- 
46 ἴῆνουβο ογάϊηθ σοη γα υὶ Βαηὶ 
οὗ Πελοποννήσιοι, «(αὶ οἰ 556 1Ὼ 
ΠΟ Βαθθαῃι, οἱ οἵ ,“ϑαλάσσης 
ἐμπειρότατοί εἰσι, οἵ ἄἀστυγ εί- 
τονὲες εἱ οὲ γῆν ἕκὰς ἔχουσι. 
Νε ἰρίταν ῬΥΪΟΓα ἰοφο αἰνευϑὶ δὶ- 
βηϊβορηίαν, δηὶθ ἀστυγείτονας 
ΟἸἰτἰΘηατι5. δῦ. δυο 8, 416] 
ἸΆΡΈΘΑ ἀεἰοπαϊυ ΟἸ455. Οὗ, Βοηϊι. 
,. αν, Ρ». 2754. --  παρομοῖος. 
"ρὰ ν 8} 4 6 ἃ Ὁ 51 τὴ 1] 6 πὶ, ΡΓΟΡΘ 
51 π|}1 6 πὶ, παρ᾽ ὀλίγον ὅμοιον, 
Ροϑβι ῬΟΙΙαοεπι 6888 ΨΌΪΙ ΒίΘΡΗ, ἴῃ 
Τῆ65. ϑ8α πᾶπο ἱπιίθγρυθίδι! Οἢ ΘΠ] 
γοίαιαι ΒοηίίΖ. 1, 1. οβίθπαϊία 8 ἴῃ 
μος ψοοϑθιῖο οἱ βἰ μη} 5 παρά 
δὰ ΘΟΠΙ ΑΓΑΓ ΠῚ ΒΡ Θοία 6. 56}0], 
ἐκ "παραλλήλου" πεζόμαχοι γὰρ 
πάντες. Ὅε ἀλκῆς ΠΟΠΊΪΠ6 οἵ, 
δάπ, 1 84,8. -- διὰ ταχέων. 
Τὰ αἰϊᾳαοιϊοηβ Τῆι. ΟΥἷ 1Π 18, 
Δ ν..5;.4...90,.1:,.155,.4... Ν1.66, 
Ὡ, ὙΠῚ 101, 1. 8 οἱ ἀὲ διὰ τά- 

: 2 3 ΝΥ 

χους ἀϊοῖα 68, 2, --ἔφ᾽ ἕκαστα 

ἐλϑεῖν, αὰ 5ἴηθα!α5. τὸ8 
(ϑἰπρα!ὰ ορρὶ 4) θογὰηινε- 
Πἶγα νὰ] ργο οἰβοὶ δάνουδαϑ 
68ἃ5 (68). -- δϑαλάσσης. ῃε 
ΔΥΓΟῸΪΟ ΟΠλΪ880 νἱά. Κυιθρ. ΟΥ̓, 
8 5860, 2 4ἀη. 18. -- ἐξήρτυν- 
ται, ἰηβίγα οι 5}, υὐ παρα- 
σκευαξεσϑαι, ἀποομπὶ οἱ διϊδπὶ 
Ῥιϑηαὶ ποίϊο (18, 1. 82, 1) 
ΘΟΠΊΠΊΪ5 οϑί, ΠῚ 11, 6 ει αἱ. -- 
πλούτῳ τε ἐδίῳ καὶ δη- 
μοσέῳ κ.τ.λ. Ατίδπάε βυιᾶνο πο- 
λυσύνδετον. Οἵ. 86, 8 εἰ Π,6Πη6Ρ. 
δὰ ΡΠϑΙαγ, Ερίϑι. 82. ρ. 140 (εα. 
Πῖρ5. Π). 6 ἀϊνίι]8β, οἸαββ6, 
δααίίδίι ΑἸΠΘὨἸ θη 51 Πὶ νἱὰ, 1ΠΠ| 18. 
Ἵπποι εἰ ὅπλα ἰἱρϑὶ δαιΐτο5. εἰ 
δγανὶβ υτηδίμγϑθ τη 168 νἀ θηΐῃΓ 
6586: πᾶ ὄχλος αἱ 5δαυϊίαν 
τατθᾶπὶ ΠΟΠΪΠ ΠῚ 6Χ ατιἃ αν ΟΓ 
ἃυτηδιϊ οἱ ΓΘΠΪσῈ5 οἰ θη 
580] 6ὑ δἰ σ;μἰ ἤοᾶγο, ἍΠΙ τὰπιδη ὄχλον 
ἐγθααδπιϊαπι Ποπιϊπαπι νοϊαης ἀ6- 
ϑίρῃδγα εἱ ἵππους δία ὁπλαὰ 
τορτΐθ ἀϊοῖα 6558. --- ὅσος. 

ἐστίν. Ὧε. ΠΕΠΊΡΓΟ Ἐπ ριστοιτς 

Αἰοδο οἵ, Βοροκὶ. Οθο. οἷν. 
Ατπθη. 1 ρ. 47 544. ΟἸϊηῦ, Εδϑί.: 
ἄτδεοο, ΠῚ Ρ. 897 54. εἀ, Κταθρ. --- 
ξυμμάχους πολλοὺς φό- 
ρου ὑποτελεῖς. Οἵ. ΝΠ ὅ1, 
5..4 ᾿θίαιιο δάη. --- πρὸς τού- 
τους. ,,Η15 τοροιϊῖο [οταϊονὶϑ 

τὴ 



98 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, π΄. πα΄. 

πιστεύσαντας ἀπαρασκεύους ἐπειχϑῆναι; πότερον 
ταῖς ναυσίν; ἀλλ᾽ ἥσσους ἐσμέν᾽ εἰ δὲ μελετή- 
σομεν καὶ ἀντιπαρασχευασόμεϑα, χρόνος ἐνέσται. 
ἀλλὰ τοῖς χρήμασιν; ἀλλὰ πολλῷ ἔτι πλέον τού- 
του ἐλλείπομεν καὶ οὔτε ἐν κοινῷ ἔχομεν οὔτε 
ἑτοίμως ἐκ τῶν ἰδίων φέρομεν. 81. τάχ᾽ ἄν τις 
ϑαρσοίη ὅτι τοῖς ὅπλοις αὐτῶν καὶ τῷ πλήϑει 
ὑπερφέρομεν, ὥστε τὴν γὴν δῃοῦν ἐπιφοιτῶντες. 

Ἔ 4, πολλῷ πλέον ἔτι ἴἀυν. οὐ οΟίο ἀθίθυϊοσθβ. Αὖὐ δἰ} 8 Υ 
πολὺ δ᾽ ἔτι πλείω 131, 4, πολλῷ ἔτι πλέονι βοῇ ΤΡ 8ὅ, 2, πολλῶ 
ἔτι μᾶλλον Ιζν 128, 8. ὙΠῚ 86, 8; δᾶά. Ρίαι, Ρηδθάοη. 1108. ὁ θὲ 
ἃραα 1, Αι 05 τυ 10 οὐ α τα πᾶ Ρ 8, Τα] 00 οὑπὶ ταὶ οΥ. Νθο 
ἀἰβϑί αἶα νοῦῦα πολλῷ τότε ινᾶλλον 180, 1. Οοπίτα πολλῷ τε 
μᾶλλον ἔτι ΝΠ] 90, 1, αὶ τἈπιθῃ ἔτι μᾶλλον Β65. Αὐ, Οἴιν.. ἔτι 
πολλῷ χαλεπώτερον Ὠδθη. Ὗ 2, ἔτι καὶ πολὺ μᾶλλον Ηοηι. 1]. 
ΧΧΙΙΪ 386. 429, πολλῷ δὴ μᾶλλον ἔτι Τῆυο. ΥἹ] δ, ἃ. 

ψουθουπὶ πρὸς] ἄνδρας ροϑί 
ΡΙατα Ἰητογροϑίία ἢ{,Κ 0611, Οἔ, 
Κνυδο. ατ. ὃ 51, ὅ δάη. 1. 

8.4, μελετήσομεν. Ααὖ ΒυὉ- 
ΔἸ Πἀ ΠῚ τὰς͵ ναῦς δυ να]οί 
μελέτας ποιησόμεϑα. ΟΥ ΤΙ 860, 
5 οἱ δάη. Π 43, 1. -- ἐνέσται. 
σι ἐγγίγνεσθαι ᾿ν  Νδι 
ἰἰδὶ. --- ἀλλὰ τοῖς χρήμα- 
σιν. Ὅ6 Ποῦ ἃϑὰ ρδυ οι] 6 ἀλλά 
ἴῃ ὑποφορᾷ οἱ ἀνϑυποφορᾷ 
νία, Μαδιῃ. ὅν. Ἔσ Κυιθο. αὐ, 
8. 69, 4 δᾶη. ΟΥ ὟΙ 88, δ 
οἱ ῬΙαρΡΙ. δὰ πεῖν ἤρχο. 998. 

-- τούτου, ''8ο γ6. Οἷ. Μϑαι. 
στ: ὃ 4859 Ὁ: 951. δἰ 6 σϑηεῖς 
ΠῚ, 4. Μδίμι. αν. 8 852, Κυπθρ. 
(4υ!ϊ Ἰμΐὸ τούτῳ ἰανὶιῖβ πνοιη δας 
ὉΪΒ 50} 1051) θ᾽. 8 41, 10. -- καὶ 
οὔτε -ῷ ἐπεὶ ουτε. Οἵ, δάῃ. 
38, 2. - ἐν κοινῷ, ἴῃ ἃ θΡᾶ- 
γῖο, αἰ 141, 8 δία θ ἐν τῷ κοινῷ 
γΙΌ, 8. 8, 9: ΜΠ 1. 20 υϑῖο 
οὐδ τὴ ἘΡΤ ΤΣ Ρυθ] οὶ ἀ6 8Ὧο- 
νανὶο ἀἰοῖμιν, Οἱ, ἐκ δημοσίου 
ἍΤ 91, 9. -- οὔτε ἑτοίμως 

φέρομεν, προα6 ἴῃ 
Ργορία 0018 οβί εχ ΓΘ θιι5 
ῬΤΙν ἃ 118 (ροομῃἶδηι) ΟΠ ἔΘΥΓΘ, 
Οἱ, 141, 2, οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν 
κοινῷ χρήματά ἐστὶν αὐτοῖς. 
χ Ποὺ [δοράδοιηοηΐοβ οἰ ιβπιοαὶ 
ἐσφοράς ριυϊναϊογαπι (ἀ6 ααῖίθιι5 

εἷος ροβίταηι φέρειν 4110] 46 βοοὶ 5 
υὐἰθαϊα Ρο πα θητθι5. πὶ (ίϊπ5. 651) 
ῬΓΟΥΒῸΒ. Υἱτᾶγ6. ΠῸῚ ΡοΟίτιϊ5586. ἴῃ- 
το] ορίπιαβ. Οἱ, Αὐἷβι. ΡΟ]. 1 9, 
98 (. 1971") φαύλως δὲ ἔχει 
καὶ περὶ τὰ κοινὰ ρήματα 
τοῖς “Σπαρτιάταις. οὔτε γὰρ 
ἐν τῷ κοινῷ τῆς πόλεως ἔστιν 
οὐδὲν πολέμους μεγάλους ἀναγ- 
καξομένοις πολεμεῖν εἰσφέ- 
ρουσί τὲ κακῶς" διὰ γὰρ τὸ 
τῶν Σπαρτιατῶν εἶναι τὴν 
πλείστην γὴν οὐκ ἐξετάξουσιν 
ἀλλήλων τὰς εἰσφοράς. ᾿ἀπο- 
βέβηκέ τε “τοὐναντίον τῷ νο- 
μοϑέτῃ τοῦ συμφέροντος" τὴν 
μὲν γὰρ πόλιν πεποίηκεν ἀχρή- 
ματον, τοὺς δ᾽ ἰδιώτας φιλο- 
χρημάτους. 

ὕδρ. 81. 8 1. τάχ᾽ ἄν. Δι- 
ἰΘηἀθ ἀϑυπάθίου ἰάᾷ 60 δάτηἰΒ5 111 
ααοὰ πον δθηίθης ἱπα ποῖ ιΓ 
ὁπ]. ΒΌρου ον ΠῸΠ ΘΟΪΔΘΥΘΗΒ. 
ΘΙ. ΠΠ106ὺ ἐμθοι Δυραπθηΐαιῖϊο ἰη- 
οἱρῖν ΠῚ 68, Κυθορον [γαβινα 
τάχ ἂν δέ ἐμὰν πττες οομΪοἰῦ. --- 
τοῖς ὅπλοις δ ὁ ὑπερφέ- 
ρομεν. [ΙῺ 118 πὸ πλήϑει νον- 
υἷ5. 80, 8 ὄχλῳ ὅσος ... ἐστίν, 
γΘΡΌρΠαγΘ νἱάθϑίαν, ὁορ!ἀπάσπι 
πλῆϑος ποι, αὐ ὄχλον, ἀδ ̓ πῆπια 
ΡῬΙοο. δὲ ἱπαυληὶδ Ἰμ 6} ρθη ἀ 1] 
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5 τοῖς δὲ ἄλλη γῆ ἐστι πολλὴ ἧς ἄρχουσι, καὶ ἐκ 
ὃ ϑαλάσσης ὧν δέονται ἐπάξονται. εἰ δ᾽ αὖ τοὺς 
ξυμμάχους ἀφιστάναι πειρασόμεϑα, δεήσει, καὶ 
τούτοις ναυσὶ «(βοηϑεῖν τὸ πλέον οὖσι νησιώταις. 

4 τίς οὖν ἔσται ἡμῶν ὁ πόλεμος; εἰ μὴ γὰρ ἢ ναυσὶ 
κρατήσομεν ἢ τὰς προσόδους ἀφαιρήσομεν ἀφ᾽ 
ὧν τὸ ναυτικὸν τρέφουσι, βλαψέμεϑα τὰ πλείω. 

ὅ κἀν τούτῳ οὐδὲ καταλύεσθαι ἔτι καλόν, ἄλλως τε 
ὃ χαὶ εἰ δόξομεν ἄρξαι μᾶλλον τῆς διαφορᾶς. μὴ 
γὰρ δὴ ἐκείνῃ γε τῇ ἐλπίδι ἐπαιρώμεϑα ὡς ταχὺ 
παυϑήσεται ὃ πόλεμος, ἢν τὴν γῆν αὐτῶν τέμω-- 
μεν. δέδοικα δὲ μᾶλλον μὴ καὶ τοῖς παισὶν αὐτὸν 
ὑπολίπωμεν᾽ οὕτως εἰκὸς ᾿“ϑηναίους φρονήματι 
μήτε τῇ γῇ δουλεῦσαι μήτε ὥσπερ ἀπείρους κατα- 
πλαγῆναι τῷ πολειιῳ. 

(δρ. 81. 86. τάμνωμεν οοἀᾷ, Ἐπηεηα, ΟοὉ. Μίπεπιοβ. ΧΙ ρ, 8609, 
Οἵ, Κυπθο, αν. 8 81, 18 δάῃ. 8. 

6858, 5664 5Ο0ΟΙΟΥ ΠῚ Πλἰἰ ἀ]π6 
εἴποι. Οἱ, 88, 1. 121,2. 149,1, 
ΠΗ 9: Εὔδπι σταν!8 ΔΥΠΊ8- 
ἴπγαθ τη 65 (ὅπλα) ΠΟἢ 5018 
Πιαοοαδοιπμοη 8. (οἵ, Υ 68, 8. ουπὶ 
118; 6), 588 ΡοΙοροηπεβιβ ἴοο- 
ἀεγαιῖβ ρίαγθβ ἀπᾶπη ΑἸΠ ΘΗ θη 51- 
θὰ5. (ὐἱδιαπηΐαγ, ἹὙπερφέρειν ἴτ8 
αἸοίαπι οὐ οὰηὶ φϑηθίϊγο οἱ ουτη 
δοσιϑαῖνο ρθύβοῆδθ ἰπηρὶ 6Χ 
ϑὅτθρι. ΤῊ658. ἱπιθ!! δα ταν. 

δυ, ἐπάξονται. ὕϑιταυῖι 
ααϊάεπι πᾶς νὶ νϑ] οογία β'π}}}} ἐσά- 
γεσϑαι, 5ε8 ναυϊραίιτη 5815 ἀ6- 
ἕεπαππι ΥἹ 99, 4, σῖτος ἐπαχτός 
ΥΙ 20, 4, ἐπαγωγὴ τῶν ἐπιτη- 
δείων, ᾿Ν 83, ὅ. 11 34, ὃ. 

δ 51 δἰὐο δ΄ τα Ὁἱ; ἄ)ο ἃ 5] 
Ρονῦτγο. ΟἹ, ἦν 29, 4, -- δεή- 
σει καὶ κι τ. κ. Καί δυῖ ροβι 
τούτους ἰγδηΒροπθηάιμη 6858 δῦ 
δ τοίϑπὶ 5θηίθη δ πη 5ρθοίαγο 
ἄοοοι Κγαθρ, Ηοο ρ]δοεί. 

84. τὰς προσόδους ἄφαι- 
ρήσομ εν] διὰ τὸ (τοῦ) ἀπο- 
στῆσαι τοὺς συμμάχους. 50Π0]. 
Οὗ, 122,1, 005. ἴῃ Μηδβιμοβ. μον. 
56, ΠῚ Ρ. 817 ὑφαιρήσομεν (οἴ. 

1Π 81, 1 ᾿ἰρίᾳι 54.) Ἐξειμεηδυτα 
6586. Ραίαι, Αἱ οἵ, 1θις ἰὴ Ξ- 
ἀφ᾽ ὧν. Οἱ Κταρσ. 8. 68, 
10 δάη. τ τς ΠΑ, μδς 
βἰσηϊποαίίΐοηθ ρᾶββῖνα δοοϊρίθη- 
ἀυπι:. «Τὰ ἀθδ. τὰ πλείω, εἴ. 
Κυιθρ. τ, 8 40, ὅ 8άη. 

8δ. καταλύεσϑ'αι. Οἵ, αάη. 
ΙΓ 18, 4. -- ἄρξαι μᾶλλον, 
ἰπΠοΘΡ1556 (:. 6. ἃιποίοῦδϑ 
ἔπ1556; οὗ δάη. 144, 2) πηᾶρὶ8 
αυδ πη 81 Ὀ6]} πὶ 115. Π0η ᾿πία[ οι ]-- 
ἴηπ5. (οἵ. άη. 68, 1), ἰά. αυοά 
ΕΧ γορθὶβ τίς οὖν ἔσται ἡμῶν 
ὁ πόλεμος ἴδοϊ!α. βυθαπάϊαν. 

86, ἐκείνῃ... ἐλπέδι. ΟἿ, 
Υ 14, 8. -- οὕτως ... δου- 
λιεσοαι, δάδθο νουϊβϑίπηῖϊο οδὲ 
ΑἸ ΘπΊ θη 565 ΡΓῸ ἃ Πἰτ]ηΪ Ἰη8 - 
Βηϊιαάϊηο πθαὰ6 ἄργο 58561- 
νἱταγο 5. (δολ τὴ ϑζίαυοη ἰλγο8 
Φιαπάο8 πιαοἠθη). ἴλὲ Δουῖβιὶ ᾿π|ϊη]- 
εἶγο νἱὰ, δάη. Π|10,6. --- φ ρον ή- 
ματ', βυροτυϊα, οοη ΓΤ 6 - 
018. αὐ Β6ΙΏΡ6. δρᾷ ΤΙ. (ΟἿ, ἀάιι. 
ΠῚ 4, 4. "ν᾽ 80, 8. Ν'ὶ 40, ὃ. 43, 2 
οἱ Ἡ 45;6, 61]. 8. 6278. 118,4. 
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82, Οὐ μὴν οὐδὲ ἀναισϑήτως αὐτοὺς κελεύω 1 
τούς τε ξυμμάχους ἡμῶν ἐᾶν βλάπτειν καὶ ἐπι-- 
βουλεύοντας μὴ καταφωρᾶν, ἀλλὰ ὅπλα μὲν μήπω 
κινεῖν, πέμπειν δὲ καὶ αἰτιᾶσϑαι μήτε πόλεμον 
ἄγαν δηλοῦντας μήϑ᾽ ὡς ἐπιτρέψομεν, κἀν τούτῳ 
καὶ τὰ ἡμέτερα αὐτῶν ἐξαρτύεσθϑαι ξυμμάχων τε 
προσαγωγῇ καὶ Ἡλλήνων καὶ βαρβάρων, εἴ ποϑέν 
τινα ἢ ναυτικοῦ ἢ χρημάτων δίναμιν προσληψό- 
μεϑα (ἀνεπίφϑονον δὲ ὅσοι ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ὑπ᾽ 
᾿᾿ϑηναίων ἐπιβουλευόμεϑα μὴ Ἕλληνας μόνον, 
ἀλλὰ καὶ βαρβάρους προσλαβόντας διασωθῆναι), 
καὶ τὰ αὑτῶν ἅμα ἐκποριζώμεϑα. καὶ ἣν μὲν ἐσα-- 3 
χούωσί τι πρεσβευομένων ἡμῶν, ταῦτα ἄριστα" 

Οὰρ. 82, 81. τὰ αὐτῶν Ναὶ. Τιᾶυτ, ΡΑ]. 55. αΥ, τὰ. ΑἹ οὗ, δάπ. 
δ 2. ἐσακούωσι Ναῖ. Αὐυρ. Μ. 6455. 6]. εη. Τ΄. Β6ρ., τεϊϊααὶ 

ἐσακούσωσι. ΟΥ̓ 50. ἢ- 
καὶ δηία δύο οπι. [,8ὰγ. Αὑρ. πὶ. ΟἿἃἁ δᾶπ. 

Οδρ. 89, 81. Οὐ μὲν οὐδέ 
Ρϑι]0 ΘτΑνΊΟΓΘ5 ΡῬϑυιϊοῦϊαθ δ η1 
οὐδὲ μήν: 7εαοοῖ αἰοὶ πιολιί. 
Ο΄. δάπ. Π 97, 6. -- ἀναι- 
σϑήτως Ἰϊο, ΔἸττον δίαιο 609, 8, 
δϑβί ἀναλγήτωας. Οοπβθουίῖο νον- 
θοτὰη ἤδθο οϑβίς: οὐ κελεύω 
(ἡμᾶς) “ἀναισϑήτως ἐᾶν αὐτοὺς 
(τοὺς '4ϑην. βλάπτειν τοὺς 
ξυμμάχους ἡμῶν. [6 οοπουῦβα 
δοοαδβαι νη ἀϊοίαπιὶ οϑὺ δᾶ ὟἹ 
10, 1 εὐ δἰ}. --- καταφωρᾶ»ν) 
ἐλέγχειν. 5610]. -- πόλεμον 

δηλοῦντας. Ἐκχαυϊδίθον 
ζοτιώυ]α, αὖ δὶ αἰχουὶβ Ὁ 61} πὶ 
ρΡδίεΐδοϊθηΐθβδ, '. 6. ῬυῸΓ- 
[ΘΠ 168 108 6110 πὶ σ᾽ 6 501}0 8. 
- μή 9᾽΄. Βερεῖο πιρηίο δηλοῦν- 
τας οἱ δ ἐπιτρέψομεν νογθᾶ 
αὐτοῖς τοὺς ξυμμάχους ἡμῶν 
βλάπτειν. -- ξυμμάχων τε 
προσαγωγῇ. Οἵ. αὐ. ροβίθα 
ἰδοία Ἰορίπιὰβ 17,1. Νοχ προ- 
σαγωγή Ρἰοταπιαιθ ἃ πιῖϊ 5510 
(νεῖν δὰ γϑρϑηὶ; οἵ. Χοῃ, ΟΥγ. 
ΨΠ δ, 46) ἰΐὸ εϑύ δάἀϊαποίΐο. 
για. ἀε προσάγεσϑαι δι. "ἢ 
προ. ὅσοι ὥσπερ καὶ 
ἡμεῖς... ἐπιβουλευόμεϑια. 

Μρυραπὶ τοὶ οουηρᾶγαῖδθ 8οΟΟπι- 
πιοἀδίαπι οϑί. Οἵ, ΠΠ 6, 7. Χ θη, 
γι. ΙΝ. 1, 8. Θεηοβίῃ. ΙΥ̓ 12. 
ΪΔν. ΙΧ 3, 4. Μϑίιῃ. ἀν. 8 806 
δάη. 1, Κυιορ, τ, 8 68, 1 δάη. 4. 
Τοηλουθ (8}18 ἐοπηρίαι ΟΟθδίι5. ἴῃ 
ΜηθπΊΟ5, ΠΟΥ͂, εν, ΠῚ Ρ. 74 54. 
- καὶ... ἐκποριξώμεϑια. 
Ηδθς τεβροπάθηῦ. βῈρθυ ον θι8 
ξυμμάχων τε προσαγωγῇ εἰ 
ΟΥ̓δῖΪΟ πηλιίαίϑ οϑύ ῬτῸ νν. καὶ 

τῷ ... ἐκπορίξεσϑαι. Οἷ. δάη. 
8ύ, 1:- τὰ αὐτῶν - τὰ 
ἡμέτερα αὐτῶν. Οἵ. Μαμῃ. Θ΄ν. 
ὃ 489, Π. Κυυορ. αν. ὃ ὅ1, 8 
δάη. 15. ἘΧοηιρία ἃ} ἢἷ8 6Χχ 
ΡΓΟβ8 Αἰοὰ Αἰαία πὸ5 ἀθ νἱο 
οορίίατο νεοίϑηΐ, αυδπαυδηὶ δἰ] 
ἢἷο ἀ8ι8 πο δϑὶ δρυὰ ΤῊ. -- 
ἐκπορίξεσϑαι εδι ΘΧΡτΟ- 
ποτ, δχρδάϊΐνε, παρασκευά- 
ξεσϑαι. Οὗ 125..2; 

8 ἃ, ταῦτα ἄριστα ἀεὶ. 
Ἠρυνγ. ,,γϑδθρθ ἰϑυηθη βῖο Ορ(ϊ πη 05 
ΒΟΓΓΡΙΟΓΟ5 δ 165 ἀἰοθηίθβ. Τ᾽ ΠῸΠῚ 
ΔΡΡουδπὶ ΗἸΡΡοονδίθπη ἀθ τη οὐ 5 
ΠῚ Π ΘΓΕ ΠῚ τοπὶ, ΤΡ. 602 ἘΡΠΊΘΡ]η. : 
ἣν μὲν δυνατὸν ἢ εἴσω ἀπῶσαι 
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ἣν δὲ μή, διελϑόντων ἐτῶν καὶ δύο καὶ τριῶν 
ἄμεινον ἤδη. ἣν δοκῇ, πεφραγμένοι ἴμεν ἐπ᾽ 

8 αὐτούς. καὶ ἴσως ὁρῶντες ἡμῶν ἤδη τήν τὲ παρα- 
σκευὴν καὶ τοὺς λόγους αὐτῇ ὁμοῖα ὑποσημαίνον-- 
τας μᾶλλον ἂν εἴκοιεν, καὶ γῆν ἔτι ἄτμητον ἔχον-- 
τες καὶ περὶ παρόντων ἀγαϑῶν καὶ οὔπω ἐφϑαρ-- 

4 μένων βουλευόμενοι. μὴ γὰρ ἄλλο τι νομίσητε τὴν 
γὴν αὐτῶν ἢ ὅμηρον ἔχειν καὶ οὐχ ἧσσον ὅσῳ 

ἄμεινον ἐξείργασται" ἧς φείδεσϑαι χρὴ ὡς ἐπὶ σπλεῖ- 
στον. 
ἀληπτοτέρους ἔχειν. 

καὶ μὴ ἐς ἀπόνοιαν καταστήσαντας αὐτοὺς 

εἰ γὰρ ἀπαράσκευοι τοῖς τῶν 

ξυμμάχων ἐγκλήμασιν ἐπειχϑέντες τεμοῦμεν. αὐτήν, 
ὁρᾶτε ὅπως μὴ αἴσχιον καὶ ἀπορώτερον τῇ 11ελο- 

ἄμφω, ταῦτα ἄριστα' ἣν δὲ 
μὴ οἷόν τε ἢ κ. τ. 1. Οὔβοῦναββθ 
ΤῊ] νἱάθου ΘΠ Πρ βίη ΒάθόΈτα ἸΘΘα πὶ 
αδὶ βεαυίτιν εἰ δὲ μή, υἱ ἴῃ πο- 
εἰββίπιο ΠῚ 8, 8, 56ὰ υθ] ἣν δὲ 
μή δαῖτ δἰΠΠρείπ ΠΟἢ ΔΡῬΆΓΟΓΘ.““ 
Οο0. 1.1, ». 87. Ηδηο οθδβοινᾶ- 
το πθη ἰδηθ ἢ ὙΘΥΔΠΏ ΠΟ 6556 
οβίθπάπηξ ΡΙδι, 46 Βερ. δ1δα, 
ὉΔῚ ϑϑαιθηία ἣν δὲ μή ἰΠρδἰβ 
δβῖ, οἱ ΡΪαϑί. ΗΙΡρ. 2960, αὶ 
βϑαιθπία εὖ δὲ μή ποῦ εβί, Οἵ, 
Καρμη. ὅτ. ΠηΔΧ, 8. ΠΥ 80. --- 
διελθόντων ἐτῶν καὶ δύο 
καὶ τριῶν. ἴΙτὰ καὶ δὶς καὶ 
τρίς ῬΙαῖ. ΡῬῃδρά, 086. Ζοη. πη. 
ΧΙ 34, δὶς καὶ τρίς ϑορῃ. ΡὨΪ]. 
1222, 4 8}}ππὶ ΘΧ ΘΠ! γα πη ατδο- 
ΘΟΓᾺΠῚ τη θη 10Πη 61 ἴδοογ ἀθ θοαὶ 
υμα. δὰ ὅοόορῃ. ΕἸ. 7112, ἢ 
Βἰπίεῃ, δα ΡΊυι, Τγ8. 10. Οοηίτα 
δὶς ἢ τρίς ΤΊαο, 1 ἡ... 1Ν 38, 
8, καὶ δὶς ἢ τρίς Υ 10, 9, αὶ 
ἂς καί νἱὰ, δάη. ἢ6 [αι. δὲ5 
[6Υα4 6 δὲ ἰθῖνο νἱᾶ, Βρθηι. δὰ 
ον, Ερ. 1 ὅ, 88 οἱ Δ8]ο". δὰ 
Το, Αρτῖο. 12. ΟἿ οἰΐαπὶ δάη. 
ΒΌΡΓΆ 29, 2 εὐ Κυιθρ. ὅν. 8. 69, 
32 δἄη. 4, -- ἣν δοκῇ Ῥοβι 
πεφραγμένοι γ6}15 οο!]οοαία. Ηοο 
ναϊοῦ τη ηἶ{ϊ, ἰηϑίτγαοίι δὰ 
Ὁ ΦΙΠ α τη. 

8 8. ἤδη τήν τε παρα- 
σκευήν -- τήν τὲ πϑῇ, μος 
σκευήν. ΟΓἾἁ ἀἀπ, 187, 

5.2. πὴ ΧΟ Ρὶ. α- χεῦν, 
ΠΟΙΙ6 ΘΠἰπΠὶ ραΐᾶΓ6 νΟ5 06Γ- 
ΓΔΠΊ ΘΟΓᾺΤῚ αἰΐϊοὸ 4ὰ8π| ροἷ- 
ΘηοΟΥΪΒ ἰΙοσΟ βᾶθ 66. Βθηθ 
ΒΙοοτηΐ, οομηρᾶιαὶ Πὶν. Κ᾽ 42, 2 
πΟΠ Οοπηΐϊᾶἃ ΘΟΠ ΓΘ ἃτὶ 
ἰθοία, αὖν. Ρ᾽Θ ππι5 δα ἔ166- 
θη 08 μο5 εἴ ατα Ἀ Ὁ Ἶ πη 05 Π8 - 
Ὀοτγεηΐ, -- οὐχ ησσον ὅσῳ 
ἄμεινον, ἷ,., 6. καὶ τοσούτῳ 
μᾶλλον ὅσῳ ἄμ. Ὧε οὐχ ἧσσον 
υνἱά. Μοβθῦ. ρ. 182 οἱ ΠῚ 52, 1. 
Κνυθρ. αὐ. 8 θ7, 1 δάῃ, 8 οι 9 
απ, 2, Π6 ὅσῳ 5'πε τοσούτῳ 
Ροβίίο νἱᾷ. Υ 108. ΥἹ 89, 6 ἐξ 
Θ14}}0, δὰ Ρ]αί. Αροὶϊ. 808. 6 
πουοῖς 11 71]. Σ 05:02: 

8 ὅ. τοῖς. Ξ ἐγκλήμασιν 
ἐπειχϑέντες, Ρτορίοι οτὶ- 
τηϊη αι 0Πη 65 ἔδβδιϊπδηΐθθ. ἢ6 
ἀαύϊνο νἱά, Μδίιῃ, αν. 8 398. --- 
ὁρᾶτε ὅπως μὴ... πράξο- 
μεν. Ῥογίυϑ: νίάδι8 πθ ΡΙὰ5 
ἀφάφοονΐβ 8ἃο ἀδιηηὶΐ Ρεϊο- 
ΡΟΏΠΘ6Β80 ὑτγῖ Δ τη 115. [ἃ οἰ 8 1 
Κύιοο, πράξομεν, αοίῖνα ἀϊοίαχτη 
οἱ αἴσχιον καὶ ἄπορ. 8ἀϊοοιϊνα 
6586 χ᾽ βιϊπιαΐ, ὨᾺ] χη (ἃ ΠῚ ΘῺ οἷτι5 
γοτθὶ πρϑασευς βίσποίαγδθ ΘΧ 6 ΠῚ- 
Ρίαπι δἴδυθηβ, Αἱ ΟἸ855. δχ οοῃ- 
βΒαθιπη6 βου ηἶβ ΤΠπογάϊαεὶ 
(1 8:2 170,09. ὙΙ ΟἿ, 4. 11, 
1, ΨΠΠ| 98, 6) πράσσειν ἱπίγδη- 
β᾽ἰνὰπὶ νἱπὶ ΠΆθΘΥ6 οἱ αἴσχ. καὶ 
ἄπορ. δάνογυϊα ο886 οϑίθηϊί:, 
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ποννήσῳ πράξομεν. ἐγκλήματα μὲν γὰρ καὶ πόλεων ὃ 
καὶ ἰδιωτῶν οἷόν τε καταλῦσαι᾽ πόλεμον δὲ ξύμ- 
παντας ἀραμένους ἕνεκα τῶν ἰδίων, ὃν οὐχ ὑπάρ-- 
χει εἰδέναι καϑ' ὅ τι χωρήσει, 
πῶς ϑέσϑαι. 

Ἂν ΓΝ κα 5 

οὐ ῥᾳδιον εὐπρε- 

80, Καὶ ἀνανδρία μηδενὶ πολλοὺς μιᾷ πόλει 
μὴ ταχὺ ἐπελϑεῖν δοκείτω εἶναι. εἰσὶ γὰρ χαὶ 

ἐχείνοις οὐχ ἐλάσσους χρήματα φέροντες ξύμμαχοι, 
καὶ ἔστιν ὃ πόλεμος οὐχ ὅπλων τὸ πλέον, ἀλλὰ 
δαπάνης, δι᾿ ἣν τὰ ὅπλα ὠφελεῖ. 
ἠπειρώταις πρὸς ϑαλασσίους. 
πρῶτον αὐτήν, καὶ μὴ τοῖς τῶν 
πρότερον ἐπαιρώμεϑα, οἵπερ δὲ 

8 ὅ. πράξομεν Τιδυγ. εἰ ΒΕΚΚ, Απροᾶ, 
᾿α αὶ οοαά. 

ΟΟπηρν Εγοσιιπὶ γαι10. ΟἸΒΟΌΤΙΟΡ 
εδβί; νἱἀθίατ ΘΟΘ ἈΠ ΠῚ 6856 ἢ 
αὐτῇ (τῇ ᾿ἀττικῇ). Ἢ νῦν ἰᾶπιρῃ 
Βα θα αἾτὶ να]ν ΒΟηΪΖ. 1. 1. Ρ. 29. 
ϑ6( 5ἱ ΟἸαββϑηὶ γουθουιπὶ ὅπως. 

Ἶ πράξομεν ᾿π ογρυ θεὸ νϑιᾷ 
εδί, ἰϊᾶ ῬΓΟΡΒῈ5. ᾿πυ}}16 οβϑοΐ τῇ 
Πελοποννήσῳ, αυρα διδηὶ νἱπὶ 
ἴϊαὰ ἰαπίιπι ἤδθοὺ δὶ Αὐΐοᾶ οχ 
οΟὨϊγαγο οορὶίαίαγ, Ρυδδίθυθα 
ὨθΟθ556. δ586ῖ ἰἴᾷπ| ΠιΠῸ {πὰ ΡῈ ΠῚ 
οἱ αἰ [Π ΟῚ] 6 πὶ 6556 ΡΟ] ΟΡ πη 68ὶ οοη- 
αἸοϊ ΟΠ 6πη), απιοὰ νἱχ ἱπάϊοαγο ροίοβί 
Αγομίάατηιβ. Οἷς Τὶ. Ηδγρβο. ἴῃ 
ῬΏΪΠΟΙ. ΧΥΙ ρ. 3521 58ᾳᾳ. δε ἀκδί, 
τῇ Πελ. (πιῖξ ἄδπι Ῥεὶ.) οἵ. Ἡδνοά. 
ΨΙ 94 Μαρδόνιον φλαύρως πρή- 
ξαντα τῷ στόλῳ. 

8.6. ἕνεκα τῶν ἰδίων] 
οὐ γὰρ ἣν κοινὰ τὰ ἐγκλήματα 
πάντων τῶν Πελοποννησίων, 
ἀλλὰ μόνων τῶν Κορινϑίων 
[καὶ ἄλλων τινῶν ΟἿ, 4]. 8610]. 
-- ὅν. δὲ ἴογπὶα οὐδιϊοηὶβ οἵ, 
72, 1, - χωρήσει, ὉΠ 70} ν 
ἀοίνο ξυγχωρήσετε 140, ὅ, προ- 
χωρήσειν ΠῚ 4, ὅ. ΘΙΠΙΡΙ6Χ ἔα- 
ἰὰγὰΠ] χωρήσω φτδρίοεν ὍΠιο, 
Βάῦθθηι Πογοὰ. ὙΠΠ 08. Ὀίοη. Ηκ], 
Τὰς]. 41.) Τοπηοτο ἰσίίαν Ηθυν. 

ἄλλως τε καὶ 

πορισώμεϑα οὖν 
ξυμμάχων λόγοις 
καὶ τῶν ἀποβαι- 

Ρ. 102, πράξωμεν τε- 

χωρήσεται. -- ϑέσϑαι, ',. 6. 
καταϑέσϑαι (121), ἀποϑέσϑαι, 
αὖ Τιδίϊηθ ρόποῦα 61} πὶ αἰοὶ- 
τὰν, ΟΓ, 81, 8, ΠἼΠΙ 84, ὅ οἱ οτπὰ 
βϑηΐθηίία 54]. πὰρ, 88. 

ᾶρ. 88. 82. οὐκ ἐλάοσ- 
σους ... ξύμμαχοι, ποηῃ 
Ρδυοίουθβ (ᾳυᾶπη πΠΟὈΪ5) 50- 
οἷ ἰἰᾳὰθ ὑτὶραΐα Ῥϑπάϑθη- 
065. . Οἵ, 0.19: --οἰοῦνο τ τὸ 
πλέον, ἀλλα. Νὶά. Μειῃ. αν. 
8 4650. Κσπδρ. αὐ, 8. 49, 2 δάη. 6, 
Οἱ Π| 48,2. 44. 4, Ἤ ρτο μοο ἀλλά 
9 78.89.1. ΣΝ οἵα προ Β 
564 ἴρϑιβ οοδά. 4 ἃ πι) Οἷο. ἂς 
ον. ΠῚ 78, 3117. -- δι᾽ ἣν τὰ 
ὅπλα ὠφελεῖ. Ηδρο 5ἱ βίποουα 
Βηΐ, υὐ ἃρίᾶ 5οπίθηϊα οἰ Ποἰαῖαγ, 
γράάοπᾶα νϑυθὶβ οἷ (8 Ὁ1ῃ- 
Ῥύα5) Ορϑύᾶἃ 861 4110 (5 1- 
Ρί.) δοοθάθῃΐἑο ἃ 6 ΠΊῈ πὶ ἃ ΥἼη ἃ 
ἱανδηΐ, αἀαοηΐϊατη βἴηθ ρθοιηϊα 
Ὀ6ΙΠὰπὶ ρᾶγδὺὶ ποραυῖν, Οἷ, Μϑιῃ. 
ατ, 8 ὅ80, 20 οἱ, δῖηϊς, δὰ Ριίαῖ. 
Το, 18 οἱ ἀο διά δάῃ. ΠΙ 18, 
ὅ., Μαὶα ρφυρβι. 1. 1, Ρ. 820 8β8ᾳ. 
46 βυτηρία ἴῃ θοπιρᾶταμάδ οἰα558 
ἰδοϊθπάο οὐσίαι, (ΟΠ πὶ ὠφελεῖ- 
ταᾶν Ἰεσοηάαπὶ οοηϊθοϊπηι8, Οἱ, 
ΠΠ 18, ὅ. ΥΨΙ 84, 2.) 

ἘΦ μὶ' 
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νόντων τὸ πλέον ἐπ᾽ ἀμφότερα τῆς αἰτίας ἕξομεν, 
οὗτοι καὶ καϑ'΄ ἡσυχίαν τι αὐτῶν προΐδωμεν. 
84. καὶ τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, ὃ μέμφονται μά- 
λιστα ἡμῶν. μὴ αἰσχύνεσϑε, σπεύδοντές τε γὰρ 
σχολαίτερον ἂν παύσαισϑε διὰ τὸ ἀπαράσκευοι 

ἐγχειρεῖν, καὶ ἅμα ἐλευϑέραν καὶ εὐδοξοτάτην πόλιν 
διὰ παντὸς νεμόμεϑα. καὶ ϑύναται μάλιστα σω- 
φροσύνη ἔμφρων τοῦτ᾽ εἶναι" μόνοι γὰρ δι᾿ αὐτὸ 
εὐπραγίαις τε οὐκ ἐξυβρίξομεν καὶ ξυμφοραῖς 
ἧσσον ἑτέρων εἴκομεν, τῶν τὲ ξὺν ἐπαίνῳ ἐξοτρυ- 
νόντων ἡμᾶς ἐπὶ τὰ δεινὰ παρὰ τὸ δοκοῦν ἡμῖν 
οὐκ ἐπαιρόμεϑα ἡδονῇ, καὶ ἤν τις ἄρα ξὺν κατ- 
ηγορίᾳ παροξύνῃ, οὐδὲν μᾶλλον ἀχϑεσϑέντες ἀνε- 
πείσϑημεν. 

8 ὃ. τὸ πλέον ἐπ᾿ ἀμφό- 
τερὰ τῆς αἰτέας ἕξομεν, 
ΤΟΡΡ. ἴῃ αἰτᾶηαιθ ΡᾶΥί6 πὶ 
κε 189. 4τ 00 11.0Ὁ. 91 ἘΝ .17..:4. 
ὅ8, 1. Ι 60, 2. Ι 48, 8) οδὺ- 
586 πηᾶῖὶι8 ρῬοπάτϊ5 8 5{1η6- 
Ὀΐπηα 5, ἰ, 6. Ρυδεοῖὶρεΐ δῦσίο- 
Τ68 ν᾽ ἀφ δίπιαν, μάλιστα ἤτοι 
τὸ κλέος ἢ τὴν αἰσχύνην τῶν 
ἀποβαινόντων ἕξομεν. Οἵ, Π 
11,9. - οὔτοι. Ὅε οἵπερ... 
οὗτοι οἷ, Κταερ. αν. ὃ 68,1 ἀπ. 2, 

Οαρ. 84. 8 1. τὸ μέλλον. 
Οἵ, δάη. 86, 1. --- ὃ ἐτΕθ Ὁ 
ται. γιά. ᾽69, 4. 10, 2 8α4. 
ἡμῶν. Ῥοπάει χ τεῖαι. ὅ. γἱὰ, 
Μδμη. αν. 8.917. Κτυαοσ, τ. 8.47, 
10 δάη. 2. -- ἐλευθέραν καὶ 
εὐδοξοτάτην. Πεοομϊαποίϊοπα 
ῬΟΒΙνΙ οἱ βαρουαύνὶ νἱα, 100. 
Ῥαγαὶ. Ῥ. 41 ποῖ, 41 εἱ ρ. 540. 
ΑἸίογα πᾶθο δϑὺ σᾶιιϑἃ ΟἿ. 605 
ἰαγαϊιαιδ οὐ ουποίδι! οπἶβ π6 ρΡὰ- 
ἀθαῖ, Νβαᾷὰθ θηϊπὶ μαθο ἱπηρϑαϊ- 
ψουαηὺ ααΐη οἰν ίαι15 ᾿Ιθυἰαίθτη οἱ 
σ᾽ουῖα πη ΟΠ πῖπ0 ᾿ΠΟΟΙ ΠΊΘΙ 56Γ- 
νγαγαηΐ, 

8.2, δύναται ... εἶναι, 
δα το ν ὑτὴν παῦδι π'τ| 5510. 
δ᾽ Δ 1: ΠΡ ΑΘιε. 9:»» Ἐπ: ἴ8 

τοῦτο εϑί τὸ βραδὺ καὶ μέλλον, 
ὃ μέμφονται. ἤδπο ᾿σὶταν οπποιᾶ- 

πολεμικοί τε χαὶ εὔβουλοι διὰ τὸ 

ἰοποπὶ ρυπαἀθηΐθπὶ τη Ο δγδίϊ 0 6 πὶ 
(νει πιο θϑιῖδηι) Ατοῃἀαπιαβ. αἰ- 
οἷν Ῥο558 6556, απ8ε σωφροσύνῃ 
ΤΔΟΘἀδοπ ἢ 15 οἰΐδτη 08, 1 εὐ ὙΠΙ 
24, 4 ετἰρθυϊίαν, ἔμφρων 
τη χίπιθ Ροδιϊοιπὶ γψοσαὈυ!απη ἃΡ- 
ῬΘΙΙαὺ ΟἸα55.; 564. ΠῸΠ ΓΑΓΡᾺΠῚ οϑὲ 
δρια ΡΪαί, ᾿δὲ. 8]105 ΒΟΡΙΡΊΟΓΕΒ. 
γιά, ϑίθρῃ. 1π65. θὲ τοῦτο 
οἵ. Κυυορ. ἅτ, 8 61, 7 δά, 4. 
-- εὐπραγίαις οὐκ ἐξυβροίέ- 
ξομεν. Οἵ, Μαίιῃ. αν, 8. 5980. 
Κναθο. αν. 8 48, 15 ἀάη. ὅ. ---τῶν 
ξέν οἷς ἐξοτρυνόντων. αε- 
πειϊνὶ βυβρθηϑὶ ϑιηΐ οχ ἡδονῇ 
εὐ 5ἰβηϊβοδηι ἡδονὴν ἣν παρέ- 
χουσιν οὗ... ἐξοτρύνοντες. 
ΟἿ, δάη, ΠΙ ὅ8, ὅ. -- οὐδὲν 
μ ἄλλον οαὧῇ ἀχϑεσϑέντες 
ἴπηρθ, π0ῃ οὐπὶ ἀνεπείσϑημεν. 

ἀνεπείσϑημεν, αἰϊὰ ἃ 
πΟὈὶ5 Ρουβαδαοθυὶ (οἷ, δάη. 140, 
1. Π 68, 2) β5οεῖ, Νηὶ κατη- 
γορία ε5 τηδ]ϊ σΟΠ51}}1, [)6 8ΟΥ, 
οὐ ταδης ΟΣ ΜΕΥ .105;..: 

8. 8. πολεμικοί τε. Ῥατι- 
οὐϊαὰ τέ ποι οππὶ ἰηβθαπθηι καί 
ΘΟἤδογοί, βϑὰ ἰοίδιη βϑηῃίθη 8 ἢ 
Θὰ πη ΒῈΡΘΥΙΟυθ18. ἰπηρῖ!, --- διὰ 
τὸ εὔκοσμον, ', 6. τὸ σῶφρον; 
τὴν σωφροσύνην. ᾿᾿σαφές, ἴῃς 
αυΐϊι 5080], . τὸ γωρίον ποιεῖ ἡ 
τῶν ὀνομάτων ἐναλλαγή. τήν 
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εὔκοσμον γιγνόμεϑα, 
σύνης πλεῖστον μετέχει, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, πδ΄. 

τὸ μὲν ὅτι αἰδὼς σωφρο- 
αἰσχύνης δὲ εὐψυχία, 

εὔβουλοι δὲ ἀμαϑέστερον τῶν νόμων τῆς ὑπερ- 
οψίας παιδευόμενοι καὶ ξὺν χαλεπότητι σωφρονέ- 
στερον ἢ ὥστε αὐτῶν ἀνηκουστεῖν, καὶ μή, τὰ 
ἀχρεῖα ξυνετοὶ ἄγαν ὄντες, τὰς τῶν πολεμίων πα- 
ρασχευὰς λόγῳ καλῶς μεμφόμενοι ἀνομοίως ἔργῳ 

τὲ γὰρ αἰδῶ καὶ τὴν αἰσχύνην 
κατὰ τοῦ αὐτοῦ τίϑησι συνω- 
νύμως, καὶ τὸ λοιπὸν ἔμφασιν 
(5 Ὁ ε οἷ ἐ πὶ) παρέχει ὡς ἐπὶ 
ἄλλου καὶ ἄλλου τύσσων τὴν 
λέξιν. ὡς καὶ τὴν σωφροσύ- 
νὴν καὶ τὴν εὐκοσμίαν ὁμοίως 
τέϑεικε. --- τὸ μέν τεβρίδονε 
δὰ πολεμικοί, αυρά ἰάθη ρϑυ]ο 
Ροβὶ τῇ εὐψυχίᾳ Βυθδίδηϊνο οχ- 
Ῥτὶπηϊίαν, οοπιγανῖα εὔβουλοι δέ 
οογἰββίτηθ ἀοοθπῦ, Οἵ, δίῃ. τ. 
8. 288 δ4η. ὅ. --- αὐἰδ ὡς, υὐ ποῃ 
ται] ροβὲ αἰσχύνη, ε6βὶ νοτγϑ- 
ουπάϊα, ΡαάοΥ, ἷ,. 6. ἀβάο- 
οΟΟΥΪ5 νἱϊαηαϊ βιυάϊαπι. -- 
πλεῖστον μετέχει. Οἵ, 1Π| 
85... 1. 40..1..»..Ενπδρ. αν 
41, 1ὅ δάη. 1. ᾿- αἰσχύνης δὲ 
εὐψυχία. Οἷ, ΡΙαι. ΟἸδοιη. 9 
τὴν ἀνδρείαν. δέ μοι δοκοῦσιν 
οὐκ ἀφοβίαν ἀλλὰ φόβον ψόγου 
καὶ δέος ἀδοξίας οἵ παλαιοὶ 
ψομίξειν. Νά. 101] ϑοῃοεηι, Αἀά, 
5όορῃ. Αἰ. 1015 54. οἱ αἰσχύνε- 
σϑαι 1 48, 1. ὶ 9, 9. -- εὖ- 
βουλοι ὃ ἔ. ΡτοΧΊπεῖθ ἰιεπὶ ἐχ- 
ΡΙΙσαίαν ἂν. διὰ τὸ εὔκοσμον 
ἴάψιας διὰ τὸ εὔκοσμον τῆς 
παιδείας 1,δοράδεπηοηϊ ἤϑηΐ 
εὐὔβουλοι. --- ἀμαϑέστερον 
τῶν νόμων τῆς ὑπεροψέας, 

ΤΕ τὸ ῇ ὥστε ὑπερορᾶν τῶν νό- 
μων. Οἵ, Μαίιῃ. ἀγ. 8 461. 
ἐδορρ τ αν, 847, 27 6. 2. Ἰηἴτα ΥἹ 
89, ὅ. - ξὺν χαλεπότητι, 
συτὰ βονογίἰαίο. -- ἀνηπκοῦυ - 
στεῖν, αὐοὰ ροδίατγιιπι οὐ ἀϊᾶ- 
Ιδοίογα πη νου πὶ ἀρ ρ 6} ]αι Κσαθρ,,, 
80 Αδβοὴ. οἱ εγοα, δὰ Το. 
ν᾽ άθίυν ἰγδη51886. Ἀεοερῖϊ οὐδ πὶ 
Ὅῖο ΟΔ855. -- καὶ μή. Δυάϊ 
παιδευόμενοι ἴοο πιοάο: καὶ 

παιδευόμενοι (οὕτως ὥστε) μὴ 
. ἐπεξιέναι. ἨδτΡθΒιϊ5 αυϊάοπι 

Ι. Ἵ Ρ. 8238 544. ἱπβηϊτῖνοβ ἐπεξ- 
ἐέναι εἰ νομίξειν εχ ξυνετοὶ 
ὄντες, 4088 γεθᾶ 5 ρθυῖοῦὶ σταυ- 
δευόμενοι τεβροπᾶοαηΐ, νυ] ρ6η- 
ἄεγο; βδ6ὰ τϑοίθ Οἰαββ. τηοπϑί 
Τιδοοἀ δε πη μῖ08 60 αποὰ ἰἰἃ ξυν- 
ετοί 5ϊπὶ ποὴ εὐβούλους ἔϊετὶ, 
αυοὰ ἀεοπιοηβίγϑηάιμη οϑί, 8868 
6538, οἱ οὐδβίαγ μιυΐο Ἰμίογρτο- 
ἰϑιϊοπὶ δθοιβ, τὰ ἀχρεῖα, ΡΓδΘίογ 
ποῖ ἰηδηϊῖνὶ ἃ ξυνετοὶ ὄντες 
φομηπιοᾶθ ρθηάδεγα πεαυθδηΐ. --- 
τὰ ἀχρεῖα) τὰ σοφίσματα τῶν 
λόγων. ὅ6}0]. ϑρεοίδι δὰ ἀϊοθπάϊ 
ἀυίθη. Ρ]υτίηαπι ἴῃ οἰν δι θι115 
γϑΙθηίθμι αυ86 Ροραϊατὶ Ἰπ ρ 6 υἿ0 
τεραπίυγ, --- ἔργῳ ἐπεξιέναι. 
Μαϊίαμη ἀπθιταύιπη οδὲ ἀθ ᾿ηίθυ- 
Ριοίαπάο νειρο ἐπεξιέναι. Επο- 
γαηῦ 4] 60 ρθυϊίηογα ἀροι8. πα- 
ρασκευάς ορίπαι! ἰὰ Ρεγβθαυῦυϊ 
6588 ψϑι]δηΐ, φ Πα 8 ΠΏ 4110 56Π588 
ἢοο ἰοθο ἀϊοδιας Ποβεϊατη ΔρΡᾶ- 
τϑία τὰ ΡΘΥβθαυΐ ΡΙδη6 'π ΟὈΒΟΏΡΟ 
δδί; αἰϊίον δηΐπὶ τῇ τύχῃ ἐπ- 
εξιέναι ΙΝ 14, 8 ἀϊοίαπι 65ι, υδὶ 
οἵ, δάῃ. Εχϑδηποπαϊ νὰ οἱ 
αἰδοῖ αοε6}1ον λόγον Βα θ διά 6 η8, 
οαϊ πο 8501 η} ΟὈδιίδί ΟΡΡοΒί 015 
γϑιϊο αὐδ8 6δὶ ἰπ λόγῳ εἰ ἔργῳ, 
56ἀ βεϊδηὶ απο ἰἰὰ ν᾽ Γαύϊ ΟΠ ἘΠῚ 
Ἔχβθαῦϊ ἀϊοογθητιῦ (νἱδιρογδηῖ 
δηΐπὶ λόγῳ), 4ιοὰ πραὰθ 'ρβιπὶ 
ΒΔΠῸΠῚ 56 Ώ511ΠῚ ΓΘ ού ἢ 6 ΠιῸ 
ἴοθο ἃρίμη) θβί. ϑίθρ!ι. ἰἴῃ ΤΊ 68. 
ἄδι. ἔργῳ εχ ἐπεξιέναι ναῖε 
Ῥοηάθγθ ὑ8ηὶ ἱρ858π) ὀχϑβαυΐ 
ἱπιογργθίδίαβ; δι μυΐο Θχρ!!οδιϊοηϊ 
οὐ ομλΐββιιβ ἃγουϊὰ5 οἱ ἔργῳ οοη- 
ἀταυὶαπὶ λόγῳ οὐδίαι, ργδθίθγθα 
'ρ88 οδδ8 αἰΐδ νἱ ᾿αϊο νΓθῸ 
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ἐπεξιόναι. νομίξειν δὲ τάς τε διανοίας τῶν πέλας 
παραπλησίους εἶναι καὶ τὰς προσπιπτούσας τύχας 
οὐ λόγῳ διαιρετάς᾽" αἰεὶ δὲ ὡς πρὸς εὖ βουλευο- 
μένους τοὺς ἐναντίους ἔργῳ παρασκχευαζόμεϑια, ἝἜ Ἔ 

καὶ οὐχ ἐξ ἐκείνων ὡς ἁμαρτησομένων ἔχειν δεῖ 

ΟΡ. 84. 8 4. παρασκευαξώμεϑα 1Ιι. ναι. Ρ4]., ἀὰρ. Μ. (885. 
γιμά. ατ. 6]. νεη. α. οοτγ. τὰ. Οἷ, δάη, 

8101 (οἵ, ΨΚ 14, 8) δἀάϊτι5, ρτὸ 
40 ρΡοίϊαῃ5 ρθοιβ. Ἔχβρθοίββ (εἴ, 
ΠῚ 82, 8. Υ 100). Κτυρρ. εἱ 
ΟΙ458. ἐπεξιέναι, φαρὰ ΒΙΠ ΠΠ ΘΓ 
120, ὅ. 9, 10 οὰαπὰ ἔργῳ οοη- 
Ἰαποιαπι δἰ, Δ᾽βοϊαίθ νοϊαηΐ ρο- 
Βἰζατη 6556, υὐ 510 ἀαγαι  ἴο5- 
φολεπ; 568 οἰϊδπὶ ἴῃ 11Π18 Ἰοοὶβ 
εβ εχβϑϑαυὶ, ὕἹ δυΐθηη ταν ογᾶ 
ἰηβϑοίδπαϊ νἱπ ἤΟΟὺ νϑΓθῈ ΠῚ 
Βαθθὶ (οἵ, δάη, ΨΙ 88, 2) ουπὶ 
Βὶ0 ᾿Ἰηβϑοίασὶ Δ] 1.4 ὰ 6 Δ, τη8]ὰ- 
τη5 αὐτοῖς (τοῖς πολεμίοις) 
ΒΌΡ Δα ἀπ8ηῚ δὈΟβοίϊαία ἰά ρο- 
Βἰτυτη 6856. --- Ψομέξειν.... 
εἶναι, 584 (δ5ἰς ᾿πδιταϊπλὰν) αἰ 
ἰησοηΐα δἰΐογ πὶ (ΠοΒίγ15) 58] - 
τα ἃ 6556 ΘΧΊ Β.Ί πα 6115. Οἵ, 
ΤΒΘορε. θὅ8 ἴσως γὰρ πάντες 
ποικίλ᾽ ἐπιστάμεϑα. Ὅς Πεχῖο- 
ηἶθα5 δαϊθοιϊνὶ παραπλήσιος 
ΠΟΙ ΘΠΔ:ΠῚ δδί 00 ὑΠ0Ὸ δρυὰ ΤῊ. 
Ἰοοο 6556 ἀπϑγυϊη (ΘΥΠΪ Π Ἰ ΟΠ ΠῚ 
(εἴ, ΠΙ 17. 1. 89, 8. ὙΙΙ 70, 1), αυὶ 
5118 ρα ΡΟΒίθυου 8 ἀθπηαπη (οἴ, 
ΡοΙΪγὈ. Υ᾽ 100, 10. ΥἹ 7, ὅ. ὈΙοά. ΠῚ 
9) τϑουγυῖί. θὲ νν. τῶν πέλας 
νἱ. δάη, 82, 4. --- καὶ τὰς. 
διαιρετάς, οἵ ἄς τῶπτ 
οᾶ8515. πΠὸοὸηὴ οΟἴϑίϊομε ἀἰϊ- 
βύϊποίε Ἔχ  οανὶ (φτορτ, ἀ6- 
ἔιηἶτὶ, ἀθβοσὶ 1) ρο558. Οἵ, 
Ηενοά. 1ΠΠ 6. ὙΠ 17. 47. δ0. 108 
εὐ δάηῃ. Υ' 26,2, ΙΓ ΌΘΓ6, 
μαΐϊο δὰ 1}}Π1 ὐἰγ! θΌ ΘΓ 6 νογ- 
θὰπὶ νυὶν βιρηϊῆοαγο Ηδγθϑ8ι. 1. ].:; 
αὖ πρᾷι6 ᾿ἀοηθαπὶ βθηςθη τ 8 1 
Ριδεθεὶ μδθο ἱπίθυργθίδιϊο (ᾳαϊὰ 
ΘηΪΠῚ δϑὲ ἐογίιμηϑθ οαβῈ8 Ποιηϊηϊ- 
θὺ5. αἰβίνι θαθγο 5) πθαῖθ ἴα ἀρυά 
Το, Ἰορὶ γθοῖθ οοῃίνϑαϊοῖς ΟἸΔ58. 
ὨΪδὶ τηθαϊυπι δεαιρεῖσϑαι. Αρι8- 

βἰπὰ ϑαΐθη ΟΠ 511 δὰ δυϊι5 
Ιοοὶ ϑθηῃίθη 8) οἃ απ ΠΟῸΒ 
ῬτΓοΟροβυϊηγ5 ἰπίθγρυθίδιϊο οἱ 58 
ΤῊ} 018. ΘΧΘΙΠΊΡ 5 ΘΟ ΓΟΡϑίδ, 58- 
Ῥευβθάθπηβ ἱπς.}|65 ΘΟ ΘΟ Γἃ5 
ΔΡΈΓΓα αὐΐθιι5 ΒΟΥ ΡΊΟΥ5. Τ]Δ ΠΌΤ 
ΘΟΥΓΙΡ ΟΡ Πΐ. 

84, ὡς πρὸς εὖ βουλευο- 
μένους τοὺς ἐναντίους. 
6. νϑυθογαπὶ βθηϊθηιία οἵ, δάη, 
ΥΙ 40, 1, ἀξ δογιπὶ οΟἸ]οοδίϊοπα 
Μϑιῃ. αν, 8 ὅ9ὅ, 40. Κτιδεο. αν. 
8 68, 8. ἰηΐτα 91, 4. ΥἹ 80, 4. 
(Αρυὰ [1μεῖποβ (|| γαγ 55] πη. 
γιά. ΔΝ εἰββθηῦ. δὰ 1ν. ΧΧΧΙΧ 
28,11.) - καὶ οὐκ... παι- 
δεύεται. Βαδδο οὐπι Βαρθϑυϊοσὶ- 
Ὀὺ5 Ιάοηπθδα γϑίϊοπμθ ΠΟ οομθοίπη- 
[Γ ποαᾷὰθ αὐϊσαυϑιη 60 ρῥτοβοὶ- 
τὰν. αυοα ρΡ]οτίαᾳιθ βἀϊίοτθβ δηΐθα 
βουϊρίασαι παρασκευαξώμεϑα 
ἰδη 4 ι8πι ΠΟΛ τη ϑΘγθογαπὶ οΟηΐου- 
τηδιϊοηὶ ον ΘΗ Ἰ θη θπὶ (1 6 ΠῚ θη ΐ τὴ 
νᾶ ]ογα 681 πηοπρηΐ 80 8ὶ αἰχ βϑορί 
παρασχκευάξεσϑαι δεῖ) ρτδείε- 
γτιὰηῖ. Νᾷπ) πΟὴ 801 ΠῚ ΡΔΓᾺΠῚ 
ἃρίθ δρρϊοαίαν Βυρϑγίουϊ ἀθβουῦῖ- 
Ριϊοπὶ πᾶθὸ δαπουίαιίο (δρίθ 
ΔΡΡΙΪοαίαπι ᾶθ65 8ὅ, 1), 568 
οὔτι Γορυσηδηῖα οὐ 8ῦ, 1 510 
οτἶαν, Εχ νϑῦθὶβ δηΐμῃ 1θὶ 8ογὶ- 
Ρὲ}5 δρρᾶτγεοί δηΐθα ἀβ βία 115 56 ὺ- 
ΤΟ Π6Π ἔαἶ556 απ86 Τ᾿ ῳϑοραδοιηοηὶὶ 
Ῥδίγοθ β56ουτϊ ΡΘΥ ΟΠΊΠΘ (6 Π1Ρ15 
ΔΙ] θοίϑηίαγ. [846 δηίοα 6δχ- 
ΡΟΠΐΪ πθοθβ586 δϑὺ αυἱὰ βοϊθδηΐ {Π] 
ἴδοεγθ εἱ ϑϑηΐζίτθ, πο αυἱὰ ἀθ6- 
θεδπῖ, οῖπάθ ἱἰπάθ ἃ 8ῦὅ, 1 
ἀδπηατῃ δα ουίαιϊο 6 ΠῚ ἱποῖρ ΓΘ 60 
᾿πιθ!!οσίιαν. αφαοα 11 5011 Π860 
βίυαϊα πη ΠΟῚ ἄβθβθῦογθ ἰΐᾷ 
ἰαθθηίῦ. ἃ ἤδη ϑδαπμοτγίδίϊο- 
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τὰς ἐλπίδας, ἀλλ᾽ ὡς ἡμῶν αὐτῶν ἀσφαλῶς" προ- 
νοουμένων. πολύ τὲ διαφέρειν οὐ δεῖ νομίζειν 
ἄνϑρωπον ἀνθρώπου, κράτιστον δὲ εἶναι ὅστις ἐν 
τοῖς ἀναγκαιοτάτοις παιδεύεται. 

ΠΕΠῚ ΕΧ ΒἘΡρΘΡΙΟΥἾθ 15. ΘΟΏΒΘΑΈΘῊ- 
16 πὶ 6588 ρϑυίίουϊα οὖν ἱπαϊοθίαν, 
αυ86, 51 δ]|16γὰ δΔαΠογίαιϊο δἰ ἰουὶ 
δαἀἀογθίαγ, Ἰἰοοπ ἢΟὼ Παρδγρί. 
Ἰδηΐαπθ ἱπθρίμηι δὲ απο, ΟἸΠῚ 
δ8ῦ, 1 1 Δοραδοιηοηϊ βπάϊα 1118 
ῬΘΓ ΟΠΊΠΘ ΘΠ ΡῈ15 ΠΆΌΘγ ἀἰσαηίαν, 
Δηΐθϑ ΒΘΠΊΡΕΙ ἰδ τᾶ] δ ν ΓΒ 15 
Ὀθπ6 δ! θογαηίθβ δάἀνθυβυϊοβ 56 
Ρᾶγαγθ ᾿ἰαθεπίαν. Νϑτη Π00 ᾿ρ 5.) 
ἴπ 1118 βύπα β εβύ, ἰὰ αυοᾷ ᾿πὰ8 
ἀρρᾶγοι αυοὰ ὡς πρὸς εὐ ν᾽ 
παρασχευαξ. ΟρΡΡΟηΐμαΓ νοΡθ]8 
τὰς τῶν π. παρασκευὰς πος 
ἐπεξιέναι. Οποπιοῦο ἰρίιαν 1.8- 
οΘαἀδοποπἷϊ ἰάθηὶ 56 ΠΡ ΘΥ ἴδοθυθ 
Ἰαθθηίαγ απο ἀβαπὸ δάῆαο ρῈὺ 
ΟΠΠ8. ἰδ πΊρ8 ἴδοϊαπι ἡ δ! θη 
Ἰά 608 ογδίουθπη δα!ουίασὶ οροῦ- 
ἰθγοῦ αὖ ἴῃ ΡοΟΒίθΓ απ ἀπ Ο4Ὁ6 
Τοογθπὶ απο δάθο ἴδοθγο οοπ- 
ΒΘ πη, ΤωΟΟἱ νἱτππὶ ποι ἔπρὶὶ 
Βδαμαμηὶ ϑβαρϑοϊίδίθπη, οαϊὰ5 60η- 
Ἰθούαγαπι Ηρ. ἰαπάδι, ἢ εἰθίο 
δηἷπὶ αὐγοθίαπο δεζ 116 ρτὸ παρα- 
σπευαξζ. καὶ τοβοῦὶθῖς παρα- 
σπευαξζόμενοι. ϑεὰ εἰπιὶδ νἱο- 
Ἰρηίᾷ δϑύ 'ᾶθο τηθάθ]α οἱ υὐϊατα 
γοιϊποπδ Γι δανθηυαηὶ βοτὶρίαγα 
παρασκπευαξζόμεϑ'α, απὶρρε αὐδα 
ΠΟ 50} ππ| ἃ ρ΄) Βθηὐθης8η), 56 
οὐδ βίγιιοίαναθ νοὶ ββι ὑπ αἸ ἢ 6ΠῚ 
ΡῬγδθῦθαν νοῦ ΤΗπογαάϊθαπὶ (οἴ, 
ϑάῃ, ΠῚ 86, 2. Υ 14,1. ΥἹΙ 18, 4) 
οὖ Τηλ]ῦο δἰ Θρ ΠΟΥ 6 ΠῚ α 81 Τη0 - 
Ἰδϑίαπὶ δἰὰβ δοηψ πηπδίϊοηθ ἃ 
ΒΑΘΠδηο οἰεβοίδτη, Οὐπὶ ἃπίθηη 
Πουὶ πραιθαὺ αὖ τηυίαιοη6 8815 
ἰθὴϊ δὸ ργοθ 8 }}} πἰο Ἰοου5 50ρ6- 
τοῦ ᾿ιδοραδθιηοηϊοῦαμπι ποδί! οὶ 
δρίοίαν (51 ν]ο] δ ηι δατπηἰιεν- 
ΠῊ118.), [Δ 0116 6556ὶ καὶ οὐκ... 
ἔχομεν τὰς ἐλπίδας... πολύ 
τε διαφέρειν οὐ νομίξομεν 
σΟΠηΐΘ6Γ6), πραιι, 8ὶ 56 θυ ΓΙ Τα 
ὩΘΧΌΠΙ ΠῚ ἐἈ Πλῖ18, ἴρ58 νοῦθδ αυϊο- 
αὐδηὶ Πᾶθοδην ἴῃ ἀπὸ ἰᾳτο οὔρη- 
ἀαιαν, δηΐθ θᾶ Ἰδοιηδπὶ 6586 ΟΓ6- 

ἀΐπηυβΒ. Νάπι 81 1411ἃ ἴδβγε ΒῈΡ- 
ῬΙ ενίπιι5. αυΔ]1ἃ δαπί εὖ εἰδότες 
ὅτι ἐλάχιστα τῇ τύχῃ ἐπιτρέ- 
πειν (οἴ, Ν' 106, 1. 99), ποη 80- 
Ἰὰτη ἃρίαβ ΒΘΠ ΘΠ ΠΔΡᾺΠῚ ΘΟΠΟΧῚΒ 
γϑϑιϊιαϊὑαν, 586. οἰἰδπὶ 'π ᾿8 Ρᾶγίθ 
δὰ νομίξειν δὲ. .. διαιρετάς 
γοΙδιδ ΠΟη ἀοβι ἀθγαίαν αποὰ νΡὈΪ5 
τὰς προσπιπτούσας τύχας οὐ 
λόγῳ διαιρετάς. γοβροηάθαί. -- 
καὶ οὐκ... ἐλπίδας. Βε- 
[6] Πα παν ΠῚ φαρἀδημποάο, ψοῦθᾶ 
Οουϊπιμίογατη 69, ὅ ἐπιστάμενοι 
Ὧν περιγεγενημένους. --πολύ 
ΕΣ. ἀνϑρώπου. Ηοο ποῃ 
ἀἰοῖν ᾳααβὶ θαβά θη ἔἴδυβ νἱγίαίθϑ 
Ποπλΐ 65 ἢ θθαηΐ (Πα π ΡΥ ϑθοὶρ 5 
αὐδϑάδπιὶ Τοραἀδοπ] ΟὨϊ γα. νἱν- 
ἰαῖ65. δηΐθα ἀθβου 51), 588 δ]105 
4118. νἱγιαυ 5. ἰΐᾷ ΘΧ ΘΟ ΠΘγα ἰπα]- 
οαύ αὖ ἴῃ ὉΠ ΘΡΒᾺΠῚ ἰηΐθυ 586 νἱν- 
ἀα0 0 8. ἔδυ Ῥᾶγεβ 8 βϑἰηί. -- ἄν- 
ϑρωπον ἀνθρώπου. Ηδο 
οἰαβάθη σοὶ ἴῃ αἰνθυβὶβ οδβὶ- 
θῈ5 ᾿τογα ] 0Π6 τὰ αὐτιἃ ΠῚ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ Γοἰ8- 
τ οπθπὰ ᾿ἸθΘηΙΟ ΘΧρυϊμηὶ οοηδβίδί, 
γεϊαΐ ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλα- 
γῆναι καὶ πόλιν πόλει ΙΚ 6], 
9 πόλεμον πολέμῳ ἰθϊὰ., “΄ω- 
ριᾶ τινα Ζωριῶς ν 164, .18) 
ἀρχὴν ἐπὶ ἀρχὴν στρατεῦσαι 
ΜΙ.}1,9; ξυμπεσούσης νηὶ νεώς 
ΥΠ θ8, 1, ὁπότε προσπέσοι ναῦς 
νηΐ ΨἹΙ ἴ0, 8. δἱ Ῥᾶιῖο ροβι ἰἰθ- 
τατα. Οὗ, Π’ 84, 8. Υ᾽ θῦὅ, 2. δεὰ 
ΑἸΤΠΘΓ ἀπιο!]οροη δᾶ βαηὺ ἐκ ποτα- 
μοῦ ἐς ποταμόν ΤῈ 102, 4, υνὶ 
νά. δάη. -- ἐν τοῖς ἀναγ- 
καιοτάτοις. Ὀἰδοθρίαίαῦ ἀρ 
ποῦαπὶ νου θογ πὶ ΘΧρ Ἰοδίΐοηθ, 75 
ἅδη ποίλιοεπαϊσϑέθη, αὐἰθὰ85. οοη- 
ιταυτῖα τὰ ἀχρεῖα 8 8, δὰὺϊ ποίλ- 
αὰν[ἰρβέοπ δίησεπ ἰπϊουρτγθίαιϊαν 
Ηενρϑὲ (οἵ. δάπ. Ν' 8, 8) 1. 1. 8ἰ- 
γα Πτουαιθ ΒοπῖίΖ. 1.], Ρ. 3954. δεὰ 
ἴα βϑηϊθηια τηΐϊη 8 ἀρίαᾷ δνδαϊι, 
Νὰπι νἱγθ8. Δα ρ υ παν, δὶ ἰῃ δάιϊι- 
οδίῖοηο τϑθῖιθ πη χὶ 6 ΠΘΟΘΒΒΆΤΙΪΒ 
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85. Ταύτας οὖν ἃς οἱ πατέρες τὲ ἡμῖν παρ- 
ἐδοσαν μελέτας καὶ αὐτοὶ διὰ παντὸς ὠφελούμενοι 
ἔχομεν μὴ παρῶμεν, μηδ᾽ ἐπειχϑέντες ἐν βραχεῖ 
μορίῳ ἡμέρας περὶ πολλῶν σωμάτων καὶ χρημά- 
τῶν καὶ πόλεων καὶ δόξης βουλεύσωμεν, ἀλλὰ 
καϑ᾽ ἡσυχίαν. ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν μᾶλλον ἑτέρων διὰ 
ἰσχύν. κχαὶ πρὸς τοὺς ᾿Δ4ϑηναίους πέμπετε μὲν 
περὶ τῆς Ποτειδαίας, πέμπετε δὲ περὶ ὧν οἱ ξύμ- 
μαχοί φασιν ἀδικεῖσϑαι, ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων 
ὄντων αὐτῶν δίκας δοῦναι ἐπὶ δὲ τὸν διδόντα 
οὐ πρότερον νόμιμον ὡς ἐπὶ ἀδικοῦντα ἰέναι. 
παρασκευάζεσϑε δὲ τὸν πόλεμον ἅμα. ταῦτα γὰρ 
καὶ κράτιστα βουλεύσεσϑε καὶ τοῖς ἐναντίοις φο- 
βερώτατα." 

ὅαρ. 8ὅ. 8 2. καὶ δπία κράτιστα οπι. Ναί. Ρα]. Ατρ;. Μ, 0 888. 
ψεη, Ο. Εὶ 6. ϑεά νἱβ βεπίθηιϊδθ 60 δυσϑίαν αποα Δἰίθγα πη ρθε μά 6 
ἀΐᾳαθ δἰΐθγαπη ἤθυὶ ἀϊοϊταγ, 

δἰΐαπι α{1165 ἀοορα ογθηῖ, Κυαθρθυῦὶ 
᾿πἰογρυθίδι!οηοσα ἐπ θη το ϑϑίθη 
δυαηρϑαίθη ταῖπβ 44 ἤπιπο ἸΟΟῸΠῚ 
«αδάγανο ἴρ88 ἴαΐθίαγ, Νοὴ πλὰ]- 
πὶ αἰῆονι απο 411 ᾿πτου ργοίδη- 
τὰ ἔπ ον" ϑολμμῖο ἀον Νοίλ, 1. 6. 
6110 οὐ ρϑυίου δ, ααΐϊθ5 νΘΡὈ 5 
Ρυϊαπὶ τοϑρίοὶ δ Αἰπδηίθηβθβ. 
ϑοά γϑίϊοπθπὶ 5ισηϊῇοανὶ ρϑίθί 
4υδηὶ ἱρ5ὶ ᾿υδοραδθπιοηὶ! 864 π8}- 
1, ΠῸῚ ΑἸΠΘΗΙΘηβί πη νἱγο5. 1ΐᾶ 
δυοίαβ ἀοϑισηδγὶ, 51 6 ΓῸ ᾿ρβΟυ 
Τιδοραδοιηοϊ σὰ δαποδίϊ ΟΠ ΘΙ 
ΒΡΘοίδυὶ βίδύαϊ πη5, πᾶθο Ὀ6}}} οἱ 
ΡΥ θα] οσαπη αἰδοῖ ρ πα αἰϊθηᾶ δϑὺ 
Ὁ 115. ᾳφιδδ δηίθα 46 θοῦ ΠΊ0- 
γἶθιι5. οὐ βίμα β ἀϊοία βαηί, Οογίθ 
101 αἰδβοῖριπα ῬΌὈΙΪοΪ5 ἰερὶθα5 
ἰηϑιτυτ8ἃ ἀοβιρπαίαν, Αἀ δδηάβιη 
ἰσρῖταν ἤοο ἀποαὰθ ἰοθ0 τϑϑρίοὶ 
ΘΟΠΒΘΠἰΔ ΘΠ δύ. ὥσδῦθ οὐ 
ΟἸα55. γϑυθ μηδ ἴῃ πθοοββδὶίϑ- 
εἰθὰ5 πα χῖπηα οοδγοθηςτιθα85 
(πίον ἄθηὶ δἰγθηρδίθη Ζιυαπρε) 
Θ046. ΠΟΙΪΠ6. 56 οῦ88 ὈῈΘ]Ϊοα 6 
βἀποαιϊοπὶβ ἰθο 65 Δρροανὶ νοἱα- 
5. [Ιἀθηὶ ἰοίσαν 00 [000 5] σηϊ- 
βοαιαν αποὰ βαρτα γψουθὶβ ξὺν 
χαλεπότητι παιδευόμενοι. [6 

μένου, 

ϑοίῖνα νοοᾶρα] ἀναγκαῖος νὶ οἵ. 
δ Ν θεν 108: ὩΣ 

Θαρ5 85. ὃ. 1 με} ὁ τία Ὁ; 
οοϑίηθ αὐτο, Οἷ. δὰ Χϑιῃ, Αηδ0. 
19, 10. Κταερ, - ὠφελού- 

ὁαη δπι οἰ τη θη ΐ0 
ποϑίτο, -- μᾶλλον ἑτέρων. 
Οὗ Μϑίῇ. αν, 8 458 δάη. 2. Κγιιοο,, 
ατ. 8 47, 27 δᾶη. 1. ἰηἶνα Π 1, 
1. 60, 1. ΥἹ 16, 1. -- δεὰ 
ἰσχύν] δι᾽ ἣν ἔχομεν ἰσχύν. 
56})0]. 

82. πέμπετε μὲν... πέμ- 
πετε δέ. Απδρθοτᾶθ. ΘΧΘΙΉρ]ἃ 
ΤΗπογάϊάοα 8118 τορουῖοβ 49, 1. 
120, 12. 11] 8, 1. ὟΙ 88, 6. 104, 
1. ΙΓ 34, 2. 617,,.3... ῬΧΒΘΒΘΏΤΒ 
ΠΡ ΘΓ, Θα 6 ΠῚ ταίϊοη 8 ῬΟΒἾ(115 δϑὺ 
αὺυὰ ἱπηρογίθοίαπι 206, 1, ταδὶ οἵ, 
άη. -- οἵ ξύμμαχοι... ἀδι- 
κεῖσϑαι. Οἵ, ο. 61. --- δέκας 
δοῦναι. Οὗ δάη, 28, 2. -- 
διδόντα, νοϊεηίοπι ἀδτθ, 
οὗανυθηίθιι, Οἱ, δάη. 88, 4. 
85, ὅ. 5΄ο ἀδγτο δριὰ ἴ[ἰν. Ια, 
ΔΝ εἴββθη". δὰ ΧΧΧῚ 19, 4. - 
οὐ πρότερον, 5ε}}]. ἢ δοῦναι. 
-- νόμιμον. Οἵ. «ἀπ. 78, 4. 
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Καὶ ὃ μὲν ᾿Αρχίδαμος τοιαῦτα εἶπεν. 
ϑὼν δὲ Σϑενελάδας τελευταῖος, εἷς τῶν ἐφόρων 

Δ ΄ " »" ΄ τῇ τότε ὦν, ἔλεξεν [ἐν τοῖς “ακεδαιμονίοις] ὧδε. 
8606. ῳΤοὺς μὲν λόγους τοὺς πολλοὺς τῶν 

᾿᾿ϑηναίων οὐ γιγνώσκω᾽ ἐπαινέσαντες γὰρ πολλὰ 
ἑαυτοὺς οὐδαμοῦ ἀντεῖπον ὡς οὐκ ἀδικοῦσι τοὺς 
ἡμετέρους ξυμμάχους καὶ τὴν 1Π|ιελοπόννησον᾽ 
καίτοι εἰ πρὸς τοὺς Μήδους ἐγένοντο ἀγαϑοὶ τότε, 

Ἀ εἶ Ὁ ᾿- ᾿ ὅδ , ΄ Ἵ“ἤ ΄ 

πρὸς δὲ ἡμᾶς κακοὶ νῦν, διπλασίας ζημίας ἄξιοί 

εἰσιν, ὅτι ἀντ᾽ ἀγαϑῶν κακοὶ γεγένηνται. ἡμεῖς 
δὲ ὁμοῖοι καὶ τότε καὶ νῦν ἐσμεν, καὶ τοὺς ξυμ- 

, “Ἂ “ ᾽ ᾿ δ μάχους. ἣν σωφρονῶμεν, οὐ περιοψόμεθα 'ἀδι- 
χουμένους οὐδὲ μελλήσομεν τιμωρεῖν οὐκέτι μέλ- 
λουσι κακῶς πάσχειν. 

ἀγαϑοί, 

Οαρ. 86. ε 2. 
γαι., οἵ δ᾽ νεῖ οὔδ᾽ τεϊϊαυΐ. 

Ῥίμγαπη θᾶμα 6. ΟΥΔΠῚ οχ αἰ(ορταρἷα οὐκέτι. 

ἘΝ: ἐν τοῖς Λακεδαι- 
μονίοις ἰηθρίθ ἰΐὰ δάάϊίαπι 
φυδϑὶ οἰΐδπι ἀρ 4|108 ἀἴθθιδ τὰπη 
Ροϊαοεῖν 51}, 46]. Κύαορ. --- ᾧ ὃ 8, 
Οἵ 1 14, 2. 

ὕᾶρ. 86. Ηδης Ὀγονθῖη οτᾶ- 
ἀϊοηθτα ιΠοηρίαάδθ, ααδ6 τηουνῖ- 
Ὀὺ5 ᾿μδοραδοπη ΟΠ Οὐ ΠῚ ΔΟΘΟΙΊΠΊΟ - 
ἀδίαᾳ δϑί, ΡΙ αἵ, ἴῃ Ῥγᾶθο, β6υ. τοὶρ. 
0,6 Ἰαυάατα 560]. πηοπθὶ. Αἴδογι 
μἷο δᾶπι ἰἀπαῦδτῃ ὄγκου καὶ μεγέ- 
ϑους ΘΧΘΠΊΡΙπὶ ἀυΔΠῚ λόγος 
πολιτικός ΒΡ γί, 

81. Τοὺς μὲν κ. τ. 1. Μέν 
δὰ οπιπῖα νοῦθὰ τοὺς λόγους. 

4ϑηναίων Βρθοίαι. Οἵ, 8 2 ἧω. 
δέ, ΚυπθρθΡ, ἰδπιθὴ 8616 η 118 Πὶ 
οοπιγανίαπι ὡς δὲ ἔργῳ ἠδίκη- 
σαν σαφές ἐστι ναυῖι ἰαΐοτο, --- 
ἐπαινέσαντες πολλὰ 
ἑαυτούς. ΟἿ, Κύιορ, αν, 846,12 
δάη, 2. [μ00. δὰ 800}, Αἷ, 1107. 
ΘΙπΉΠ του ἃ τὴν πόλιν ὕμνησα 
Π 42, 2. -- ὡς οὐκ. Οἵ, δάη. 

ἄλλοις μὲν γὰρ χρήματά 
ἐστι πολλὰ καὶ νῆες καὶ ἵπποι, ἡμῖν δὲ 

οὺς οὐ παραδοτέα τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐστίν, 

ὑμμαχοι 

οὐδ᾽ δηίο οὐκέτι δἀάπηϊ Τὰν, Ψιμηᾶ,., οἱ δ᾽ 
Ἀπιααίογοιη 6586. ῬυϊδΠΊι5 οὐδ᾽ χων 

οὐ 
Εἴ, δάῃ. 

τ, 8. --- διπλασίας ξημέας. 
οἵ ΠΙ 617, 2. 

δοῖφ. καὶ τότε καὶ νῦν 
ἐσμεν. ϑιπλ ον ΠῚ 40, ῶ. ΟΝ 
Ὀίββοη. δὰ Πϑιγοβίῃ. οὐδί, 46 ΟΥ̓ 
81. Κυιυορ, ὅτ. 8 62, 4 δάῃ. 
εὐ ΥἹ 60, 2. Θοηΐνὰ 14], 2 πῖδὶ 
τερόν τε... ἦσαν... , καὶ νῦν. 
ἕν οὔκ!" μέλλουσι, 50]}. 
αὐτοῖς. Οἷἃ ΠῚ 90, 4. ὙΠ 88, 2. 
π΄ δἰ οηθυ5 νυϊσαίαν οἵ δ᾽ 
οὐκέτι (εἴ, 54.), φασὰ ἰΐα ἰπίου- 
ΡΥθίατὶ δοϊθπὺ αἱ δέ 510 Ἔχρ!οα- 
ἰἰϊνατα (οἵ, δάη, 77, 8). 85εὰ ἀε- 
δδύ ΟΠ ΓΆΡ γαϊϊο αι Δ ΔΡ ΪΘα} 115 
οὐτὰ ἷΠὰ ρανιϊοαία δεικτικῶς 
Ροβίνιβ ροϑίπαι (οἵ, 837,2 ἰρῖαπο 
δά η.}; πδπὶ ἃρίθ “Ροδί οὐδὲ μελ- 
λήσομεν τιμωρεῖν ΡΟΙΐα8 Ομ 558 
ἠθσαιίοηθ αἰοθγθίιν οἱ δ᾽ ἔτι 
μέλλουσι κακῶς πάσχειν. [Ιιὰ- 
αι οὗ δ᾽ Βοπαϊηαπι 6558. ΠΟῚ 
Ροίοβί, 1)6 οἷμιδ βουϊρίαγαθ οὐἹ- 
δἷηο νἱᾷθ 84. 

8.8. ἄλλοις μὲν γὰρ κ. τ. 1. 

παρελ- 8 

ῶ 

ϑ 
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οὐδὲ δίκαις καὶ λόγοις διακριτέα μὴ λίγῳ καὶ 
αὐτοὺς βλαπτομένους, ἀλλὰ τιμωρητέα ἐν τάχει 
καὶ παντὶ σϑένει. καὶ ὡς ἡμᾶς πρέπει βουλεύε- 
σϑαι ἀδικουμένους μηδεὶς διδασκέτω, ἀλλὰ τοὺς 
μέλλοντας ἀδικεῖν μᾶλλον πρέπει, ἡδλὺν χρόνον 
βουλεύεσθαι. ψηφίξεσϑε οὖν. ὦ “ακεδαιμόνιοι; 
ἀξίως τῆς Σπάρτης τὸν πόλεμον, καὶ μήτε τοὺς 
ϑηναίους ἐᾶτε μείζους γίγνεσϑαι μήτε τοὺς ξυμ- 
μάχους καταπροδιδῶμεν, ἀλλὰ ξὺν τοῖς ϑεοῖς ἐπ-- 
ίωμεν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας.“ 

87. Τοιαῦτα δὲ λέξας ἐπεψήφιξεν αὐτὲς ἔφο-- 
90ς ὧν [ἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν “ακεϑαιμονίων]. 
ὁ δέ (αρίνουσι γὰρ βοῇ καὶ οὐ ψήφῳ) οὐκ ἔφη 
διαγιγνώσκειν τὴν βοὴν ὁποτέρα μείζων, ἀλλὰ 
βουλόμενος αὐτοὺς φανερῶς ἀποδεικνυμένους τὴν 
γνώμην ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον ὁρμῆσαι ἔλεξεν" 

8 4, ἐπὶ τοὺς ἀδικοῦντας Τιδυγ, τὰ. εἰ να ]ρο. 

Οἵ, 80, 8. -- οὐδὲ δίκαις ... 
διακριτέα, ποθὸ ἰυἀϊοῖϊδ8. 
αἰ δοθρίδη ἀὰ πὶ ο51, Αοσαδαινὶ 
ἰρίίαν αὐτοὺς βλαπτ. αυἱ 56- 
αὐπηΐαῦ Π6Ὸ 6Χ διαπρ. Ῥδπάθγθ 
πθῷ ΟὉ δάαῖα, καὶ αὐτούς μεν 
σχῆμα διὰ μέσου ΘΧρΙϊοατὶ Ρρο5- 
Βυηϊ, 864 Ροϑιι1 βυπὶ αἱ ἀπολο- 
γησομένους 12, 1. ϑροοίδῃϊ ΕΥΡῸ 
δὰ Τιἀορἀδοπηοηΐο8. παντὶ 
σϑένει. ὅ8ϊῖο ἰλογαπι Υ 29, 8 εἱ 
ἃραὰ Χομορῆῃ. 

8 4, ἐπίωμεν πρὸς τοὺς 
ἀδικοῦντας. Οἷ 69, 3. ΠΠ 68, 
ΤΠ ΘΖ. 

Οαρ. 82... 81. ἐπεψήφιξεν. 
ἰἐς τὴν ἐκκλησίαν τῶν 

ξ πὸ Ἔφορος ὦν, 46 Ἰερίτπηιβ 
85, 8, ᾿τογαΐ, αὐ οαγ ᾿ἰοσαοῦῖῦ ϑ0Π6- 
πείααδα ἐπιψηφίξειν ἀδοϊαγοί, 
6 40 ψΕγθῸ (ρτο φὰο ὃ 4 ψῆφον 
ἐπάγειν) οἵ, δάη, 1ΠΠ 24, 1. [ὰἢ- 
σἰταν ῬΙΘΡασηα6. ΟΕΠῚ δοουβδίϊνο, 
βϑὰ οογίθ ἴῃ Τμποΐδη, Τίτη, 44 οὐδ ηι 
οατῃ ἀδίϊνο (νἰα, Μαιι, αν. 8. 402 
δάη, οχίγ, Ρ. 904), ατὸ ἔγυβίγα ἐς 
᾿πθίαν ΟΙαβθ, {Π|γ,| δαίθπι ὅτ. 

Οἵ. δάῃ, 

τς. Ῥ. 54. Ἰαπρὶ νυ] ἔφορος ὧν 
ἐς τὴν ἐκκλ. (Δὰ πα επἀ8 60 - 
τῇ 014). 564 π Βοὺ αὐυϊάεπὶ ἀϊ- 
σοπαϊ 8 ΘΟΙΠΡΓΟΌΔΙῸΓ οὐ (1 
1ηαὉ ον οὐ ἱπαρίθ δα ϊ τῶν “α- 
κεδαιμονέων τηοποὺ ΟἸ455. [{- 
4ὰ6 Ρτγορίοῦ. ἱποχριοαθι]6 ἐς 
ἀθ!θπηβ σοῦθᾶ ᾽πὶ Κυάαθρ ΤΟ 880- 
βρθοία, ψογθαη ἐπιψηφέζειν 
Ἰποῦθ Αἰτ60 ΡοΒίὰπὶ 6558.) ΟῚ 
1μδοεἀδοιποηῖοβ ψήφῳ 8085 ΠῚ 
6556 βίδιτη δἰ Πητι8, 'ἀοοοι ΟἸ4558. 

8 2. βοῇ καὶ οὐ ψήφοω. 
Αἀαϊ ροῖαϊῖς οὐδὲ χειροτονίᾳ. 
Οθίογσαμη οὗ Μδηβ. ϑρϑατγί, 1 1 
Ῥ. 98. Τιῦπι. δβρ Ὁ]. ατ, Ρ. 92. 
Δ δόιθπα, Αἠταα. αν. 1 Ρ. 464. 
-- ὁποτέρα μείξων. Ια. 
δάη. ο. 16. - φανερῶς ἀπο- 
δειπνυμένους τὴν γνώ- 
μην. ὕινι Μεορδγθηβεβ Ῥ] 6 θη 
οοὔσονγαπύ ψῆφον φανερὰν διε- 
νεγπεῖν Τ᾿ 14, 8, αὶ νἱά. δάῃ. 
-- ἐς τὸ πολεμεῖν μᾶλλον 
ὁρμῆσαι, αἀ ὈΦΙ] απ πιᾶρὶβ5 
ἰηοἰταῦο, 4ἀδ 400 {γα η 511 ν 0 νονδὶ 
πὰ νἱά. 197, ΒΞ. ΠΠΙΡ90; 3 ΡΙΕΣ 
Ιοῃ. ὅ84.. [πιγαηβιιϊνε Τοῦ - 
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“Ὅτῳ μὲν ὑμῶν, ὦ Δακεδαιμόνιοι, δοκοῦσι λε- 
χύσϑαι αἱ σπονδαὶ καὶ οἱ ᾿4“ϑηναῖοι ἀδικεῖν, ἀνα-- 
στήτω ἐς ἐχεῖνο τὸ χωρίον,“ δείξας τι χωρίον 
αὐτοῖς. «ὅτῳ δὲ μὴ δοκοῦσιν, ἐς τὰ ἐπὶ ϑάτερα.“ 
ἀναστάντες δὲ διέστησαν, καὶ πολλῷ πλείους ἐγέ- 
ψοντὸ οἷς ἐδόκουν αἵ σπονδαὶ λελύσϑαι. προσ- 
καλέσαντές τε τοὺς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι 
μὲν δοκοῖεν ἀδικεῖν οἱ ᾿4ϑηναῖοι. βούλεσϑαι δὲ 
καὶ τοὺς πάντας ξυμμάχους παρακαλέσαντες ψῆφον 
ἐπαγαγεῖν, ὅπως κοινῇ βουλευσάμενοι τὸν πόλε- 
μον ποιῶνται. ἢν δοκῇ. καὶ οἵ μὲν ἀπεχώρησαν 
ἐπ’ οἴκου διαπραξάμενοι ταῦτα, καὶ οἱ ᾿4ϑηναίων 
πρέσβεις ὕστερον ἐφ᾽ ἅπερ ἦλϑον χρηματίσαντες. 

ἀ1465 δὶ δοοῖρὶ νϑ]]οῖ, βου θεγοί 
ὡρμῆσϑαι. Οἵ, Π ὅ9, 2. θὅ, 2. 
ΙΝ 21, 4. 29, ὡ. -- ἀναστήτω 
ἐς ἐκεῖνο τὸ χωρίον. Νοίᾶ 
ΘΙ Ρ 8515. Οἵὗἁ ὙΠ 49, 2. ὙΠ] 
48, 1. Κτιιοσ, αν, ὃ 68, 21 δάη. 4. 
ἘΧΒΌΤΘΘΓΘ ἴοτγα8 5. Π}}ΠΠ{ον αἰ- 
χιῦ ΡΙααίι5. ΜΙ], ΑἸ. Π 1, 8. Οο- 
ἰδ πὶ 86 Ϊ588 Πϑορ 86 ΠΟ ηΪ05 ἰπ 
ΟΠ ΟΠ θ 5, δηΐθα 8 ΠΔ 56 η θη 185 
γοσαγθη ἃ, 6Χ ΠΪΒ ἱπίθ! !6ρ 1 Π1118, ---- 
δείξας. Ῥανιοϊρίαπη δὰ ἔλεξε 
τοίθγθπ πη ογϑίϊοπὶ γθοίδα ἰηίον- 
Ροδβίναπι οϑί, αὐ Βπτ, ΠΡ. Τὶ, 28, 
ίοπ, ἢδ]. ἀπὸ, ΠῚ 80. ἩΗεϊϊοα. 
Ι.2 εἱ εἰπών οτδίϊομὶ οθ]ϊᾳπδο 
1306, 8, Ἰὰ φυοὰ ἀυάδοῖαβ [δοίῃ τη 
νἱ ἀε ἰ πιιβ 181, 4. -- ὅτῳ δὲ 
μὴ δοκοῦσιν. Μοιθυπι ἀοῖ6- 
ἰὰπὶ οαρὶς ΟΡ. δὰ Ηγρεονγ. ρ, 56, 
4ἀυδδὶ νϑῦοὸ σοῃίίπηπο ἀδθθδηὶ 80. 
6556 4υ86 ροϑϑίηϊ, Οἀπὶ ἀπο ἱγαϑνο 
ΨΘΓΒΊΙ5 ἰπέθυ [106 οἱ ΒῈΡΘΥΪτ5 ἰπίον- 
ῬΟΒΙτι βἰηΐ, θ6η86 ἰξθγαίῃ πη 6558 
Τϑοίθ τοϑροπᾶοι Κτιερ, --- ἐς τὰ 

ἐπὶ ϑάτερα, ἴᾷὰ δ᾽ θυ τὴ 
Ρϑγίϑθι. ΟἿ, δάῃ, 2, ὅ. ὟΙΙ 84, 
4, Κτιιορ, αν, 8 43, 4 δάηῃ. 8 

88. διέστησαν καὶ κ. τ. λ. 
ἔδυ ἰρίταν ἀἰβοθββίο [δοία ἴῃ 51Π16- 
ποϊαάαρ βϑηϊθης πὶ, ααἰθι18 νοΓ- 
ὈΪ8. Τναιὶπὶ ΤΠ 5101 1η 5θηδία τι8]- 
ἰδίῃ ΘΧΡΙΪΠΊΘΓθηΐ, 

8 4, τοὺς ξυμμαχοῦυς. 
Η. 6. Ἰεσαΐίοβ. ποῃπα!]αγαπὶ οἰν τα- 
τὰπ| Γοοαογαίδγαπι. Οἱ, 67, 8, Ηο5 
Ῥᾶμ]ο 8ηΐθ 5ὈΠΊΠΊΟΐΟ5 6856 ἰθρὶ- 
πῖι5 79, 1, --- ὅτε. δοκοῖεν 
«βούλεσθαι δέ. Οἵ Μαιμι. 

δι. 8 589 4ἀη. 1. 1 80, 1. 1 
Ὁ, 8. 9} θε 4: ΙΥ͂ 57, ,.4. 46, 

5.0 ΘΙ, 2. -- τοὺς πάντας 
ξυμμάχους, υαπίνογδοβ 50- 
οἷοϑβ; ἤδη δηίθα (θ7, 8) 51η- 
Β}05 ἰδ Ὠ θα γὴ δανοοδνθγϑηί. 
ψῆφον ἐπαγαγεῖν, 58 - 
ἔνασία 1ἴ185 ἄδγθ, ἴῃ βυΐγ- 
σία 605 πιϊ(ίεγο, Φῆφον 
ἐπα αϊοίαμη δϑί, αὖ ὃ 2. 
119, 1, 126,1. ΝΥ 714, 8 οἱ Αἰ ὶ 
80 γνώμην 8 2, ἀδηϊᾳὰς [μαἴ, 
50 {τὰ σα ἢ]. 

8 ὅ. χρηματίσαντες]) χρη- 
ματέσαι μέν ἐστι τὸ πρᾶξαι 
(πιαχίπηιθ 5 ρα] ἃ 5, ΘἘΠῚ 
ΡΟρυ]Ὸ ἃ 6γ ἀθ τρ.), χρη- 
ματίσασϑαι δὲ τὸ κερδᾶναι. 
5050}. ΟἿἿΟ ὃς 1 ΘΟ ΥΓΌΣΣ 
4 οὐπὶ ὙΠ 18, 

8.0. ΣΤ ὙΟΟΔΡΌΪ ΠῚ 
ΤΉμοΥ ἀἰά 5. ΡΡΟρυΪ πὶ ῬΓῸ Ψ, διά- 
γνῶσις ἃ φνΔΙη δ 1ο]5. γί Υ  Ὀ118 
ΔΡΡΟΙαίαν, ἰορῖλαν. ἰδ θη Θἰϊδ ΠῈ 
δρυᾶ ίοη. Οδ585. οἱ οχ 60 δρυὰ 
Ζοη. Απη, ΨΠΠ 1... ἴοι δρυᾶ 
Αὐἰβυϊα. ὁ, 1 Ρ. 600 οἀ. Ὀϊ]πά. 

ὃ 
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ὃ ἡ δὲ διαγνώμη αὕτη τῆς ἐκκλησίας [τοῦ τὰς σπον- 
δὰς λελύσϑαι) ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ δεκάτῳ 
ἔτει τῶν τριακοντουτίδων σπονδῶν προκεχωρη- 
χυιῶν. αἱ ἐγένοντο μετὰ τὰ Εὐβοῖϊχά. 

58, ᾿Εφψηφίσαντο δὲ οἵ “ακεδαιμόνιοι τὰς ὅσπον- 
δὰς λελύσϑαι καὶ πολεμητέα εἶναι, οὐ τοσοῦτον 
τῶν ξυμμάχων πεισϑέντες τοῖς λόγοις ὅσον φο- 
βούμενοι τοὺς ᾿4ϑηναίους μὴ ἐπὶ μεῖζον δυνηϑώ- 
σιν, ὁρῶντες αὐτοῖς τὰ πολλὰ τῆς Ελλάδος ὑπο- 
χείρια ἤδη ὄντα. 

89. Οἱ γὰρ ᾿4ϑηναῖοι τρόπῳ τοιῶδε ἦλϑον 

δ α τς θ, ἐν τῷ τετ. ἔτ. καὶ δεκ. 1, αὶ. Ρᾳ]. ΜΝ. Η. Βερ. 
ΕΥ, τ δ 1 τῷ πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει, ΨΠΠ ὅϑ8, 1 τρίτῳ καὶ 
δεκάτῳ ἔτει. 

Βεάϊν ΠῚ 42, 1, 67, 7, --- [τοῦ 
..λελύσϑαι!. Ἰάδπι ργοποπηΐπο 

αὕτη βιβηβοαῖαν 84. 8 8 Γεδρί- 
οἰδηίθ, --- ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ 
δεκάτῳ ἔτει. 0]. ΠΧΧΧΥΙΠ 
1 (4. Οἢγ. 483). Ἐν δὰ ἔτος οὐπὶ 
ον] 5 ἱπποίαμη. Ῥ]Θυ πη 416 
ααυϊάδπι πο δαάϊν Το. (οἴ, οχ- 
δ ρἰὰ ΟΠλβϑὶ δριϊσα!  οδυβα δά- 
βουρια 12, 8 οἱ Κγιθρ. αν, 8 48, 
9. οϑοὰ, ΦΙΑΎΙ 89, Ἅ [αἱ ποη 
δαἀάϊ(αγη αυϊά θη] ἔτει, 5864. βἰπιαὶ 
δυάϊοπάπη)], ἐν ὀγδόῳ μηνί ΡΙαῖ. 
ῬΠδΘατ, 2100.΄ Κταερ. Ιρβαπὶ 
ἐν Κτυθρ. οὐ (Ἰα58. οιιπὶ προ- 
κεχωρηκυιῶν. ηδουπηΐ, αὖ ροϑὶ- 
ἀπ πΠΊ 510 ΡΓῸ ἐς, αυθηηδαπιοάιπι 
4101 ἀρυὰ ρετγίθοίαμη. Οἱ, δάη. 
ΤΥ 14 ΠΡ: ΝΟΒΙΒ. σοὶ 
εχ οοἰοοδιΐοπε νάθιαν Ἰη 061] 6 οἱ 
ΘΟἤΔΘΓΟΓΘ. οαπὶ ἐγένετο. Θοπδο- 
οὐτο ἰρῖναν ν θυ θο ατα οϑ5ι ἐν τῷ 
ς ἔτει τῶν σπονδῶν ἐ ἐς τοῦτο 
τὸ ἔτος προχεχωρηκπυιῶν. -- 
τριακοντούτιδας σπον - 
ὃ ἄς οἰἴαπι ΑΥἸΒΙΟρ Δ Π 65 ἈΡΡΕΙΪδι, 
ΤΗιιογαἸἀ65 810] τρεακοντούτεις. 
νι, 8 ν 98. 115..1.. 11 ὃ; 1. -- 
τὰ Εὐβοϊκα, ΜΕΤ ΙΝ 

(αρ. 838. Ἐψηφέσαντο. 
Τνιδηβὶε βουϊρίου δὰ γεγᾶπὶ θ6}]1 

ΤΒυονα 15 0]. 1. ἘΔ, 117, 

Α44. Υ΄ 56, δ. 81, 3.88, 4. ΥἹ 1, 4. σατάϊπα!! 
ταπηθη Βα βίη ϊνῖ5 ἱπίογροβίεῖθ ἰπίδγάππι ΞΕρΡΔΓΔΠΙΩΙ, ΟΥ̓ ἀὔη, 29: 1. 

οδαβδιῃ. Οἵ, 29,6. - ἐπὶ μεῖ- 
ξον. Ὅιιπι μέγα δύνασϑαι ἀἱϊ- 
ὁδίατ, Ρἰϑοθαὶ αἰϊοαὶϊ οοπίθοίαγα 
ἔτι μ. Νυϊσαία ἰΆπη θη αἰοοπάϊ β6- 
ΠΘΥΙθ115 Β΄ Πθ5 ἐπὶ τὸ μεῖξον, 
46 αυο οἴ. δάῃ. 10, 8, ἐπὶ μέγα, 
ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλεῖστον, 46 4υϊ- 
θ05 οἷ. δἀη. 1, 2 οἱ 80, 23, νἱάε- 
ἴὰγ [μϊοῖνὶ, -- δυνηθῶσιν, 
Ροίθηΐθ8 ἔἸογοπί. ΟἷὈἁ, δά. 8, 2. 

λρ. 89. ᾿Δἀρχὴ τῆς πεντη- 
κονταξετίας. ϑαυμάξεται τὸ χω- 
θέον καὶ ἐπὶ τῇ σαφηνείᾳ καὶ 
ἐπὶ τῇ συντομίᾳ. 86}. ]. Νοπηΐῃα 
τῆς πεντηκονταἑετίας 5. τῆς 
πεντηκονταετηρίδος (50|ιο], 18, 
8. 42, 2, ϑυϊά. ἴῃ ν. Καλλίας) 
γϑίθγεβ. ον πηδίϊοὶ ἰοοπ πὶ ααΐ 56- 
αὐἰΐαν ὁ, 89-- 96 πὴᾶἃ οατ ρΡτο- 
χίπιο ο, 97---118 1ηβϊσπίπηι, ΟΥ̓, 
«ἃ 118, 3. Οὐπὶ ΤΗμπογάϊά 6 ρτδθ- 
(6 Γ ΒΟΡΙρίουοβ αἱ βἰησα!α85. 685 
{Ππδύταπῦ υβαπθαυσδαιθ οΟπρᾶ- 
τ η4π5 οβϑὲ Ὀιοάουιβ ἃ 1. ΧΙ ς, 39, 
ἀδ ουΐϊὰ8 οἱ ΤΠ πον ἀἰα 18. ἀϊββθηβιι 
ἴῃ ΘΟΠΊΡ] πὶ τϑυ πὶ ογάΐηθ οἱ 
τΘηΡ ον θι5 νά. ΜΙ π5. ϑρατι. 1 2 
Ρ. 518 53544ᾳ. Π)6 ἰθῃηροΥ θι15 ΤΟΥ ΠῚ 
Βθβίδυα τη τοί οοηϑίϊ θη 15. οἱ 
ἀθ ραγιθυ5 Πυῖϊπ5 πεντηκοντα- 
ἑτηρίδος νὶὰ. ΟἸϊηίο ἂς ΤΟΥ - 

10 
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ἐπὶ τὰ πράγματα ἐν οἷς ηὐξήϑησαν. ἐπειδὴ Μῆδοι 2 
ἀνεχώρησαν ἐκ τῆς Εὐρώπης. νικηϑέντες καὶ ναυσὶ 
καὶ πεζῷ ὑπὲ Ἑλλήνων χαὶ οἵ καταφυγόντες αὐτῶν 
ταῖς ναυσὶν ἐς Μυκάλην διεφρϑάρησαν, Λεωτυχίδης 
μὲν ὃ βασιλεὶὲς τῶν “ακεδαιμονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο 
τῶν ἐν Μυκάλῃ ᾿ Ελλήνων, ἀπεχώρησεν ἐπ᾽ οἴκου 
ἔχων τοὺς ἀπὸ Πελοποννήσου ξυμμάχους" οὗ δὲ 

᾿ϑηναῖοι καὶ οἵ ἀπὸ ᾿Ιωνίας καὶ Ἑλλησπόντου 

ἀἰάϊθ βατητηδυῖο ἴῃ Εαβί. Ηδ]]θη, 
ἈΑρρεπά. ΠῚ ρῥ. 253 5344., Κυίθροῦ 
διιά, ἰδέ. 1 Ρ. 1 544., Ατη, 
ΘΟΠδοΐοευ ἀθ Υϑγαῃι ροβέ Ὀ6]] πὶ 
Ῥργβ. υϑαὰθ δὰ ἰγτσθηηδὶθ ἔοθα 5 
σοβίαγαπῃ ΓΘ Ρ ΟΥθ 15, ΡΊΘΥβοη (δ 
ἐλμῖκ. Πανϑίοιίμησ ον Ῥεπέεκοπ- 
ἐαφίϊ6) τ ΡΊΠΟ], ΧΧΎΠΙρ. 40---θ9, 
198---220., ἰϊογαπίαια Κγαθο, ἴῃ 
Απϑίθοί. μι Ῥ. 1 544. 

81, ἦλϑον... ηὐξήϑη- 
σαν, δὰ τοϑ 685 (ἡγεμονία 
ἀἰοῖαν 96, 1) νϑηθγαηΐ Ρ6Γ 
4185 οὐδνερπης ΟΥΝΠΙΙ 92,2. 

82. ἐπειδὴ κ.τ. λ. ΟΙ. ΠΧΧΥ 
2 (ἃ. Οσηγ, 419). --- οὗ δὲ 4ὃη- 
ναῖοι. Χαμμρρο ἀυοε. --- καὶ 
οὗ ἀπὸ ᾿Ί.... ξύμμαχοι. Ουπι 
Πἰ5. Τῇ, νοι 8 ῬαρηδΥΘ. νἱἀοίαν 
Ἡδγοὰ, ΙΧ 106. 01 ηδυγαίαν ροϑὲ 
Ρυρπᾶῖῃ δα Μγοδίθῃ [δοίαπι 58 Π|ϊ 
ἴῃ βοοϊθίαίθπι Ὀ6}}} οοηίτα Ῥδυβᾶβ 
ΒΘΓΘμαὶ τϑοθρίοβ 6556 Θ8ΠΊΪΟΒ 
ΟἸο5. Το Ὀϊοβ. στο ααοβααθ ἰη51- 
Ιδῆοβ αἱ οὐπὶ ἀτγᾷθοῖβ ἔπ ββϑηῖ; 
40 ἴφοίο ουτῃ αταθοὶ δὰ Ηδ|]6- 
ΒΡροηύαπη ΡΥ οΐδου! οββαπί, [θοὶγ- 
οὨϊάθτη οὐπὶ ΡΘΙΟΡ ΟΠ ἢ 65115. ἀ ΟΠ ΠῚ 
ΤΟΥ Υ 5586, Αἰμθηΐθηβθ5 ϑαίθπι 

ϑοβίατη ουβθαϊβϑο ἀθῖπᾶθ ΙΧ 114 
ἰγδάϊιαγ, [τα π6, π6 Γορυρηδηῖἃ 
οχϑίβίαί, Κιγοῃηοίιιβ ἴῃ ΠΥ, 
ΧΙ ρῥ. 8 54. ῃοὺ ΤῊ, Ιοθὺ 5001085 
ΕΧ [Ιοηΐαὰ ΟἸῖοβ ροιβϑι πηῖιηὶ οἱ 
ΘΔΤΊΪ05 ορ᾽ παίαν 6556, ΗΘ 65 ροπὶ 
δυίοπι οἰ ν᾿ .68 60 ΠΟΙΪΠ6. ΒΟ0ΟΪΟΒ 
ΔΡΡΟΙ ΑΙ αὐοὰ τονοτὰ α(υἱἀ6ηὶ 
ΑὙΠΘπἰ θη βιθιι5 ΟΡ πὶ ἰα] τ ηΐ, 568 
Ἰεσιιῖπηθ ἰπ βοοϊθίατθπη ΠΟΙ ῸΠῚ 
τϑοθριὶ Γπογῖηΐ. ϑ5'Θα ἀνθ ῦβῸ 56 Π51 
ΤΙ, 50οῖ05 δχ Ηρ] βροηΐο δίαιθ 
εχ Ἰοηΐᾷὰ ΔΡρΟΙΙαγΘ ῬΥΟΥβι8. 6Χ 

ΔύΡ᾿ το 116 βίαιαϊ, σα πὶ οἷ 5. γοὶ 
ἃρυὰά ἰρβῦῖη ΤῊ, πθ ᾿δν 55᾽ ΠῚ] ΠῚ 
αυϊάεθπι 810 νοϑυθίαπι, οῖηαα 
Θἰΐατη 95, 1, υαδὶ οὗ, δἄπ., ἱπίθυ 
ΒΟ0ΟΪ05. Ὀ6}}} σοπίγα ὈΔΥθΔΓΟΒ. σ6- 
ΤΘ αὶ φγδθίου τοϊαοβ ἀτᾶθοοβ 
ΠΟῸΠ 80 [πὶ Ιοπθ5 ποπλϊηδηία}", 
564 οἰΐδιῃ αποίαποί ἃ γ6ρΡ6 ΠΌΡΟΥ 
Πρ γαῖ! ἔαθυῖηθ, απ 5βισηϊβῆοδ- 
(ἰοπ6 νΥἱχ ροββαηῦ 501 [,6 5011} δὉ 
Ἠεγοάοίο ρτδθίου ϑ'δπηῖοβ ΟἾϊο5 
ΡΕΙΙα 546 ᾿π8α ] 8 Π08 ΘΟΠΊΠΊ6- 
πλογδτὶ ἀοβίβ πανὶ, Πίϑαιιθ, οἰ πηι 
οἵ ἀπὸ Ἰωνίας ἱπδυϊδηΐ οδβθηῖϊ, 
ἰἀτη6 ἢ Γοραρσπϑηΐα 1Π|8 ποη ΡγοΥ- 
515 ΤΟἸ]θγοίασ, ϑ6ᾷ ἴρβοβ οοῃί- 
πΘη 5 ἰποοίαβ ϑῦ, 1 [Ι0π65 ἂρ- 
ῬΘΙΙατὶ 51 Π|1}}}8 οἰαβάθιη τοὶ οοτα- 
Π]ΘΠΊΟΥΔΙΙΟΥΙ 70, 8 ἴδοια οϑβίδηαϊε, 
1 οἵ, άπ. Ῥδυῖτον Ἴωνες ἀϊουη- 
ἰὰΓ ΥἹ 77, 1 οὲ Ἰωνία ΠΟ 9, 4. 
ΨΙΠ ὅ6, 4. Τυπὶ νϑιῸ οἰϊδηὶ 
Ὀιοά. ΧΙ 837, 1 ἂαὖ Βεγοάοίο 
ἀἰϊβογορϑί, Ερθοτο δυοίογθ ΠΔΥΓΔΠ5 
58 ΠῈ} ἴ0η685 δ Αθοὶδθβ ἴῃ βοοϊθίαᾶ- 
ἰθπὶ τΓϑοθρίοβ 6888, ἘΠΕ Ι0Π65 
βίη] 6556. σοηἑ ηΘη115. ἰπο 0185 
Ρτοχίπια παιγαῖϊο οβϑίθπαϊς, ϑϑὰ 
ΠῚ 580 τπὶ ἃ Τῇ, οἱ ίοαογο νϑὺ- 
015 ἰγδᾶῖιῖβ αἰδϑίάθι Πογοάοιιβ, 
5604. πὸ βθοῦτη ἰρ86 αὐυϊάδιη ο0η- 
βϑηί, Ροβίαυδπι θηΐπη πϑυγανὶΐ 
Ῥειοροηποβῖοβ, οατὴ ἀο! ον αν15- 
56 η: δ ΠΊ6] 15 δϑϑϑὺ [Ο}}18ΠῈ Ρυβὶβ 
ΡοΓΠηϊτογθ ᾿ρϑόβϑααθ Ιοη65 ἴῃ ἤηϊ- 
Ὀὰ5 Θᾶγπὶ φοηϊϊ πὶ ΟΟΙ]ΟΟΔΓΘ 
αὰ8δ6 Ρεουβὶβ 86 δαϊπηχίβϑθηϊ, 
βίπαϊοβο ονπὶτοη ἴθιι5. ΑἸ θ ἢ 51- 
θι8. Οοββίββθ, ΠῸΠ ΘΟΠΘΥΙΘΏΪΘΥ 
Ρενρὶν τὰ ᾿δῖταν (καὶ οὕτω 
δή) 608 ᾿πδυ!δπαβ {{|88 οἰν (αΐο8 
ἴῃ βΒοοϊοίαιοπιὶ ἃἀβοὶν 5856. Χο 518 
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ξύμμαχοι, ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως, ὑπο- 
μείναντες Σηστὸν ἐπολιόρκουν Μήδων ἐχόντων, 
χαὶ ἐπιχειμάσαντες, εἷλον αὐτὴν ἐκλιπόντων τῶν 
βαρβάρων, καὶ μετὰ τοῦτο ἀπέπλευσαν ἐξ Ἕλλησ- 
πόντου ὡς ἕκαστοι κατὰ πόλεις. ᾿4ϑηναί ων δὲ 
τὸ κοινόν, ἐπειδὴ αὐτοῖς οἱ βάρβαροι ἐκ τῆς χώρας 

Τοπαπὶ ἰπ οοηξίποπίῖ ΘΟ] Ομ ἰΪ5, 568 
οΟηβθηϊδηθιπ δὲ βεαὰϊ 6085 ἀθ 
τοία Ιοπίαᾷ ἰἰᾶἃ ΟΠ] .ΠΔ πχαίᾶ- 
νἶββθ; ΠΆΠῚ ΠΟΠ ρϑυ πὶ), 568 οὁπὶ- 
πἷἶπῸ οδββϑίββθ Αἰμπθηϊθηβὶθα5. ἀϊ- 
οαπῦαγ. ΟἿ, Τ.. ἤδγθβι. ἴᾷ ΡΈΪ]ΠΟΙ. 
ΧΧΧΧ ρὈ. 817 54. Οὐπὶ δαΐθπὶ 
οΥραϊ πραιθαύ 8δᾷθο ΠῸΠ 00ῃ- 
γεηϊθηίεν Ηθγοάοίαπι ΒΟΥ ρ51558, 
δα ἀε]οίο νησιώτας ἃρτα Θαπὶ 
βου θοη άπ οϑί καὶ τοὺς ἄλλους 
οἱ ἔτυχον συστρατευόμενοι 
τοῖσι Ἕλλησι. πὶ οὰπὶ ϑίειρὶο, 
4αὶ 46 5 πΠ|π|ἃ τοὶ τϑοίθ ἱπαϊοανὶῖ 
ἴῃ Μαβ. ΒΠθη. ΧΧΧΥ Ρ. 8521 5αᾳ., 
καὶ τοὺς ἠπειρώτας δαἀοπα!), 
Ουοὰ πος ΤῊ. ἰοθὺ ἱπίεῦ 500105 
ΠῸΠ ΘΟΠΙΠΙΘΠΙΟΥΘ ΕΓ [,650]}} 56- 
οαπάσπι Ηρτ, ΙΧ 106 ἴῃ 5οοϊοία- 
ἴθπὶ τϑοθριϊ, ἴῃ οχθγοϊτα ϑ δία πη 
οὈβιἀθπίθ 111 πο 5586 ροβϑαῃηί 
νἀ ογὶ, [ἃ 5ἱ ἔαϊι, οαπὶ ΠΙοά. 
ΧΙ 87, 4 ἰεδβιὶβ. 50 τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐους μετὰ τῶν ᾿Ιώνων “καὶ 
τῶν νησιωτῶν ἐπὶ Σηστὸν ἀπᾶ- 
ραι (561. ἐκ Σαμου), 40 ἰο60 
βίσηαὶ ᾿πίθ! ! 6 σ᾽ίαν 560105 δχ Η6}165- 
Ῥοηίο ἰμπὶ ἀδπηὰπὶ δοθδθββίβ58 
ἀταθοὶβ οὰπὶ ἰπ ΘΠ ΓΘΡΊ ΟΠ ΘΠ 
Ροινθηϊββθηῦ, ποὺ ἰοθὸὸ ᾿Ιωνέαχ 
ΔΙΡΙ ΟΥ̓ Θ. 56 η58 ΘΟΙΏρΡΥΘἢΘΠαΪΐ Το- 
ηἰοᾶβ ἰπ σοῃίϊηθηίθ οἱ ἴῃ ἴη|51}}15 
ΘοΟΙοπία5 (οὗ. 2, 6. ὙΠ] 40, 1). 
Βεᾷ ποὺ πηι ἰΐᾷ ἱπύθυ ΓΙΑ ΡΙ 
Ἰοθὺ αὐ [6511 ααοαιθ οαπὶ Α1Π6- 
ηἰθηβὶθα5 ϑϑβίαπι ουβθαάθυϊηί, 8] 
δηΐπὶ οὗ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ Ἑ. ποπ 
Βιη0 ὃχ [Ιοηΐα οἱ Βο]εβροηίο 
οὐαηαϊ, 564 αὶ 4Ὁ Ιοπΐὰ οἱ ἢδὶ- 
Ιεβροπίο οὰπὶ Αἰμθηϊθπβίθιι5. δ 65- 
τὰπὶ ρτοΐθοιϊ βαιηὺ (οἵ, ὙΠΙ| 96, 4), 
ἴῃ 1ἰ5 ϑἰπιὰ! [πθγαηὺ [,65011}, 1ὰ 
αυοὰ [ογβί δῃ ΡΓΟΡΑΒΙΠ 5 50. -- 
ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βα- 
σιλέως. ἴῃ [εἷ8 ἀπ ρ}} Π οαῖαμη δβὶ 

Βαδιδοίαπι νου ογιπὶ ὑπομείναν- 
τες ἐπολιόρκουν. ΟΡ δβθάοργαμι 
Θῃΐη] ϑοβίαπηι Πἢ 65 ΒΟΟΘΙΟΓΙΠῚ, 
ἀεοίβοεγαην οἰνἰίαίθβ. Θ᾽ ΠΊΪΠΕΓ 
ΥΠΙ 48, 1 ουὐπὶ οὗ δυνατοὶ τῶν 
πολιτῶν 5ἴπι Ορ(ἰπιᾶί88. οἰνὶ πὶ 
ΑἸμθηϊθηβίαμη, ἀρροβίζαμη οἶπερ 
καὶ ταλαιπωροῦνται μάλιστα 
Δα ΟἸΠ65 ἴῃ ἈΠΙν ΘΓ ΠῚ ΟΡ ΕΪτηδ 168 
γεΐοσίασ. Οἵ, δάῃ, Ψ1Π 68, 8. 
Οδιοτιιπὶ Πᾶθο νϑυθᾶ ρϑγί(θν δία ὰθ 
ὁ. 7 ἐπὶ πολὺ ἀντισχοῦσαν, αδὶ 
οἵ, δάη., Δρροβι(οηἾ8, μοη 8({- 
θὰ11 νἱοθ ἐμππσαπηίασ, μᾳοὺ ποπ 
ἰπίρι!θοῖο, αὐ βίπηα! ΚιγομΠοίΠΙ 
ἱπίογρυθί πὶ Βα ΘΟαΡΓΘ οἴ, ξύμ- 
μᾶχου 46}. ὙνΠΆπιοννἴι2- ΜοοΙϊεπά. 
ἴῃ ἤογπι. ΧΙ Ρ. 8838. ἤππο ἔπβῖαβ 
τεΐαιαῦ δίθαρ. 1.1, Ρ. 822, φαὶϊ 1088 
ΡΑΙΙΟΠΘ. ΠῸΝ πηϑρὶϑ ΡΓΟΘΔὈΠῚ 
ἤδη ἀφεστηκότες ἀπὸ βασιλέως 
Ρ. 824 ἀδπιπαί, αιᾶβὶ γ6ΡῸ ΨνΕΡΌΪΒ 
15. δάαϊ5 {Π| οαπὶ 5001} δϑϑϑηΐ 
ἀοἴδοϊββο αἰοαπιαγ, Π0Π ὁππὶ ἀ6- 
ἔβοϊββθηῦ β80οῖ05. ἰυϊ586, --- ΣΖη- 
στὸν ἐπολιόρκουν. Οἵ, Ηε- 
το. ΙΧ 114---118 ο]. 1 858. 18. 
Ὀιοά. ΧΙ 837, 4. Το, ὙΠ 62, 8. 
-- ἐχόντων. Τιαϊϊπα ραββῖνο 
ἀϊοογοῖαν ἃ Μ δα 15 ΟὐΟῸΡ 8 [8 Π|. 
Ιπ (ὐᾶθοὶβ β' πιὰ δυάὶ αὐτήν. 
Οἵ, 94, 2. 98, 1. --- ἐπιχειμά- 
σαντὲς εἵλον. Ὁ Ὸ ἃ. 418. 
-- αὐτήν] Σηστὸς ἡ πόλις 
λέγεται καὶ ἀρσενικῶς καὶ 
ϑηλυκῶς. ὅ6Π|0]. Οἱ, Βομδοῖ, δὰ 
Βεπιοβί!. ΓΝ ρ. 122 ει ἴηΐ, Τὰν. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι 10, 8. -- ὡς ἕκαστοι. 
ΟἿ, δάη. 8, ἐν 

ἢ 9. ΤῸ κοινόν, ἐπειδὴ 
αὐτοῖς. ἀπ ρ ΤΑΙ ΑΘ σδεκας 
μέξοντο. Οἱ, αι. αν, 8. 802 
εὐ 8 889 σα, 1. ὕοῦοε χοινόν αἱϊ- 

“ἴτυν, «ποσὰ ̓πόλις ΘΟΓΙ ΠῚ ΠΟ ἰϑηη 
εγαΐ, ααἱρρα αἰᾶ6 ἃ Ρεουβὶβ ἀεἰθία 

16 
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ἀπῆλθον, διεκομίζοντο εὐθὺς ὅϑεν ὑπεξέϑεντο 
παῖδας καὶ ἘΕΈΜΡΕΘΕ καὶ τὴν περιοῦσαν κατα- 

σκευήν, καὶ τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν παρεσκευά- 
ζοντο καὶ τὰ τείχη" τοῦ τὲ γὰρ περιβόλου βραχέα 
εἱστήκει καὶ οἰκίαι αἱ μὲν πολλαὶ ἐπεπτώκεσαν, 
ὀλίγαι δὲ περιῆσαν, ἐν αἷς αὐτοὶ ἐσκήνησαν οἵ 
δυνατοὶ τῶν 1Π]ερσῶν. 

90. Δακεδαιμόνιοι δὲ αἰσϑόμενοι τὸ μέλλον 
ἦλῦον πρεσβείᾳ, τὰ μὲν καὶ αὐτοὶ ἥδιον ἂν ὁρῶν- 
τες μήτε ἐκείνους μήτ᾽ ἄλλον μηδένα τεῖχος ἔχοντα, 
τὸ δὲ πλέον τῶν ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων καὶ φο- 
βουμένων τοῦ τὲ ναυτικοῦ αὐτῶν τὸ πλῆϑος, ὃ 
πρὶν οὐχ ὑπῆρχε, καὶ τὴν ἐς τὸν Μηδικὸν πό- 
λεμον τόλμαν γενομένην. ἠξίουν τε αὐτοὺς μὴ 
τειχίζειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔξω Πελοποννήσου μᾶλλον 

Οδρ. 90. 8 1. μηδ: ἄλλον Δυρ. 888. 
Ρ. 1446. Κτυρο. ὲ 69. 

Οἵ. Μαιίῃ. ἀν. 8. 609 

δβϑϑί. -- ὅϑεν ὑπεξέϑεντο) 
τουτέστιν ἐκ Τροιζῆνος καὶ 
ἐκ Σαλαμῖνος. ὅϑεῖιο!. Οἵ, Ὀοά. 
ΧΙ 89, 1. Ῥᾶυβ, Π 81, 10. Νορ. 

γεογρίηΐϊατη ἰορδίϊ οπῖθαϑ8 
δαδυηῖ, (θυ, 89 Ιορϑιῖο- 
πἰθῈ5 οὐδαπί, -- τὰ μ ἕν. Ηἰ5 
ἀεῖπἀς γτεβροπάθηὶ τὸ δὲ πλέον. 

Τιεῖη, 2. Ρυϑοίενα ἀθ ὅϑεν Οἵ, Νίρ. Ρ. 14. οἱ 101 Βεγηι, -- 
-- ἐντεῦϑεν ὅπου εἴ, πη. ἂν ὁρῶντες. Οἷ, άπ. 738, 4. 
ὟΙ θ4,1. Μαίῃ. αν. 8 4718 δά. [δ 66 Δ] 18 6 ΠῚ ΘΑ Β.ΠΠῚ αἰι8 8. ΘΘΓ- 
2. Κιιερ. 6γ. ἃ 51, 18 δάη. 9. ηἰϊαν ἴῃ αὐτοὶ ὁρῶντες οἱ τῶν 
-- παῖδας καὶ γυναῖκας ξυμμάχων ἐξοτρυνόντων {{|π- 
βίη δυιίίουϊο αὐ 90, 8. 108, 8. 
Π 6, 4. 14, 1. -- βραχέα, ἵν 
6. ὀλίγα, μικρά. Οἵ, ἀάη. 14, 8. 
άΘη6. ΠΪΠ1] βαρογογαῖ. ΨΙά, Ἦε- 
τοά, ΙΧ 18. ΒΙοοπι. --- οὖ- 
κία ι]} ἀντὶ τοῦ οἰκιῶν. 86}0]. 
ΟΥ. Μδίῃ. αν, 8 819. Κυπθρ:. αν. 
8 417, 28 ΣΙ 8. Νἐἕ αἱ οἰκίαι 
Ροβίι!68, οἵ, 148, 5. --- ἐσκήνη - 
σαν, ἀοπιῖοϊ! απ ΘΟ]]ο οἃ- 
νοτᾶπι, ΡιῸ Πος ἐσκήνηντο, 
ἀοτϊοὶ πὶ Παρουαηί, 1 
δῶ, 8. 

ὕάρ. 90. 8 1. ἦλϑον πρε- 
σβείᾳ,}1. ὁ. διὰ “πρεσβείας. Οἱ. 
Αδβοβίῃ, ΠῚ 9ὅ ἀφικνεῖται γὰρ 
πρὸς ὑμᾶς οὐκέτι δι᾽ ἀγγέλων, 
ἀλλ αὐτός. ὅ8ϊε Ταο, Ηΐβι. 19 

βίτδὶ ἊΝ οἴββθην, δὰ μῖν, ΧΧΠ 28, 
1: - ὃ ὙΠ ὑπῆρχε. Οἱ. 14... 
-- τὴν ... τόλμαν γενο- 
μένην. Οϑἰπν τον οΟἸ]οοαίἃ νορθᾶ 
11... 81 ὁ »ῦν νον] διὰ τοὺς 
ποιητὰς λόγος κατεσχηκώς. Οἵ, 
1 16. 2. 88, 2. ΠῚ 584, ὅ.. 86,2. 
Ιν 88, ἜΣ 87, 8..109, ᾿. Ἄρα, 
Ν δ᾽. 1..10,..1. 54. ὙΠ δυ ἷς 
ΨΠΙ 230, 1. Μὶοϊββίμι οαηὶ ργδ6- 
Ῥοβίίο ρᾶνιϊοῖρὶο ραγίθμη δι δ] 
Ροβιροβίίαπη ἰᾶρθ5 ΙΝ 107, 2. 
Υ.10,. 9.119... πῦ, 8... (Π8- 
τἰββίπηθ ἴῃ (Δ }1}0118 τοίατα αἰίγὶθα- 
{πὶ ργϑθροηϊίαγ. ΟἿ, Κτπθρ'. τ, 
8 ὅ0, 10 ἃ. 8. 
8. 2, ἀλλὰ καί. Νοὴ δηίΐο- 

οοάϊι μόνον μή, αἰ 144, 4. ΥἹ 
δῦ, 8. ὙΠ 27, 8. Οὗ, Βοδοθηι, 
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ὕσοις εἱστήκει ξυγκαϑελεῖν μετὰ σφῶν ἱτοὺς ἼΣΟΥ. 

βόλους], τὸ μὲν βουλόμενον καὶ ὕποπτον τῆς 
γνώμης οὐ δηλοῦντες ἐς τοὺς ᾿Αϑηναίους, ὡς δὲ 

τοῦ βαρβάρου, εἰ αὖϑις ἐπέλϑοι, οὐκ ἂν ἔχοντος 
ἀπὸ ἐχυροῦ ποϑεν, ὥσπερ νῦν ἔκ τῶν Θηβῶν, 
ὁρμᾶσϑαι, τήν τὲ Πελοπόννησον πᾶσιν ἔφασαν 
ἱκανὴν εἶναι ἀναχώρησίν τε χαὶ ἀφορμήν. οἵ ὃ᾽ 
᾿᾿ϑηναῖοι Θεμιστοκλέους γνώμῃ τοὺς μὲν “ακεδαι-- 
μονίους ταῦτ᾽ εἰπόντας. ἀποκρινάμενοι ὅτι πέμ-- 
ψουσιν ὡς αὐτοὺς πρέσβεις περὶ ὧν λέγουσιν, 

εὐϑὺς ἀπήλλαξαν᾽ ἑαυτὸν δὲ ἐκέλευεν ἀποστέλλειν 
ὡς τάχιστα ὃ Θεμιστοκλῆς ἐς τὴν “Ἰακεδαίμονα, 

ἄλλους δὲ πρὸς ἑαυτῷ ἑλομένους πρέσβεις μὴ 
εὐϑὺς ἐκπέμπειν, ἀλλ᾽ ἐπισχεῖν μέχρι τοσούτου ἕως 
ἂν τὸ τεῖχος ἱκανὸν ἄρωσιν ὥστε ἀπομιάχεσϑαι ἐκ 

8. 2. εἵστήπει Ι6ὰγ. Β45. Ο. Ὁ., τοϊϊᾳυὶ ξυνειστήκει. 
βἰζατη ἀθ ΠλῸΓῚ5. αἰοὶ ΠΘαΪ, 
ἢ: 560 Ὁ; 9. Π|Ὸ, 4. 10. 2. 

8 8. αἴρωσιν οοὐά. Οἵ, δαη. 

Οοπηρο- 
θὲ ξυν εχ ξυγκαϑ'ελεῖν τηα]6 γβρϑιϊίο 

δα ΡΙαϊ. ἀρ. 12, 4. --- εἴστή- 
κει. Ἐχ ν. τειχίζειν γερείθη- 
ἄυσπι τὰ τείχη. Οἵ. 91, 10 
41, 6 εἰ 101] δά. -- σφῶν, 
τῶν “ακεδαιμονέων. --- [τοὺς 
περιβόλους] ἐσ 89, 8 κ6- 
ΒουΙρία πὶ τϑοία ἀΕἰ. Ηδενν. Νδπηι 
οὐ ἢθο νοΘάθ}0 δη1θα ΒΟ θ6η- 
ἀσπι εταὶ εἱστήκεσαν. -- τὸ 
βουλόμενον. ΟἿ, δάη. 86, 1. 
-- ὡς. δὲ τοῦ βαρβάρου.. 
οὐκ ἂν ἔχοντος, ἷο 6, . - 
γοντὲες δὲ ὅτι (εἰ μὴ τειχί- 
ξοιεν, ἀλλὰ καὶ... ξυγκαϑέ- 
λοιεν... τοὺς περιβόλους) ὁ 
βάρβαρος ... οὐκ ἂν ἔχοι. οἵ. 
ΠῚ 851, 4. ἸΥ “0. ὙΠ Βθϑυχδ οἷ 
Πιοά. ἜΠ 99, 9. ᾽Νορ. ΤΊοπι. 6. 
1υϑι. Π 158. -- ἀπὸ ἐχυροῦ 
ποϑεν, αἸϊουσ πᾶ 6 6 ]060 τηὰ - 
εἷΐο. - ὥσπερ νῦν. Νῦν Πϊο 
ἀοθεὶ εβ86 τηοάο, παροτγ, Οἱ. 
Κτυρα. εἰ ψΌΕΠΙ. δα Πεηοβιῃ. ἀ6 
ἴα!5. ἵερ. θῦ. -- ἐκτῶν Θηβῶν. 
Οὐ. Ηεγοὰ, ΙΧ 18 οἱ δἰ}0]. -- 
ὁρμᾶσϑαι. Οἵ, δάη. 64, 2. -- 

ἀναχώρησίέν τε καὶ ἀφορ- 
μήν. ,.05ιῖπεαο ἀναχώρησιν, 
Ἰοσαπι, ᾿Ρτδοβίἀϊατι 40 τροὶρε- 
Γοηΐ 5658 οἱ ἀφορμήν απάδ δ Ὶ1Π1- 
Ρεγθηῖ, Κ Βα. ἀναχώρησιν 4]10] 
καταφυγήν νοοδηῖ, ἀφορμήν 
Δ ῸΓΘΠ ὁρμητήριον, 586 ἃ 68 Π 
6111, οἰδὶ ρογίαριυπι τγοααὶ 
γαϊυ ΘΊΘρΗ. ἴῃ Τῇ68. 

8 8. Θεμιστοκλέους γνώ- 
Ψψῃ. Ὅδ τοί ἔγαυαθ ΤΠ ΘΠ βίο 0}}5 
Ῥγδθίο Ὠϊοα. Νδρ. [υ81.. 1. ἃ. οἵ, 
ΡΙας. ΤΠ οπιϊβί. 19. Ροίγαθη. 180, 
4. Βτοπίίη. 11, 10, θεπιοβίῃ, ΧΧ 
18. Οείογα γνώμῃ τινός υἱ 
[,αἰ. Ἰα ἀϊοῖο 5. Βθηύθηιΐα αἱϊ- 
ουἶπ5, Οἱ, 98, ὅ. 146. --- ἐπήλ- 
λαξαν, ἀεπι ον δγαπὶ υἱ τπο- 
Ἰεβίοβ. ΟὗἁἉ ὙΠ] 46,4. -- μέχρι 
τοσούτου ἕως ἄν. Γι. Μδιι}. 
αν. 8 4800. “έχρι τούτου ἕως 
ἀϊχῖν θεμηοβιι. ΧΥΤΙῚ 48. “Μέχοι 
τούτου μέχρι οὗ αἀριὰ ΡΙαι, ἠδ 
Βερ. 4710 οοπιρᾶγαι Κνυςς. (ἱ, 
δάη. ΠΕ 86, 1. -- ἱκανὸν... 
ὥστε ἀπομάχεσϑαι. Οἱ. 
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δύ πιὸ , “ ὴ , Ν , τοῦ ἀναγκαιοτάτου ὕψους τειχίζειν δὲ πάντας 
πανδημεί [τοὺς ἐν τῇ πόλει, καὶ αὐτοὺς καὶ 
γυναῖχας καὶ παῖδας], φειδομένους μήτε ἰδίου 
μήτε δημοσίου οἰχοδομήματος ὅϑεν τις ὠφελία 
ἔσται ἐς τὸ ἔργον, ἀλλὰ καϑαιροῦντας πάντα. καὶ 
- ᾿ “ γεν δου Ὁ ᾿ 5 Ω᾿ 3. »Ὰ 
ὃ μὲν ταῦτα διδάξας καὶ ὑπειπὼν τἄλλα ὅτι αὐτὸς 
τἀκεῖ πράξοι, ὥὦχετο. 

5» ᾿ 

καὶ αὐτοὺς... παῖδας οπι. 56}10]. 

καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα 

σῇ δάη. 
ἢ 4. πράξει Κτιθρ. ἐχ 50115. Ο. 1. ἢ. (διβὶ ἴῃ ποὺ οὐ θϑᾷ, πιᾶῃ. 

5ῈΡοΥβου.) Οὗ 8άη. 

Μαίιῃ, ατ, 8 ὅ84 δι. 1 οἱ 468 
ἴρβο ἕκανόν Κυιθο, ΟἿ, 8 57, 4 
δάῃ, 2. ΡΙὸ αἴρωσιν Βεκκ. ἂς 
οοπϊθοίανᾷ ἄρωσιν. Ἕως ἂν 
αἴρωσιν ναϊθης ἀπ πὶ ΕἾΘ᾽ ΘΥΘηΐ, 
ἕως ἂν ἄρωσιν ἄοπδο δτοχὶβ- 
56ηῖ, Ηαΐο ἴανογθ δϑάϊία μέχρι 
τοσούτου δἀηοίαύ ἄτῃ. Ῥοίπαα 
ὕψους 46]. Κτιεσ. ϑ8εὰ ἰτα ρᾶ- 
ταπὶ ἀο  Πἰζιη] οι ἐκ τοῦ ̓ ἀναγ- 
καιοτάτου. [τοὺς ἐν τῇ 
πόλει ἀεὶ. τὶ οἱ Β8Π6 οοηίΓᾶ- 
αἸοι ΟΠ ΘΙὴ φυδηάδηι Βαθθηΐ νουθᾶ 
πανδημεὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει, 
οαπὶ πανδημεί δα ἰοίατη ρορα- 
Ιτη Ῥου ποῦ οὐ ἴῃ 708 οἱ οχίνα 
Παθϊϊαπίοτα (οἵ, 78, 4). Εὖ πὸ 
Οοτη. Νορ. αυϊάομη ΤΏ ρηι. θ, ὅ 
ἢδθο νϑῦθα γϑααϊαϊ.. ϑ6ᾷ ρυϑε- 
ἴεγθρα καὶ αὐτοὺς... παῖδας 
ἸπίογΡΓοιῖ {]θαθη ἀα 5πηί. Νὰπι 
ἴῃ 56}0]. πάντας πανδημεί) τὸ 
πάντας, αὐτοὺς καὶ γυναῖκας 
καὶ παῖδας" τὸ δὲ πανδημεί, 
μηδενὸς ἐν ταῖς οἰκίαις ὑπο- 
λειπομένου ἢΪ8 ἱρδ5ὶ8 γ ΓΌΪ5, πἰἶβὶ 
απο ρΥϊπηατη καΐζ ΟΥ̓ 55} ΠῚ δδί, 
πάντας δοΧρ]ϊοδύιν οἱ ογη. Νερ., 
ααἰ ΤῊ. 5101 ἴῃ ΘΟ βου ηάα ΤἬρΙη, 
ν᾽ τα ῬΟ 551 Π} ΠΔ ΔΘ ΟΥΘΠῚ ἔἶ556 
1Ρ586 10, 4 ᾿πάϊοαί, ἤᾶπο ἀρὰ ΤῊ, 
᾿πιουρυθίδι! οπ 6 πῚ ποη ἰορὶί, Οὐ Πὴ 
δἰ ̓ Άτη βθαπδίαν ΒΟΥ 6 Πη5. ΟΥ̓ ἢ 68, 
βονγυὶ αἰχιο ἰἰδονὶ, ΟΡ 85 ἔδᾶ- 
σοΥθη, Οδίθγαπι ἴῃ 56}Π0]. ἰπίοτ- 
Ρτοίδι!0Π68. ΠΟΡἷ5 νἱάθπιιν Ροὺ- 
πηι δίδ 6 6856, ΟΙΠῚ αὐτοὺς... 
παῖδας Ῥοίϊιι5. νοοδθ.}0 πανδη- 
μεί γτεβροπάραι (οἵ. δηΐπι ΚΝ 82, 

6), οὐ πὶ ργΟθΔΌ1}6 δ᾽. Ἰηἀ! ἄθ τα 
τοὺς ἐν τῇ πόλει ἴῃ ΤΙ. νογθᾶ 
Ἰγγθρβῖββθ, σϑη αἰ Π8 ΠῚ οἷτι5 ΓΟΥ ΠῚἃ ΠῚ 
μᾶπὸ ἔπϊββθ Ραίᾶπηαθ: πάντας 
πανδημεί] τὸ πάντας, «τοὺς ἔ ἐν 
τῇ πόλει» μηδενὸς ἐν ταῖς 
οἰκίαις ὑπολειπομένου" “τὸ δὲ 
πανδημεί, (καὶδ αὐτοὺς καὶ 
γυναῖκας καὶ παῖδας. (8 5βἴτηυ!, 
πἶβὶ αυοα ἀρυά ΤῊ, πάντας Ἰατῖαβ 
Ῥϑίεθι, γϑοῖϊαθ. 86 Παθϑὶ δβχυρϊοαῖῖο. 
ΝΠῚ 5ἰρηϊβοδίαῦ αχ οππΐ Π0- 
τ πΠ απ σΘποῦα (πανδημεῖ 
ΟΠ Π68. ΤΠΓ8 δοαϊΠοδηαϊβ δὰ- 
Βἰθῖο5. 6556. Θ᾽ θὲ ον ΨΙ 65, 1 
προεῖπον πανδημεὶ πᾶσιν ἐξιέ- 
ναν Συρακοσίοις (αὐ αν οοὰ 8 
ἀπίνοῦβᾷ πιαϊυϊίυἀϊπα Οἷα - 
65 5, ΘΧΊΤ 6 ἢ) οἱ Ρ]αί, Τμρρρ΄. 
8148 πανδημεὶ πάσῃ τῇ δυ- 
νάμει. .. ἔξω στρατεύεσϑαι 
(ενοοαία ἀπΐνοῦϑα τῇ αΪ ἶτα - 
ἀϊηθ οπιηϊθὰβ οορὶΐϊ5 6χ- 
Ροάτεῖοι θη ἴα 66 ΓΕ). 

8 4. ὑπειπών, 5ἴτη 1] ἰπ- 
ἀἰοαπ 8. ΟῚ θδά 6 ΡΥδερ. ὑπὸ 
νἱ αὐᾶθ οβύ ἴη ὑποσημαίνειν 
(82, 83) ὑποδεικνύναι ὑπο- 
λογίξεσϑαι Δ}115. -- τἄλλα. 
Ρτὸ Ποὺ ἅμα ἀοδίεογαὶ Οο. δὰ 
Ηγροῦ, ρ. 8ὅ4. ΟΙαββθη. ταλλὰ 
ἱπιουρυοίδίαν αποὰ δὰ το] ῖα ἃ 
δειποί, Βθοιΐα8β Κραθθ. Ἰπηρῖι 
τάλλα τἀκεῖ ἀδ ἰΐογαῖο αυιΐου!ο 
οοηΐογθηβ αν, 8 80, 9 8Δάη, 3. ΟΥ̓, 
1 100, 2. ΨἼΙ 58, 8. --- πράξοι. 
Ορίαθνο ἔτῦ, ργδθίου ἤὰπὸ ααδύ- 
ποτ δοϊπὶ ἰοοὶβ ΤῊ, αὐτὰ Θοαπ6 
ἴῃ δθηΐθῃ 5 - αἰϊαπάθ ρϑηάθη- 
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ἐλθὼν οὐ προσήει πρὸς τὰς ἀρχάς, ἀλλὰ διῆγε 
καὶ προυφασίζετο. χαὶ ὁπότε τις αὐτὸν ἔροιτο 
τῶν ἐν τέλει ὄντων ὅ τι οὐκ ἐπέρχεται ἐπὶ τὸ 
κοινόν, ἔφη τοὺς ξυμπρέσβεις ἀναμένειν, ἀσχολίας 
δέ τινος οὔσης αὐτοὺς ὑπολειφϑῆναι, προσδέχε- 
σϑαι μέντοι ἐν τάχει ἥξειν καὶ ϑαυμάξειν ὡς οὔπω 
πάρεισιν. 

91. Οἱ δὲ ἀκούοντες τῷ μὲν Θεμιστοκλεῖ ἐπεί-- 
ϑόοντο διὰ φιλίαν αὐτοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνου- 
μένων καὶ σαφῶς κατηγορούντων ὅτι τειχίξεταί τε 
καὶ ἤδη ὕψος λαμβάνει, οὐκ εἶχον “ὅπως χρὴ ἀπι- 
στῆσαι. γνοὺς δὲ ἐκεῖνος κελεύει αὐτοὺς μὴ λόγοις 
μᾶλλον παράγεσϑαι ἢ πέμψαι σφῶν αὐτῶν ἄνδρας 

Οδρ. 91, 8 2. ἀναγγελοῦσι Τιᾶγ. Π.,) ΓΘΙΙα αοΓα πὶ ρ] αΥἶπιϊ ἀπαγ- 
γελοῦσι. 

{05 ΡΥΪπΙΥϊθ: ΠΠ 2, 8, 80, 1. 
ΕΝ 88, 4. 110, 2. ΥἹΙ 2ὅ, 2, 05 
ϑο 2 9 θυ 4. ν Ἁ; 3... ΝΠ 
48, 2. ὅ0, 1. 61, 1, 99. 
8 5. διῆγε. »»Διάγειν 51π6 

οᾶ5 ΡΓῸ διάγειν τὸν χρόνον 
ν᾽ ἀδίαγ ροβίζατη ἃ Το. “ἢ 5 ΕΡΆ. 
ἴῃ Τη65. ὕὉὈῚ ουπὶ διαμέλλειν 
δἰἴβαὰθ σουθὶβ αὕδ6 οἰποίδηαϊ 
ἐεγοὶ νουβαηαΐαθ βρη Ποδίϊ ΟΠ 6ΠῚ 
Πα δαπὶ ΘΟΙΡΟΠΙ ἃ ΡΟΊ]πο6 εἰ 50 
ἰεοσὶ δἰἰδπὶ ἀρῃὰ Ὠϊοη. 855, δᾶ- 

ποῖαι Ὠιπὰ, 51 τη] 10 ΤΠ ΟΤΡῸ 
αἰϊαπδηλαη {ΘΠ ΡΟΥΪ5 6χΧ- 
ἰγαχὶῦ ῥγῸ [8 αἰχὶς Ετομίίη, 1 
1,10. Τοίππι Ἰοοτπ ᾿τηϊίαίαν Ζ0- 
ΠαΡᾺ5. (γ6! ἀρυδ δατῃ Π10) Απη, 
ὙΠῚ 4 Ὁ. 117 οὐ προσήει τῇ γε- 
ρουσίᾳ (αὐ ρτο πρός τοϊϊαυῖ5 
Ιοοὶβ (12, 2. ΠΙ ὅ9, 8. 1Υ̓ 86, 1. 
ψ  59».5: 11. 79; 3) οἴδτη ΤἼπο. 
ἀρὰ προσιέναι ἴοι), ἀλλὰ 
διῆγε ἄλλοτε ἄλλην αἰτίαν 
σκηπτόμενος. -- ὅ τι. νά. 
Μαίῃ. ατ. 8 488, 8 οἱ οἷ, τέ Ξξ 
οὰν οὐ [ἂἱ, αυἱϊᾷ, -- ἐπὶ τὸ 
κοινόν, δὰ τοπραὈ!ἰ 68 Π1, 
δὰ ὁὁοπίϊοη πὶ ροΟραΪϊ.. Οἱ, 
ΜαΕ}}. θοὸν. ΠΡ. 121 δἱἐ Ἰηΐγα Π 
12, 2, ὅδοιβ [8οπ|. ΒΘΒΡΟΡ]. 
Τιαθεὰ. Ρ-. 200. 

Πα ποὺ ἰοοο βἰρηϊβοδηίπι5. δϑβί, ΟἿ ΤΥ 139, 2. 

Οαρ. 91. 81. διὰ φιλέαν 
αὐτοῦ. 6 τὸ νὶά. 74, 1. -- 
τῶν δὲ ἄλλων ἀφικνου- 
μένων κι. τ. Δ. Αὐιουϊαθ. οβθη- 
Βῖοηὶ οϑί, οὕτῃ 46. 4115 γαθοῖβ 
Τοοαδοπιοηθη] δαἀνθπίθητίθιιβ ἀΪ- 
οαίαγ, 564 τοΟἸΠἸταν 116 Πδο ἱπίοθν- 
Ργεοίδιοπο: γα πα 8 6 1 
δάνθηϊβ οἰϊᾶπὶ ἀρθῦίθ ἃτ- 
Βαθητ 0 5. δ᾽ δηϊπὶ ΡΟ] πὶ 
οὐ τὴ ἀφικνουμένων, ΠΟῸΠ ΟΕΠῚ 
ἄλλων ἰαηρὶβ, ποῖ ρα δϑύ {Π| 
τῶν αὔδοτοι οἱ, δάῃ. 44, 2 εἰ Ῥοιη. 
ΧΥΠΙ 38 τὰ σμικρὰ συμφέροντα. 
Ἐχ τϑὶϊα 15 ἀὐαθοὶβ αα16ΠῚ Δάν 68 8 
111 ογαπὶ δία δὰὺ ἰρ815. ΑἸΠΘηΐ5 
δὰϊ 8110] ἀθ δᾶ γ δοπῃρθγογδηί, 
ῬοΙ]άγομθη Αδρὶποίδη) 6Χ 15. πο- 
τηϊηδί ΡΙαι. Τῆοπι. 19. -- ὕψος 
λαμβάνει. δίπηα! δυαὶ τὸ 
τεῖχος. Οἵ, δᾶη. 90, 2. - οὐκ 
εἶχον ὅπως χρὴ ἀπιστῆ- 
σαι. τ τοῦ χρή " ΠΡ ̓ ΠΡΟ 6}} 
44, 8. Νὰ, Κτυρο. Σ 584, 1 
δάη, 2 οἱ ΙΥ̓ 84, ἴϑμ 

8.2. μὴ ..: μᾶλλον... ἦ, 
ΠΟ πιᾶοὶβ ... 4ι|8π|, 1. 8. 
ὙΠΠ 5 Ὗς Ὁ. αἃ ἢ, ΠΟ ἰδπΠ) 

αι, Οἱ, 1Π| 40, 1. 41, 2, 
ν 9, 4, ΥἹΙ 86, 8. -- παρά- 
γεσϑαι δϑί ἀπατᾶσϑαι. -- 
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οἵτινες χρηστοὶ καὶ πιστῶς ἀναγγελοῦσι σχεψά- 
μένοι. ἀποστέλλουσιν οὖν, καὶ περὶ αὐτῶν ὁ 8 
Θεμιστοκλῆς τοῖς ᾿“ϑηναίοις χρίφα πέμπει κελεύων 
ὡς ἥκιστα ἐπιφανῶς κατασχεῖν καὶ μὴ ἀφεῖναι πρὶν 
ἂν αὐτοὶ πάλιν κομισϑῶσιν (ἤδη γὰρ καὶ ἧκον 
αὐτῷ οἱ ξυμπρέσβεις, ᾿“Αβρώνιχός τε ὁ Πυσικλέους 
καὶ ᾿Αριστείδης ὃ “Πυσιμάχου, ἀγγέλλοντες ἔχειν 
ἱκανῶς τὸ τεῖχος)" ἐφοβεῖτο γὰρ μὴ οἵ 4ακεδαι- 
μόνιοι σφᾶς, ὁπότε σαφῶς ἀκούσειαν, οὐκέτι ἀφῶ- 
σιν. οἵ τὲ οὖν ᾿Αϑηναῖοι τοὺς πρέσβεις ὥσπερ 4 
ἐπεστάλη κατεῖχον, καὶ Θεμιστοκλῆς, ἐπελϑὼν τοῖς 
Δακεδαιμονίοις ἐνταῦϑα δὴ φανερῶς εἶπεν ὅτι ἢ 
μὲν πόλις σφῶν τετείχισται ἤδη ὥστε ἱκανὴ εἶναι 
σῴζειν τοὺς ἐνοικοῦντας, εἰ δέ τι βούλονται 4α- 

οἵτινες χρηστοί. Οἵ, δἅῃ. 
ο, 106. Νοροβ: νὶγοϑ ὈΟΠῸ8 
ποθ. ] 5 αὰ6 τὐϊίΐίεγτο ααϊθὰ8 
[1465 ᾿ΔΌογοίυσ, ααἱ ΓΒΠὶ 
ΧΡ ονᾶγθηὺ (4αϊθυ5. ἢ θη 5818 
γϑοίθ Ῥυοχίτηᾶ Ἔχρυθβϑὶί). [Δ 6Πὶ 
οὐ. 4ΠΠ1 πόπη}}}} δα ἀππὺ ΤἼδτηϊβίο- 
ΟἸθ πὶ ἰηίθυθα οὈβιθπ 586 γϑι  Πουὶ 
ἴ551558. 

8 8. ἀποστέλλουσιν οὖν. 
ϑϑουπάσπι Νοροίθπι ἰγ65 Υἷτὸὺ 5 
ἔαποίοβ 5 ὉΠ Π|ΐ8 ΠΟ ΠΟΥ θ 118. 
ϑεᾶ οἵ. ἰδὶ Νιρρενγά. -- περὶ 
αὐτῶν οὐπὶ τπδίοτα νἱ ἴῃ ἰηἶ10 
τη ῃ ὈΓῚ ΘΟ] οοαύπηι, Οἱ, 84 η, ὥ, 2, 
-- κρύφα. ῬεΥ 5Ββϑυγιμη, δὶ β65 
Ταβιϊηο; σοῦ ΠῸΠ ΡΘΓ ΘΟἸΪ6ρ 88, 
4 105 ΟΟΙΏΙΠ ΘΙ ΠΟΙ δΐ Νεροβ, αὶ 
νὰ, Νιρρεοιᾷ, --- πέμπει, υδὶ 
ΑἸθὶ ἐπιστέλλει. Οἱ. Κυπορ, αν, ὃ 
ὅ8, 4 δάη. 8. --- κελεύων οὶ 
Ῥοίαϊυ; 568 νἱά. Π 81, 1. 8ὅ, 1. 
᾿95.5.:-- αὐτοί, ἰν 6. 1088 οἱ 
ΘΟ ]6ρ86. -- ἤδη γὰρ κα. τ. Άλ. 
Ηοο δηαηίίαίο ΤΙοΥ 414 685 50] τὴ 
Ρ᾽ Ἀγ] τη αὐτοί ΘΧΡΙΪοδι.,),. ΑΙΊΘΓῸ 
δαΐοπι ἴῃ 40 γάρ Ἰδρίτον οδ- 
βᾶτη Αἰοσί ον ἰδ }18ἃ ΤΙ δην βίο 68 
ΑἸῃπδπϊθηβῖθιβ τηδπαδανονῖύ, ΟἿ, 
016. 11. δ, Α: 1Π1Ὁ,.8,., Ὑ 98. ὟΙ 
105, 8. -- ἑἀβρώνιχος. 06 60 
οἵ, Ἠετοὰ, ὙΠΠ 21 οἱ ρογϑοπδιὶ 
ΤΠοπἰβίοοβ Ερ. ΙΧ εὖ Χ, -- 

ἀκούσειαν ... ἀφῶσιν. 
Μοάυπι ἀϊγεούιπι εἰ ΟὈ]αθτα 
(ὁπότε ἀκούσειαν οὈ]ΐααο ἀϊ- 
οἴμπὶ οδί ρτὸ ὅπόταν ἀκούσωσι) 
Ῥυϊίου ἴῃ δοάθπὶ οἰγοιῖσι Πδθαὶ- 
τη115 ὅϑ8, ἴ, 

8 4, ἐπελϑών. Οἵ, δάη. 12, 
8.--.τοῖς Λακεδαιμονίοις. 
Οοπίϊοη 6 πὶ 1, 064 ἃ 6Π] ΟὨΪ0 - 
ΤΌτΩ Γροίϊ5 αἰχὶὺ Ταϑ.1Π 18. συ 8 1 
ΠΊἃ οἰ Βύγα Πἢ Β5Β6η δ ΕππΊ,α τ 
Νδροβ, υδὶ νὰ. Νιρρεγᾷ. [ἀθῃὴ 
ΝΕΡΟΒ οἱ 8|1| ρᾶᾷυ]ο ροβὶ ἴῃ 501 ΠΊ8 
ΤΠ ΘΙ βίο 8. οὐδ! ἢ 5. Δ] 14 δ ΠῚ 
ἃ Τῆμο, αἰββοηιαηι, Οἱ, 1ά, -- 
ἐνταῦϑα δή ροβὺ ρδιυιΐο. υἱ 
Π ὅ8, 2 οἱ τὰπη νϑύὸ 8.8]. πὰς. 
61, ἰὰπὶ ἀοημππὶ, ἰθὶ νΘΓΟ, 
Βα Πἶὰ ἀρὰ Τῖν, Οἵ, Βδὰρρ. δὰ 
Χεη, Μοπι, ΠῚ ὅ, 8 οὐ Κυαθρ. ὅτ. 
8 ὅθ, 10 δάῃ, 8. Θ᾽ τα  ΠΠλ8ν Ροϑὺ 
ΘΠ ἢ (ἰδ 1 0} 61 οι ΟΡ Ιο πὶ ὙΗΙ 
ὅ8, 8. -- εἰ δέ τε... πκοινα. 
ψυϊρο γϑοθρία βουῖρυινᾶ πρὸς 
διαγ. ῬΡοβὶ παρὰ σφᾶς ἰηΐον- 
Ῥυαηριηῖ. ϑ'οᾷ ρϑῦυτη ἀθῇηϊίο 
ποὺ 1. ἀϊοϊτυν 51 αἰϊφεϊα Ρ6Υ 
Ιεσαΐῖοβ ἄσεγο νηΐ, ουηὶ ἀθ 
ΘΟ τ ρθη αιπὶ 5ἰΐ, Ὧ60 5818 
αρίθ, οαπὶ ἰὴ δηΐθα (90, 1) τὸ- 
νοοῖ 1 Δοραδοιη οὶ ἰδραῖοθ δὰ 
ΑἰΠμθηΐθηβε8. ἀθ θαάθηὶ τὸ Ὠ}Ϊ56- 
της (58 ]| 6 πὶ εἰ δ᾽ αὐὖϑις βού- 
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κεδαιμόνιοι ἢ οἱ ξύμμαχοι. πρεσβεύεσϑαι παρὰ 
σφᾶς ὡς προδιαγιγνώσκοντας τὸ λοιπὸν [ἰέναι] τά 
τε σφίσιν αὐτοῖς ξύμφορα καὶ τὰ κοινά. τήν τε 

γὰρ πόλιν ὅτε ἐδόκει ἐκλιπεῖν ἄμεινον εἶναι καὶ ἐς 
τὰς ναῦς ἐσβῆναι, ἄνευ ἐκείνων [ἔφασαν] γνόντες 
τολμῆσαι. καὶ ὅσα αὐ μετ΄ ἐχείνων βουλεύεσϑαι, 
οὐδενὸς ὕστεροι γνώμῃ φανῆναι. δοκεῖν οὖν σφίσι 
χαὶ νῦν ἄμεινον εἶναι τὴν ἑαυτῶν πόλιν τεῖχος 
ἔχειν, καὶ ἰδίᾳ τοῖς πολίταις καὶ ἐς τοὺς πάντας 

8. 4, ὡς προδιαγιγνώσκοντας δαι.,, 
σκοντας. Οἵ. δάη. 

λονται. .. πρεσβεύεσϑαι ἀἱ- 
οοηάθμη οὐαι). Ψϑυιπὶ τϑϑίϊίαϊί 
ΟἸΙ455. ρτορθαίᾳ αι. Ἰβοίΐοπε οἱ 
ἀεἰθιο ἐέναι, υρὰ ἃ Ἰργανῦῖο δά- 
ἀϊίαπι εδὲ αἱ εἰ δέ τι βούλον- 
ται πρεσβεύεσϑαι ἰαποοηβ ἴῃ 
ἃροάοϑβὶ σευ θατη ἀεδιἀοταθαῖ. ἘΠ  ῸῚ 
Ταῖϊο τη ΧΙ ΠΊ6 ΘΟΙ 6801} βίπηὶ- 
᾿πτααῖη8 ΜΘΓΒΟΤΊΙΠῚ Π|19.,.2 τό τὲ 
λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ 
σφέτερα αὐτῶν, ἦν τι βούλων- 
ται, πρεσβεύεσϑαι.  εΥθο προ - 
διαγιγνώσκοντας (εἴ, 18, 1. 
38, 3) ΤῊ. οὔπὶ δοθυ δ τα ἀαδάδπι 
Ἰπάϊοδι ποα ΟΡ 6558 ΑἸ ἢ Θη565 
46 115 τ} ἃ ᾿υδορά  Π] 0115 τη ο- 
ποιΐ, ΘΠ ἰρδϑὶ ἰᾶτη δηςθ 8 ΠῚ Π]0- 
ΠΟΘΠΪΙΥ Θα5. ΠῸῚ ἰβποτθηί. Νἕδ 
γουθᾶ, 84, 4, 516 ΘΟ]]οοα πα ἃ 
6556 Ρῃΐίε85: ᾿πρεσβεύεσϑαι ὡς 
παρὰ προδιαγ. σφᾶς, οἵ. Ρ]αι. 
Ρμδεᾶ, 116ε μὴ ἀγανακτῇ ὑπὲρ 
ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος. ΞΕ 
τὰ κοινά, ͵Ἰ. 6. τὰ κοινὰ ξύμ- 
φορα. (Οἵ. δά. 87, 4 εἰ τὰ ἴδια 
διάφορα ΤΡ 575.1: 

8 ὅ, ἄμεινον εἶναι, Πίο εἰ 
᾿πἴνγα ἰθῖηθτο 46]. ἤθγνν. Οἵ, 141], 
1. Ἐν 25...» ΠῚ 12: ΥἹ 84, 2. -- 
[ἔφα σαν] ῬᾶΓαΠῚ ἀρίμπι εϑῖ, 
ΟΠ] 5018 ῬτΟΟῚΪ ἀαθῖο ΤΠοτοὶ: 
βίοοίϊθβ ψϑῦθᾶ ἔθοουϊί, Ῥγορίον 
ΡΙαγαὶα σφέσιν, γνόντες, ὕστε- 
θο. ". τ. Δ. 80 ᾿ἱπίθγργθιθ δα ὰ]- 
ὕατη δϑί, 6], Κυαθς. -- γνόντες. 
Οαπὶ ο0 ἴπηρε ἄνευ ἐκείνων 
δὲ ἀθ6 νὶ εἶυβ οἵ. δάπ. 10, 06. 
-- σα. . βουλεύεσθαι. 

γϑααἱ ὡς πρὸς διαγιγνώ- 

Επαπά θη ᾿ηΠηϊ νι πὶ ἴῃ ΟΥ̓δίΪΟΠ6 
ΟὈΙααα ΤῊ. 15. ἰοοΐβ μαθοῖ: Π 
18, ὅ. 234, 2. 102, ὅ. ΙΝ 98, 4. 
Υ 40, 2. 40, 8. 68, 4. ΥἹ 24, 8. 
04, 8. ΞΣ Μαί. ατ, 8 ὅ88. 
Κτιθα. 8 δὅ, 4 8άη. 9. --- 
τὴ το ἢ ὕστεροι. Οἵ, δᾶη. 
1 94, 1, Τήν. ΧΧΙ 81, ὅ Α!1ο- 
Ῥτορ68, 56η5...- πᾺ18 α41]- 
Ἰ1ο8 σοπίθ,.. ἕδτηϑ ἰπἤθυϊου, 

8.6. καὶ ἰδίᾳ. . ἔσεσϑαι 
(5εἰ!. ἣν ἡ πόλις τεῖχος. ἔχη), 
οἱ οἰνῖθιυβ ατοὦ δὰ ᾿'ρΡ505 
ρυϊναιϊτη (μι δίολ αἰϊεῖπ; οἴ, 
Υ 42, 2) ει ᾳφιοά δὰ πηΐϊνοτ- 
805 Β0οῖ05 δἰὐϊπθδΐύ (ἴπ ἑάγοπ 
Μδοεϊομμιηφοη στε ἄθπὺπ φοϑδαηιηιίθη 
Βιπαἐβσεηο886η) αὉ111π5 ΟΓΘ. 
Οὐπὶ ἐς τοὺς πάντας ἕ. ἰάετα 
6588 ΠΟ ροδβίί ἃ τοῖς πᾶσι ἕ. 
(οἴ 90..9. 111 4.7. δε 05; 4: 
20,8. ΥἿΙ 609,8) ει ΡΓοχίπιατι Θῃαη- 
εἰδταπι, 40 ὁδπι58 ΨΘΡΒΟΥΙΙΠῚ ἐς 
τοὺς π. ξ. ὠφελιμώτερον ἔσε- 
σϑαι σοπίϊηοῖαῦ, οβίθηἠδί 860 
αποααθϑδα ἃ {Πϑηϊ θη βίαπη α{11}{ θη 
Ρδυΐπονθ, πη ἈρΡΟυΟ οϑύ ποη Αἰμε- 
ΠΙΘηβ᾽ απ οὐ ΒΟΟΘΙΟΓΙΠΊ ΟΟΙΠΠΊΟἀ 8 
Ὠἷο ἀϊβοοῦηὶ, β6ὰ ἀμπρ]ϊοθη ἰρ580- 
ΤΠ) ΑἸ ΘΠ ΘΒ πὶ ΕΠ} ΛΘ πὶ 51- 
σηϊβοαῦὶ. Ηδπο νου ΟΥῸ ἢ ΓΑΙϊΟ- 
ΠΟΠῚ ρΝἿπη8 ρϑυβροχὶὺ (]458., 
οὐ ἔγιβίγα ΟὈΙ οαυῖαν ϑίθαρ. ἴῃ 
Μα8. θη, ΧΧΥΠ͵Ι ρ. 179. Νοη 
ΤΠ 15 σἈΠΉΤὴ 68ι ατιοα ἰάθη δηϊθα 
ἄμεινον εἶναι ἀεϊ,, 1 Πα 8 πὶ ΠΟῚ 
οοηνδηῖαι δὰ δαϊαν πὶ ὠφελ. ἔσε- 
σϑαι. Οὗ δπΐμῃ 141, 1 εὐ τθρυΐδ, 
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ξυμμάχους ὠφελιμώτερον ἔσεσϑαι᾽ οὐ γὰρ οἷόν ἴ 
τ᾽ εἶναι μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου παρασκευῆς ὁμοῖόν τι 
ἢ ἴσον ἐς τὸ κοινὸν βουλεύεσϑαι. ἢ πάντας οὖν 
ἀτειχίστους ἔφη χρῆναι ξυμμαχεῖν ἢ καὶ τάδε νο- 
αἵζειν ὀρϑῶς ἔχειν. 

92, Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι ἀκούσαντες ὀργὴν 
μὲν φανερὰν οὐκ ἐποιοῦντο τοῖς ᾿4ϑηναίοις (οὐδὲ 
γὰρ ἐπὶ κωλίμῃ, ἀλλὰ γνώμης παραινέσει δῆϑεν 
τῷ κοινῷ ἐπρεσβεύσαντο. ἅμα δὲ καὶ προσφιλεῖς 
ὄντες ἐν τῷ τότε διὰ τὴν ἐς τὸν Μῆδον προϑυ- 
μίαν τὰ μάλιστ᾽ αὐτοῖς ἐτύγχανον), τῆς μέντοι 
βουλήσεως ἁμαρτάνοντες ἀδήλως ἤχϑοντο. οἵ τὲ 
πρέσβεις ἑκατέρων ἀπῆλϑον ἐπ᾽ οἴκου ἀνεπικλήτοως. 

βἰαυϊάθ πη δηΐθα γθοίθ βουϊρίδ 5ἰπὶ 
ϑαάθ νϑυρθᾶ, ἷο 4046 Π6065- 
δϑυῖα 6556, αὖ δοουγϑίο ἀἰοαίαγ καὶ 
νῦν, πῦπο 4ἀπραπ6, Οβίθυ πὶ 
τη ΘΠ ΠΊ δϑὺ δἰτθγατη Θπαης8- 
τίο ὁπ ἰδίᾳ... ἔσεσθαι Ῥεῖ 
καί ρατγιϊοιίαπι δαϊαποίαπι ῬυΪΟΥΙ5 
δοκεῖν οὖν... ἔχειν οαιβϑίη 
ΘΟΠΑΙ ΠΟΘ. ρΔΥΪΟΓ δία 858, 2, αὶ 
οἵ, δάῃ, 

8 7. μὴ ἀπὸ ἀντιπάλου 
παρασκευῆς -- ἄνευ ἀντιπά- 
λου παρασκευῆς ουπὶ νὶ οοπαϊοῖο- 
π8 1 ἴῃ μή ἰαΐθηιθ. Οἵ. άπ. 180, 
θΘ. ΚΝ 8, 8. Τοίδηι 56 θη 18 1 510 
1Ππϑίγαῦ 56}}0].: ἴσως γὰρ πολε- 
μέων ἐλθόντων καὶ ἡμῖν μὲν δόξει 
μὴ μάχεσϑαι, ἀλλὰ σπένδε- 
σϑαι, ὡς μὴ ἔχουσι τεῖχος, 
τοῖς δὲ ἄλλοις πολεμεῖν. 564 
Ιαίἰτι5 ραίθῦ βθηίθηία. 51 πἸ ΠοδιῸ 
ΘὨΪπῚ ἰΐαὰ 605 ΠΟ ρ05586 ΘΟΠΒ1|18ἃ 
ῬΆΡΙΟΥ δυάδοῖα αὶ σνανὶδ δί46 
ΒΟΟΪΟΒ. ΡΓΟΡΟΠΘΓΘ. Νά ὁμοῖον 
τηᾶρὶβ 84 αιδ!αύθηι, ἴσον πιᾶρὶβ 
δα δυοίουῖ θη ΘΟὨΏΒ1 ΠΟΥ 1}ΠῚ νἱ- 
ἀδίαν γοίουυὶ. 6 σοηϊιποιῖβ Π5 
νοῦ} 5. οἵ, δάη. 27, 1, -- ἐς 
τὸ κοινὸν βουλεύεσθαι. 
51΄Ά6. 14ἴ, ἴῃ ΟΠ Πα Ππ 6 ΘΟΏ 51 - 
Ἰογθ Τοῦ. πάν, ΠΠ| 8, 16, υδἱ 
νἱά, ΒΌΠηΚ. οὐ οο ἢ 5} {875 Ρ]΄η, 
Ερ. ΝΙ 160, 1ὅ δίᾳὰθ ἴῃ ρα Ό11- 
ΟΠ οἱ ϑβδθρίιβ πὶ τηθάᾶϊὰ ΠῚ 

ΘΟΠΒΌΪΟΓΙΘ 5. σομδυ ! ίατο, Οὲ 
Ηαπά. Τυΐβ. ΠῚ ρ. 888. --- ἔφη 
βίηθ ἰἸάοπρα οδιβϑα ἀ6]. Ηρυν. 

Ὅάρ. 92. κωλύμῃ γ»τὸ κω- 
λύσει ροδιϊουμη ΡΡΘΙαὺ ΒΊοη. 
ΗΔ]. Ρ. 1794 (μπἰβὶ ἢοο ἰἰὰ 1πέ6]16- 
σοπμαμαπιὶ δβϑύ αὐ 80 Ηδβὶο ἴδοίαπι 
6586 δἀποίανίηυβ δὰ 78, 1), 
ΤΗυοΥ 1418 ργορυϊαπιὶ Βο]ο], οἱ 
Ἰοχὶοοργαρὶ, Τμορὶταν οογίθ 8}1- 
ααοίϊθηβ ἃρυὰ Ἡογοαΐδη., ἰδ πὶ 
δρυὰ Μεηδηά. Ὠϊβίου, οὐ 8105 τϑ- 
σρηιίοτθβ. Μιὰ. ϑίθρἢ, ΤῊ 65. δᾶ. 
γ60., αὶ Δ4ἀ6 Οδηίδο, 11. 84. 
Ῥβουᾷο- ΤΠ ομϊβί, Ερ. ΙΧ, Αρυὰ 
Το, γοαῖν ΕΥ̓͂ 27, 8, 68, 1. -- 
γνώμης “παραινέσει 
τῷ κοινῷ, 5οὰ αὐ σοη5.}|10 
τὴοποτθηΐ ἴῃ 60 ΠῚ ΠῚ ᾺΠ 6, 868 
αὖ 'ἴπ ΘΟΠΙΠπληΠ 6. ΘΟΟΠ51}1}ῈΠ) 
ἀατνγοηί, Οὗ, Μαίῃ, αν. 8 389, 8 
εἱ 890. Κυιιορ, αν, 8 48, 12 δάῃ. 
1. εἱ 2. Ῥἰοά. ΧΙ 839, 8. ΑἸ τῷ 
κοινῷ ἱπηροπί ΟἸΙΠῚ ἐπρεσβεύ- 
σαντο, βο ΟΡ γαῖρᾶ ἐς τὸ κοι- 
νὸν βουλεύεσϑαι 91, 7 {Π4 ἰπίευ- 
Ρτθίδίϊο ρυδοβίαί, Ἢ δῆϑεν, νὶ- 
ἀοὶτοοί, νὰ, Ζδαη. δὰ Ν]ρ. Ρ. 499 
εὐ Μδι. ὅν. 8 608. -- προσ- 
φιλεῖς. ὕι ὙΠ 86, 4. -- ἐν 
τῷ τότε. Οἵ. δι, 82, 4. 
ἀνεπικλήτως. 510 Ρυδοίον 
πη95. ΡΟ]]. ΥὟἼΙ 608; ἀνεπιλήπτως 
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938, Τούτω τῷ τρόπῳ οἵ ᾿4ϑηναῖοι τὴν πόλιν 
3 ἐτείχισαν ἐν ὀλίγῳ χφόνῳ. 

ἔτι καὶ νῦν ἐστιν ὅτι κατὰ σπουδὴν ἐγένετο. 
καὶ δήλη ἡ οἰχοδομία 

οἵ 
γὰρ ϑεμέλιοι παντοίων λίϑων ὑπόκεινται καὶ οὐ 
ξυνειργασμένων ἔστιν ἧ, ἀλλ᾽ ὡς ἕχκαστοί ποτε 
προσέφερον, πολλαί τε στῆλαι ἀπὸ σημάτων καὶ 
λίϑοι εἰργασμένοι ἐγκατελέγησαν. μείζων γὰρ ὃ 
περίβολος πανταχῇ ἐξήχϑη τῆς πόλεως, καὶ διὰ 
τοῦτο πάντα ὁμοίως κινοῦντες ἠπείγοντο. ἔπειδε 

δὲ καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ λοιπὰ ὃ Θεμιστοκλῆς 
οἰκοδομεῖν (ἑ πῆρκτο δ᾽ αὐτοῦ πρότερον ἐπὶ τῆς 
ἐκείνου ἀρχῆς. ἧς κατ᾽ ἐνιαυτὸν ᾿4ϑηναίοις ἦρξε), 

οδάθπι νἱ συὰἃ Χοη, ἀπδᾶρ. ὙΙ1 6, 
81 Ἰοραίαν (οἴ, Τῆαο, Υ 17, 1) 
Βοῦρα πὶ πιϑὶ αηΐ {ΠΠν. ΒΚ γ πλ}}. ΟΥΪΌ. 
ΠΡ. 20 οὐ Οο". ϑ6ᾳ νἱάδγὶ ῥγῸ 
1115 ἐθπι ρου θ5 ᾿αϑῖ0 σαν Ἶι15 6556 
τεβροπάθυ (Ἰα85., δία. 8| {61 ΠῚ 
μαῦθὶ οὐἷδπὶ Ὁϊο 455. ΧΧΧΙΧ 
22, 4, 

αρ. 98. 8 1. ἐτεέχισαν 
80Γ. 84 ΘΧΡΥΪΠΊ ΠΌΤ] Γαὶ οἰθοίατη, 
Οὐ απο σ᾽ 1 2 

8 2. δήλη. . ἐστιν ὅτι 
πεν ἘΞ ΦΙΕ ΤΟΙ σ᾽, Μαιμ. 6τ. 
8 2917 οἱ 49, ὅ Δἀη. Κταθρ.. 6τ. 
8 560, 4 «ἅη, 8. -- κατὰ σπου- 
δήν, [εβ εἴ πὰ πίετ. Οὗ, δάη. Π 
90, 8. --- οὗ ϑεμέλιοι. Οἔ, 
Μδίμ. 6’. 8 95}, -- παντοίων 
λίϑων. Οὗ, Κτιρο. αν, 8 47, 8 
δάη. 8. --- οὐ ξυνειργασμέ- 
νῶν, πο ἰΐᾷἃ αϑοὶᾶἃ οδϑϑβὶ 
(ὀεανδεϊίοέ; οἵ. Ῥϑ0}0 Ροβὶ εἰργα- 
σμένοι) αἱ οΟϑ 51 Θἢ ἐαΓΘΠ ΓΤ, 
ΒΘ Ἰταλὸν ΡΊ αν. Ρδτῖοι. 31 τὸ χρυ- 
σίον τῷ ἀγάλματι γπρορει εχ: 
σατο. [Τπὰμ Ποῦ οὐκ ἐξειργα- 
σμένων Μεΐποκ. (Ηογπι. ΠῚ ρ. 
8602) οἱ οοἸἸαίο Χεπ, γι. Π 1, 27 
ξυνηρμοσμένων Ηρννν. --- δη- 
μάτων, ͵1.6. μνημάτων, τάφων. 
ΟΥ 1Π| 84, ὅ οἱ θιοά, ΧΙ 40. 1 
δία ΝΘρ. ΤΠ πὶ. 6, ὅ. -- ἐγ- 
κατελέγησαν] ἐγκατωκοδο- 
μήϑησαν ΘΠ], μείξων 
ἐξήχϑ'η, 5011. αυδηι ἀπίθα δχογαί, 

ΟἿ, Καπορ. αν. 8 57, 4 δάη. 2 οἱ 
ἀθ Διηρ βοδιο τηυΓΟ Ουτί, ΗΪδι. 
αν. ΠΡ. 169. 831. 

8 8. ἔπεισε δὲ καὶ κ. τ. 1. 
Οὗ, Ῥαυβ. 1 1, 2. θιοά, ΧΙ .41, 9. 
ΡΙαῦ, ΤΊΙοπη. 19. οἱ Νερ. ΤΊιοπι, 
6,1. - ὑπήῆρατο δ᾽ αὐτοῦ, 
ἵν 6, τοῦ Πειραιῶς γ6] ροιἰυ 
τοῦ οἰκοδομεῖν τὸν 11., ἰαϊ- 
εἰ απὶ ααὐδπὶ οἷαβ τοὶ ἔβοία πὶ 
δΡδί. ἐπὶ τῆς ἐκείνου 
ἀρχῆς. ὙΠοηιϊδίοοίθπι ἀγομοη- 
(6πὶ [ι͵588 Ὁ], ΧΧῚ 4 (4. Οἢγ. 
498), 16 αποὰ ἰᾷπὶ 8411} οχ Ὠϊοπ, 
ΗΔ]. Αὐτὸ. ΝΙ 84 φοΠορογδηΐ, 46- 
τη ηϑίγασὶ: ΒΟΘΟΚῃ. ἴῃ ἀϊΐϊβρυϊ. 
ἀθ δυοποπίϊθ 5 ῬΒΘΌαΘΡ ΟὨΥΤῚΪ5 
(ϑουῖρε. πη, ΕΥ̓ Ρ. 2369 54.) δατη- 
αι βϑασαπῖαν Οαγί, ἴῃ Ηϊδβί. ὅτ. 
Πρ. 17 εὐ Ὥυποκ. Ηϊβί. δηΐ. 
ὙΠ ρ. 98. Βειρκ. ἴῃ Μιυ5, ΒΠβη. 
ΧΧΧΥῚ ρ. 112. [Ιπιπιϑῦῖῖο Ὀϊο- 
ΠΥ͂511 (ΘΒ. ΠΟ ἩΪ ΠῚ ΔΒρΡΘΓηδίϊΪ Βαηΐ 
θοάν. εὐ ΟἸϊηιο Καβι. Ηδε]]. Ὁ. ΧΥΙ, 
αὰὶ ΟἹ. ΤΧΧΙΥ 4 (4, Οἢ. 481) 
Ῥοπαηΐ, οὐ Κυαθροῦ ἴῃ μά, 
Ὠϊβίου, δὐ Ῥ110]. Ρ. 18 54ᾳ4ᾳ., αυὶ 
ΟἹ. ΤΧΧΙΝ 8 (482) τοπὶ νὰἱέ 
ἰδοίδπη 65886θ. Μία]8α οἰΐδπι τοί, 
Ηϊβυ. Κ᾿ ῥ. 988 (νβθῦβ. ὅθι, ΠῚ 
Ρ. 194) ἀρχήν νυ 6856 ρσδθ- 
ὰ Γ8 τὴ (στρατηγίαν ἃ. 480). Νὰτα 
παϊο ἱπιθρρυθιδτοη τρ ας Πᾶῦ 50]- 
ἸΘ πη 185 Δρα νϑίθγεβ ἄρχειν νοτθὶ 
5.15, αἱ ἈΥΓΟΠΟΠΙΘΠῚ ΘΡΟΏΥΠΊ.ΠῚ 
Βιρῃϊῇοαῦὶ ροβίαϊαϊί, --- ἧς ... 
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νομίζων τό τὲ χωρίον καλὸν εἶναι, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΙΡΑΦΗΣ Α, Ὥγ΄. 

λιμένας ἔχον 
τρεῖς αὐτοφυεῖς. καὶ αὐτοὺς ναυτικοὺς γεγενη- 
μένους μέγα προφέρειν ἐς τὸ χτήσασϑαι δύναμιν 
(τῆς γὰρ δὴ ϑαλάσσης πρῶτος ἐτόλμησεν εἰπεῖν 
ὡς ἀνϑεχτέα ἐστί), καὶ τὴν ἀρχὴν εὐϑὺς ξυγκατ- 
ἑσκεύαξεν. καὶ ὠκοδόμησαν. τῇ ἐκείνου γνώμῃ τὸ 

πάχος τοῦ τείχους, ὅπερ νῦν ἔτι δῆλόν ἐστι περὶ 

᾿Αϑηναίοις ἦρξε. , ἀρχὴν 
ἔμ τος ἄρξαι --- ἄρχοντα 

᾿Αϑηναίοις γενέσϑαι. ΟἿ, 
Π 9, 1. ΥἹ 84, 6. Μδίι. αν. 8 860 
δάῃ,. 2. Καπορ. αν. 8 47, 20 δάη. 
2, -- κατ᾽ ἐνιαυτόν νεῖθᾶ 
Π00) ἰΠΒ0] Θη1π15. αἰοία Β.ΠῚ ΡΓῸ 
κατά τινα ἐνιαυτόν, ἐνιαυτὸν 
ἕνα, αυϊθι8 δχρ] οί 56Π0}.,) 568 
ΠῚ ἀρχῆς ἧς ἴϊα ΘΟΠδοτθην αἱ 
ἀρχὴ κατ᾽ ἐνιαυτὸν οὖσα 5ἰϊ 
ἐνιαυσία ΥἹ 84, 6. --- λιμένας 

ἘΞ ΟΕ (1. ο: ῬΊΣΑΘΕ. πὶ ῬΟΥΓΙΠΊ, 
Ζδαπη, Μαπιομίαπι, Οἱ, Οαγι, 1. 1. 
απο Κ.1,1. Ρ. 95 54. Βαγβίδη. Οθορτ, 
Τρ. 20θ54.--ν»νομέξων αὐτοὺς 
ναυτικοὺς ... δύναμιν, 
ΡαΙΔη5 ἴρ8505 πϑείϊο08 ἴα- 
οὐ05 (1. 6. 60 ᾳυοὰᾶ πααίϊοὶ 
ἔδοιϊ 6556) τη αϊζατῃ Ρῥτο- 
ΠΟΘ το δὰ ροϊοβίδίθπ δἱθὶ 
ΘΟ ΡΥ ἃ πᾶ. (πὶ γνεγίιηΐ 
ἴρΡ8505 δαί 605 ἴβδοϊοβ (1. 6. 
Β᾽1 ἡδς1οἱ ἔδοτϊ 6556} {) τη α] - 
τη ΡγοΐθοίαΓΟ8Β 6556 εἷο., 
ΘΟΓΌΤῚ 56 ηΈΘη {ἃ ΠΟῸΠ 50] Τὴ ΟΥ̓Δ ΠῚ- 
τηδίϊοαθ, βϑὰ θύϊδη γϑγαχσῃ νου ταὶ 
γΓΡυρηδί, Νεαὰθ δηϊπὶ τ Ρτὶ- 
Τὴ ΠΔ ΑἸΠοηΐθηβο8 τοὶ ῃᾶνϑ]ϊ 
ΟΡΘυδΠ] ἀδίανὶ ουδηΐ, 86 ἴδπὶ ἴῃ 
Ῥυρπα Κ΄ πη ἶα τη χὶ ΠΠ8 ΠῚ Πᾶ- 
ΨΙΌΤη. ῬΑΥΓΘΠῚ ρΥδοθαογδηὺ (74, 1), 
ΤΠ ἰδίοοϊθβ ἰσὶαν ΡΊγαθὶ τηῖ- 
Ὠϊοηαϊ οοπβὶ πὶ ἀδὶ δὲ Ῥτγορίθν 
Ἰάοπθᾶτη Ἰοοὶ πδίιπν απ οὐ ΡῬΡΟΡΊΙοΥ 
ΘΟΙΟἀ πὶ 40 ἰδ ἢ ΟΧ ΓῸ Π8- 
ν8}]} ΑἸΠΘηΐθηβθ5. ΠΆΡθηϊ, αὐΐρΡθ 
α4ἃ ΡΓΆΘΙΘΡ ΘΕΙΘΥῸΒ ΤΡ ἃ 8 ΟΡ 65 
5101 ΘΟΙΙΡΑΡ ΓΘ. ΡΟΒβίηΐ. Μέγα 
προφέρειν αἱ ὀλίγον προφέρειν 
128, 1 εἱ ἀ6 ἐς ΡΓδΘρΡ. οἵ, ΡΙπά. 
Ργιῇ. Π|86 ἐς πάντα δὲ νόμον 
εὐϑύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει. 

8 4, ἐτόλμησεν, δυ805 
οὐαί ρυΐογθ ἰθῆρουθ. 40 ρτὶ- 
ΤΩΌΤΩ 60 ΔΙΟΠΟΠίθα Ρίγᾷθθιβ. τηῖ- 
ὨἶΓῚ σοθρίιβ οϑί. Εἶχ Ποὺ βηῃϊπὶ 
Ῥυΐοῦα αἰοίο, ΘΟΡΏΟΒΟΙ Γ αυϑτη 
ΒΘη θη 8 ΠΔ 46 τοὶ Πα γ8}15. Π}Π1α16 
ΤὨ ΘΠ βίο! 88. ἰΐαπη ὑππὶ Πα ιΘΥῖτ, 
-- τὴν ἀρχήν φΙοτυχμηηιδ ἵπῃ- 
ῬδΥϊα πὶ νοΐ 6588; 868 Κυποσ. 
Ἔχρ ϊοδι ἔπ ὶ {1 π|πὶ (8 6 αἱ {Ἰ οα το - 
ἢ 18), ἀυδηὴ ΘΧΡΙδΠϑιΟΠ ΘΠ θ6Π6 
δθααϊσαν ΟΙα88. Τάθπὶ τϑοῖθ τῆς 
γὰρ ... ἐστί ἴῃ Ἰπίθγ ΡΟ βἐ 08 6Πὶ 
τσίδνς, Νδπὶ ἀρ εἰββίπι καὶ τὴν 
ἀρχὴν (56). τοῦ τὰ λοιπὰ οἶκο- 
δομεῖν) εὐθὺς ξυγκατεσκεύαξε 
ΘΟὨδογοὶ οαπὶ ἔπεισε ... οἶκπο- 
δομεῖν ει εὐθύς οει αμὰ τῷ 
πεῖσαι τὰ λοιπὰ οἰκοδομεῖν. 
Ἰπηρογῖ. δπίοτη ξυγκατεσκευαξεν 
Ὧἀθ. τ ἱπιρονίβοία αἰϊοίι πη δβί, 
Οὐδηϊατη ΘΠἷπὶ ταπηϊϊοη5 ἃ ΤῊ 6- 
πιϊδίοοϊθ ργοροβίϊδα ρϑυΐθοιαπι βὶΐ 
8 ὅ οχριϊοδίαν. 

δ. καὶ ὠκοδόμησαν. 1.8- 
σοαἀδοιηοηΐοβ ἴῃ ἤδο δχβίγποιϊο πη 
ἃ ΤΠ ΘΠ βίου! ἄθητο ἀθοθρίοβ 6558 
ΠΆΓΓΔη5 ὈΙοάοτιβ ΧΙ 40, 2-4 
ἴᾳγο ἐχρίοάϊιαγ ἃ Τ εν αἰ. Ηϊδβι. 
αν, ΠΡ. ὅθδϑ 5αᾳ. -- τῇ ἐκεί- 
νου ἸΡΕΥ δχ {ΠΠ|1ὰ8 56}- 
τοηῖῖδ, 1. 6. ἀυδη ΔΠῚ 116 νοὶο- 
θαι Ἰδιϊυπἀϊη δ πὴ πὰ} δραϊῆοανε- 
ταηὶ, -- ὅπερ... δῆλόν ἐστι. 
ἡ ΕΣ ΓΠ ἀΔτηΘη 85 [οι Ῥαυιθαβ; οἵ, 
Χρη, Ηϊβι. τὶ 1Π| 4, 11] ταυγουγιτῃ 
ἃ δορά δοιηοη 8 αἰταιΌΓ πὶ η60- 
ἄυσπη ἃ Οὐποπὸ τοϑϑιϊταλογιηη, “" 
Κυαθρ. δὰ Ὀίοη. Ρ. 360. ἈΒδεοίβ. 
οοηθα ὕΠΠτ.Φ (ϑγηαιθ. δὰ οχρὶϊο. 
Τῆμο. Ρ. 148 54.) ΟἸα55. σοηΐθη- 
αι, οὔσῃ ἤδος 7], βου θογοί, πλὰ- 

4 



ΟΠΩΣ ΑΘΗΝΑΙΟῚ ΗΥ̓ΞΗΘΗΣΆΑΝ. 

τὸν [ΠΙειραιᾶ᾿ 
τοὺς λίϑους ἐπῆγον, 

πηλὸς ἦν, 

( 98.) 209 

δύο γὰρ ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις 
ἐντὸς δὲ οὔτε χάλιξ οὔτε 

ἀλλὰ ξυνῳκοδομημένοι. μεγάλοι λίϑοι 
καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι. σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ 

ΓᾺΠῚ ΠΟῚ ἰϑηὶ βἰειῖββε. -- ἅμα- 
ξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις, 
Ρἰαυβίγα εχ δάγνεγβο δἷίε- 
Γαι δἰΐοσὶ οἶα 5. οοουτ- 
γτϑητῖα, Ῥυπὶ 6 ῃΪΠ) τηοϑηΐα ογὶ- 
συηῖ, ἴῃ ἶρ50 ΤηΓΟῸ ῥϑυϊαίϊπι ἴῃ 
τηϑί τ πὶ δἰ εἰ] 6 ΠῚ] ογθβοεῃίθ 18- 
ΡῬίάθβ. ἀυσοῦθὰβ αυοαθθ ἰοοο οδτ- 
γΥἷβ), ἀΌΟΓαΏ ΑἸ1ῈΓ δἰ ΤΘΓ ΠῚ] 6Χ 
δάνογβο ργϑθίθγν μθδίασ, Οἱ Ίτη- 
46 Ξυθνεμεθαπί. Ηδς τϑ, 48 π| 
ΒΟΓΙΡΙΟΓ ΕΧχ πηυγὶ αυϊάθηι τα Ϊπ15 
ΘΟΘΠΟΒΟΘΓΘ ΠΟῸῚ ροϊειδΐ, 58 α]ϊ- 
ἀπᾶδ ΘΟΙΠΡΟΓίδτη ΠΔθΘθαΐῖ, 40 8ΠῚ 
Ἰατὰβ ἔπογιτ τη γι15. οἷάτα {Ππ5ιτγα- 
τὰγ, ΄π|}165 ἀθβου!ρίίοπθβ, 4θδη- 
48 ΠῚ ΠΟΗ ἃ ΤῈ ἔδοία ἀποία5, Π8 065 
αρυὰ Αὐἰβίορῃ. ἂν. 1120 344. 
ϑῖγδθ. Ρ. 188. Οιυγί. Υ 1, 2. 
ΡτΟΘΟΡ. αοιμ. Ρ. 188. εὖρος δέ 
ἐστι τῆς ὁδοῦ ταύτης ὅσον 
ἁμάξας δύο ἀλλήλαις ἐναντίας 
ἐέναι. Οἵ. Ρτοοορ. θαΖδε. Ρᾶπερ. 
ς. 31 ὡς μικρὸν πρὸς τοῦτο καὶ 

τὸ Θεμιστοκλέους (τεῖχος) εἶναι 
πλάτους ἕνεκα καὶ τὰς ἁμάξας 
ἀμφοτέρας φέρειν, εἰ καὶ πρὸς 
τοὐναντίον ἀλλήλαις ἐπὶ τοῦ 
τείχους ἐχώρουν. [τὰ 5815 ἀο- 
ἕεπάϊταν ἐναντίαν ἐπῆγον, Ρτγο- 
ΡΙΕΓ φυοὰ, δά60 τοίαπι 6 ΠΕ ΠΑ Ι1ΠῚ 
δύο... ἐπῆγον ἱἰπ 5ΌΒΡΙ ΘΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
νοοδί Κταοσ. ϑ΄ πη Ποῦ ἐναντίος 
ἀδ πανῖθυξ ἀϊοίαπι ΤΥ 28, 3. -- 
ἐνεὸς ὅξι... ΤΡΞ: ΞΈΞΕΣ 
ΟΠ] ῬΓΟΧΙΠΠΒ ρτϑεργεβϑδὶβ ἰἴἃ 
ἀρίϊα5 οομδογθηΐ οὐ ἀδβογὶρτᾶ 
πη ὨἰἸΟἢἷβ βίγαοίαγα δΧρ ἸΟθτῸ 
αποτηοᾶάο βοτγὶ ροϊποὶς αὐ ἴῃ ἴρ50 
ΠΌΓΟ οϑυνῖβ ἰαρίάθβ βύθνθῃθ- 
τϑηΐαν, τ-- χάλι ξ, οα δὴ 6 ἢ τ ΠΊ, 
ἢ, 6. ἰδ ρ}}} ααϊθὰβ Γαγοϊ απ 568 
ἸπΡ᾽ ἢ τα ΞΆΧΟΡΙΠῚ Ἰῃίογν δ} }]ὰ οἱ 
τηϑ αὶ ρατίειεβ, θὲ βἰπαϊανὶ χάλιξ 
οἵ, δάη.11 4, 1. -- πηλός, ἴὰ- 
τὰ πὶ γα], 51 Πηᾶν 5, τη ΟΥ̓ [8 Υἷ Ὁ Τὴ 
ἴπἀ8 [δοίαπι, 40 ἸΔρΡ1}} σοπεϊηθῃ- 
ἴὰγ, ΟΥἿΙΚ 4, --ὀ ξευνῳκοδο- 

μημένοι ... λέϑοι. ὕτ ἴῃ 
ΤΠ ΕΓῚ5 ΟΥοΙορ 5 4πὶ ἀϊοαππίαν, --- 
ἐν τομῇ ἐγγωνιοι; οἰ οοὶ 5 
αὐϊθὰ5 ἱποῖϊβὶ δγταπῖ δηρσὰ- 
Ιᾳτὶ, απ ἄδεπ δολαμοπδη Ῥεκκοη 
[Ροιϊὰ5. ϑείξέθπ] τοἱπκοῖνθολί. [νὰ 
μι. 1. ὁοπνοπηῖθὶ οὰπὶ ΠΟ Τθ, 4 ἀπὸ 
τῆς τομῆς; ῦεπι Ιοθῦπι Ατη. 
ἀρεἰββίπηθ οοῃζαϊῖ.. 606}1. 8ι:- 
τη! Ἰέου δἰΐδπι (455. ϑεα ἴίὰ ρο- 
τὰ ἐν τομαῖς ἐχϑρϑοίατηιβ. Νπα 
ἰαρίἀεβ. φυδάγαι! ποη ὑπᾶπι 415- 
408 τ] 61 τομήν ὨδὈδπῖ, 5εα 56χ. 
᾿Ἐγγώνιος ΘὨΪΠῚ οἰβὶ ΡῈ Γ 88 ΡΟ] γΥ- 
Βουΐοβ ἰαρὶἀεβ βἰσηϊῆσαγα ροίεϑβί, 
1 π]6η ἢοο 1., υὐ 5ϑορίυ5 δρυὰ 
4105 βουίρίονεβ, Ἰά6πΊ εϑὲ δῖαιθ 
τετράγωνος. Οἵ. Αρρ. ΜΙΐην, 
Ὀ6]. 80, υδ] Ρινδοὶ τηοϑηΐϑ ἴδοία 
6558 ἀἰδαπιοῦ ἐκ λίϑου μεγάλου 
τε καὶ τετραγώνου, αυοὰ ἰάεπὶ 
μοᾶϊθα αὔοαὰθ δχ σϑιϊααὶβ 6ο- 
Βποβοίτατ. Πδαὰθ πιδΙ μη 8 ἐν 
Ρτᾶβρ. ἢ, 1. τϑιϊοποηὶ 4π8 8]1- 
αυϊὰ βαι ἱπαΐοϑτα, ἴτ8 πὶ βἰπὶ 1ὰ- 
1465 οδεάοπάο ᾳυδάτγαιϊ. Οἵ. 

ἐν κράτει ΤΙ 29, 8. ὅ0ρ)]". ΤΟΙ. 
986 (ϑάνατον ἀνύσασα) στο- 
νόεντος ἐν τομᾷ σιδήρου 4π86- 
αὰ6 5815 τα τα οἰὰβ 55 δχ- 
δηρία αἴδεγι Καδπη. ατ. πιᾶχ. 
8 481, 1. Κτυες, ἐντομῇ ρΡτγδείογί, 
αυοὰ Θομβττηᾶτα υἹάθιον ΡΤΟΘΟΡ. 
Θο18. Ι. ἀ. (λέϑους) ἐγγωνίους 
τῇ ἐντομῇ πεποιημένους. Αι 
Ἰεσὶς φυϊάθπι εἷς ἀρὰ ΤῊ, ἐντομῇ, 
βϑὰ πιᾶϊθ Πτιοταβ ἰεβρθπᾶο οοῆ- 
ἰαπχὶς αυ88 Ξερδγαπᾶβϑε δγδῃϊ. 
ΝᾺΠῚ δρυὰ γΘίθΓῈ8 αὐτάδηη βουῖ- 
Ρίοτεβ ἐντέμνειν πο νἱάβδιιγ 
βισηϊῆοατα δελαμεπ, εὰ δἴη- 
βολμποίάθη, εἱπμαμεη. -- σιδήρῳ 
ἐν δεδεμένοι. Σίδηρος τετῖ- 
ἀδοι]8 ἔοτγγϑα βισηϊβῆοαῖ. ὅ6η- 
τη τα 6556 μαπὸ: ἱπάϊθηλ αἰἷδ 
δἴβουπεοπ Αἰαπιπιοῦπὶ παῖέ βίοι οἷπ- 
ϑοφοδδοπ τσαγόπὶ ϑοτὶθῖς Ιδοοῦ5. 
ἴῃ Ατῖς, Ὑεγυὶβ ἀμγοὶλ δίβουπα 



οῇΔ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, πγ΄. τι δ΄. ταε΄. 

ἔξωϑεν καὶ μολύβδῳ δεδεμένοι. τὸ δὲ ὕψος ἥμισυ 
μάλιστα ἐτελέσϑη οὗ διενοεῖτο. ἐβούλετο γὰρ τῷ 
μεγέϑει καὶ τῷ πάχει ἀφιστάναι τὰς τῶν πολεμίων 
ἐπιβουλάς, ἀνθρώπων τε ἐνόμιξεν ὀλίγων χαὶ τῶν 
ἀχρειοτάτων ἀρκέσειν τὴν φυλακήν, τοὺς δ᾽ ἄλλους 
ἐς τὰς ναῦς ἐσβήσεσϑαι. ταῖς γὰρ ναυσὶ μάλιστα 
προσέκειτο, ἰδών, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, τῆς βασιλέως 
στρατιᾶς τὴν κατὰ ϑάλασσαν ἔφοϑον εὐπορωτέραν 
τῆς κατὰ γὴν οὖσαν᾽ τόν τὲ Πειραιᾶ ὠφελιμώ-- 
τερον ἐνόμιζε τῆς ἄνω πόλεως, καὶ πολλάκις τοῖς 
᾿Αϑηναίοις παρήνει, ἣν ἄρα ποτὲ κατὰ γὴν βια- 
σϑῶσι, καταβάντας ἐς αὐτὸν ταῖς ναυσὶ πρὸς ἅπαν- 
τας ἀνθϑίστασϑαι. ᾿4ϑηναῖοι μὲν οὖν οὕτως ἐτει- 
χίσϑησαν καὶ τἄλλα κατεσκευάζοντο εὐθὺς μετὰ 
τὴν Μήδων ἀναχώρησιν. 

Οάρ. 98. 

ΑΙαπιπιότη πα φοδοἠϊηιοίχεπος Β οὶ 
υογδεπάοη ἀϑὺ5 οϑύ ΤῊ 4}}} 
ἰῃίθυρτοβ Ηϊβι, αν, Πρ, 8718. Οἱ, 
ΒΘΟΥΘΥῸΒ (ἰ. 6. ἔδυγθβ) ὉΠῸΟῸ5 
Πᾳαϊά πᾳ πα Ρ᾽ ἃ πὶ Ὀτπι πὶ Ηον. 
Οάτ, 1 85, 20 οὐ ἴθϊ θυ. - 
ἐτελέσϑ'η. ΤΥ Δ] Πἰὰ5 1. ἃ. οἱ 
Ρ. 511 δυῖο Ποχίοπὶ ρ᾽πβαϑτη- 
Ρενξθοι! ποιΐοπεπι ἀδι, δὰ ἰθπηρα8 
γνεῦο ὑπῆρατο ἱπαϊοαίιππι γβρίοὶ 
ορἱπαίῃβ8. Αὖ ἰὰ ἰάεο ἤδθυὶ ποπ 
φᾶν: 4υΐα Βιιρτγᾶ ψογθᾶ ὑπῆρχτο 

ἦρξε 5ιπὶ ἰηίογρ βία οὐ ἰδ τὴ 
ἃ νομίξων ΒουΙρίον γαῖ, δὰ ἰοτα- 
Ῥὰ5 νϑῦθὶ ἔπεισε 5ῖνθ δὰ ΟἹ. 
ΧΧΥ 2,8 (εὐθὺς μετὰ τὴν 
Μήδων ἀναχώρησιν 8 8). Ρτδε- 
τογθᾶ δὶ πηπῦϊ ᾿8Π| 8ηΐ6 δάν ἢ [ΠΠῚ 
Ῥουβδγαηι δὰ αἰπηϊἀϊαπὶ δἰυϊαα!]- 
πο ρεογάποιϊ δβϑϑθηί, ἔαϊατγαπι 
ἔυϊδβθ αὖ 80 [18 αἰγαθγθηταγ νο- 
Τί ΠΏ}16 εβύ. Οδίθγαπι οἵ, [θὰ]. 
Αἴῇθη, Ρ. 298 ἰθίεγρυ, -- οὗ 
διενοεῖτο, ἷ. 6. ἐκείνου ὃ 
(τελ εἴν) διενοεῖτο. 
8 6. ἀφιστάναι, ',. 6. ἀπο- 

τρέπειν, ἀμύνειν. -- τὰς τῶν 
πολεμίων ἐπιβουλάς, ἴἰη- 
οἰάϊα5 δὸὸ ποδβίϊθι5 βίγποίδ 8 
(ΑἸ δἰ θα 5105), ΟΥ, Ργοοορ, 

ἢ 6, ἐπιβολάς] ἐπιϑέσεις 5080]. 

Ρρυβ. Πρ. 177 ἀρκέσειν τὸν περί- 
βολον ταῖς τῶν πολεμίων ἐπι- 
βουλαῖς, υδἱ νἱά, Ὀὶπά. Κ'΄'πε 
ἰάοπεα οδιβα ἢθριν. ἐπιβολάς 
Ῥγδοΐεσι. Νβαὰθ δηϊπὶ ἴβοιοβ ἴτ- 
Ρεῖαβ. ἀνθγίοσθ ΤΠδπηϊβίοοϊθβ νο- 
ἰεθαῦ, βεὰ ἱπιρβάϊγε ἢ6 ἱπιρθίιβ 
80 Ποβιϊθυβ δεγθηῖ, --Ἕ- τῶν 
ἀχρειοτάτων] οἷον γερόντων 
καὶ παέδων. ὅ01Π01. ΤμΐτΙν. 1, ἃ, 
τοὺς πρεσβυτάτους καὶ τοὺς 
νεωτάτους 1 18, 1 οοπιραγδὶ 
ϑαπι ΘηΪπῃ ἀχρεῖοι ΟἸΉΠ65 ἢ Π8 - 
ὈΪ|65 πηἰ!ϊῖᾶ 6. ἐατθδ ἱπατὶ- 
ι15. Οὐ 1 0, 4. 44, 4. 18, 8. 
δ. δ ἀξ ρυνα σιν σσλοις ΦᾺ 

προσέκειτο, ἴῃ τοὶ ἡϑυιὶ- 
οἂπὶ που Βα θαι, ΟἿ ΝΠ 50, 
4 εἱ -προσκαϑεξόμενοι 1-41..9ὲ 
Ξὐνῆς ἄνω πόλεως. Νοπεΐπα 
ΒΌΡΘΥΪΟΥΙΒ ἀΓθΪ5. 56 8 ΤῆΔΙΪ 
ἀἰδβίαπιϊβ πο οἱ 1Ι 48, 2 ἀϊδιίη- 
σαπηίαῦ Αὐοηδθ ἃ Ρίγτδθθο, υἱ 
ΙΝ 660, 4 Μεραᾶτὰ ἃ Νῖίβαθ. Οἱ, 
ΠῚ 84, 1:.Κ τδ4192; 

88, ἐτειχίσϑησαν αἱ ἐτεί- 
χισαν 8 1 δὲ ἀεβίβπδηά πὶ τοὶ 
οἰδοία πὶ, ΘΌΤη ἱπιρουῖ, κατεσκευά- 
ξοντο το! !χαὶ ἈΡΡαγδίαβ ἀϊαϊαγηὶ- 
ἰδίθπη ίρῃϊῆοο, -- κπατ- 
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94. Παυσανίας δὲ ὁ Κλεομβρότου ἐκ Δακχε- 
δαίμονος στρατηγὸς τῶν Ἑλλήνων ἐξεπέμφϑη μετὰ 
εἴκοσι νεῶν ἀπὸ Πελοποννήσου᾽ ξυνέπλεον δὲ καὶ 
᾿4ϑηναῖοι τριάκοντα ναυσὶ καὶ τῶν ἄλλων ξυμμά- 

8 χῶν πλῆϑος. 

αὐτὴς τὰ πολλὰ κατεστρέψαντο, 
καὶ ἐστράτευσαν ἐς “Κύπρον καὶ 

χαὶ ὕστερον ἐς 
Βυζάντιον Μήδων ἐχόντων καὶ ἐξεπολιόρκησαν ἐν 
τῇδε τῇ ἡγεμονίᾳ. 

98. Ἤδη δὲ βιαίου ὄντος αὐτοῦ οἵ τε ἄλλοι 
Ἕλληνες “ἤχϑοντο καὶ οὐχ ἥκιστα οἱ Ἴωνες καὶ 
ὅσοι ἀπὸ βασιλέως νεωστὶ ἠλευϑέρωντο᾽ φοι-- 

τῶντές τε πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους ἠξίουν αὐτοὺς 
ἡγεμόνας σφῶν γενέσϑαι κατὰ τὸ ξυγγενὲς καὶ 

Οᾶρ. ϑὅ. 8 1. δὲ οπι. Βεδ. 

εσκευάξοντο, ἰπϑιγυ επί, 
οοηϑιϊπεθαηῖ, 6. δραϊῇοὶὶβ 
γϑβιίϊα 8 βδοιπάτπ ΞΟΠ] ]α50. τηᾶ- 
χὶπηθ οΟδ Αγ] ἰαθ ει ΒΙοοπιί,, ργαθ- 
56 πΔ. ΟἸΠῚ κατασκευάξεσϑαι εἱ 
κατασκευή εἰἶδπι ππᾶε ἀ6 Παρθὶ- 
ἰϑίϊοπο οὐ ἀοπηῖθαβ (νἰὰ. 10, 2. 
Π 117, 3) ἀϊοδηίυτ. Βεδβρίοίτανς 
ἰδτήθη βίπιὶϊ δ κατασκευάς 568 
ρραγαίατη ἀοπιοβίϊοα πη τϑϑίϊϊα- 
ἴὰπι. Οὗ, ΠΟ 160, 1 εἰ ἀϊοεπαϊ 6ε- 
ὨῸ15 κατασκευάξειν χώραν ὙΙ 
91, 7. ὙΠΙ 24, 

94. 81. Παυσανέας 
δὲν. Ἀοαῖι ΤΗπογάϊάθ5. δὰ πδγ- 
ταιϊοπὶβ βούϊθη ἃ 89, 3. ἰπίογ- 
τυρίδη. 6 Ῥϑιβϑηΐϊδθ Ἂχρβαὶ- 
τόπο οὗ, Ἰηἴγα ο. 128. Ὀίοὰ. ΧΙ 
Δὰ (αυἱ ρτοὸ ΧΧ παυνῖριβ Ρεϊο- 
Ῥομποϑίδοὶβ 1, Π4061), Ρ]αι, ΟἸπι. 
6. εὐ Ατῖβί. 28, Νὲρ. Ῥϑιβ. 2 
Εδοίϑηη δ πῇ 6556 ῃθὴ 0} υΙΧΧΥΪΙ 
8 (α. Οὔτ. 470), φπθπιὶ ἃ πη πὶ ΡΟ- 
βαθγαῖ Ποᾶνν., 5θὰ Ὁ]. ΟΥΧΥ 8.4 
(α. Οἢν, 478,71) ϑϑοῦτὶ ΠΙοάοΓ μη 
Ρτδοίο 8|105 οθηβαηΐ ΟἸϊηῖο εἰ 
Κυπορ, 5ιυᾷ, Πἰβίοτ. Ρ. 87 54ᾳ. Εἰ 
ἃ οᾶν, εὐ ἃ ΟἸϊηί, αἰββεπίϊ 
ΜΈΕΙ], Ῥον. ΠΡ. 498. Αἀάα. Μαπη5. 
ϑρατί. 1 2. Ρ.. 822 54αᾳ. δὲ ἀϊ- 
σηϊίαίο Ραυβαηΐαο νἱὰ, 152,1. - 

Οἵ, 4η. 94, 2. 

Κλεομβρότου. Ὅς Ποῦ νἱά. 
Ηεγοά. ὙΠΠΙ 11. ΙΧ 10. 

8 2, τὰ πολλὰ κατεστρ. 
Νοναὰβ ἰατηθη δχρβαϊῖοηθβ ἀθὶ πὰρ 
π᾿ Πᾶπο ᾿πβ. δ τη Βα βοὶ ρθη 485 ἔὰ- 
858 νἱἀοθπηι5. ς. 104, 112. -- 
ἐν τῇδε τῇ ἡγεμον ἕᾳ -- ἐν 
τῇδε τῇ στρατείᾳ ἧς ἡγοῦντο. 
Ηδδο γεγθα ργοχίπιο οαρὶτὶ δέ ροϑί 
ἤδη οτηϊτιοηῖ65 δἀπθοῖαην ἤδδοκ. 
θοῦν. Κραθρ. 864 0455. ἀἰβρι! οὶ 
αϑυηαθίοη αυοα ᾿ἰὰ οΥἸταν εἰ εἰπα5- 
τηοάϊ 6 ΠΡ ΟΥῸΠῚ Γαι 65 πη θγα τιτὴ 
ἴῃ ΘΧΙΓΘΠΪΒ ΘΠῸ ΠΕ ΔΙΟΓΙΠῚ ψΟΓΌΪ5 
δαὶ νἱάϊπιι8 98, 8 εἰ τῇ προ- 
τέρᾳ παρουσίᾳ 128, ὅ πο νυἱ- 
ἀετϊ τεβρίοεγα ἀὰποῖαὶ ΒΟΕΙΙΠι. 

(8. 9ὅ. 51. βεαέου ὄντος 
αὐτοῦ. Οἵ. ο. 180. ΡΙας, Αὐῖϑι. 
28. εἱ 4008 δα 94, 1 ποπιϊπανὶ- 
πιι5. -- Ἴωνες ϑιηὶ 1 αἱ ἴῃ 
σοΠ ποτ ΠΟΙ θαηΐ, Οἱ, δάη. 
89, 2. ὙΙ 16, 8. -- καὶ ὅσοι, 
Ἰηϑυ!δηὶ ΡΟουἰβϑί πηι πὶ οἱ οἵ ἀπὸ 
Ἑλλησπόντου ξύμμαχοι 89. 
Ϊ οἵ, δάη. -- νεωστί δ6βι ροβί 
Ρυσπᾷβ δὰ Ρ]αίδθαβ εἱ Μγοδίθη 
ἴοιαβ, ὙἹά. ᾿θ1ὰ, εὐ Ηθγοάοι. ΙΧ 
104. -- ὑτούς, ἴρ505; ΔΤ 
ΟΡΡοπαπίυν Ραυβαηΐδθ, -- κατὰ 
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Παυσανίᾳ μὴ ἐπιτρέπειν, ἦν που βιάζηται. οἱ δὲ 3 
᾿Αϑηναῖοι ἐδέξαντό τε τοὺς λόγους καὶ προσεῖχον 
τὴν γνώμην ὡς οὐ περιοψόμενοι, τἀλλά τε κατα- 
στησόμενοι ἡ φαίνοιτο ἄριστα αὐτοῖς. ἐν τούτῳ 
δὲ οἱ “Ἰακεδαιμόνιοι μετεπέμποντο Παυσανίαν ὦ ἄνα- 
κρινοῦντες ὧν πέρι ἐπυνϑάνοντο᾽ καὶ γὰρ ἀδικία 
πολλὴ κατηγορεῖτο αὐτοῦ ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων τῶν 
ἀφικνουμένων, χαὶ τυραννίδος μᾶλλον ἐφαίνετο 
μίμησις ῇ στρατηγία. ,δξυνέβη τε αὐτῷ καλεῖσϑαί 
τὲ ἅμα καὶ τοὺς ξυμμάχους τῷ ἐχείνου ἔχϑει παρ᾽ 
᾿4ϑηναίους μετατάξασϑαι πλὴν τῶν ἀπὸ ]]ελοπον- 
νήσου στρατιωτῶν. 

8. 8. ἡ στρατηγία ΡαΔ]. 

μησις ἦν ἡ στρατηγία“. 
ἢ ρτὸ ἢ δριυὰ Τῇ, ἰδσοτγοί, 
93, ὅ, Οἵ. δάη. 

τὸ ξυγγενές. Οἵ δάη. 6, 8 εἰ 
Ὧδ τὸ 23, 6 

8. 2, αὐτοῖς. Ουδοιὶ ροίοδβι 
5:6 ΗΠ οείη 8 βθοῖοβ 8η ΑΥΠΘΠ θη 565 
(ργοργ. σφέσι). Ηοο τγϑοίθ οοπη- 
τηθηάδὺ Κυιθρ. Ναὶ ᾿ιᾶθο Υ8 
ΘΟΥαπι οϑύ αἱ ἱπηρογίαπι Πα Θηΐ, 
ΒΊΠ2115. ἀμπὈϊίαιϊο ΟΥταν 1106, ὃ, 
ἘΠ: Οἵ: δάῃ, -- ἢ φαίνοιτο 
ΟὈΙΪα 6 ΡΓῸ ἡ ἂν φαίνηται. Ταῦ- 
τον οὐγαὺ ἤρθυνν. φανοῖτο 5ογὶ- 
Ὀ6ηὴ8, αποα οὐδίϊο γθοία βϑϑϑύ ἢ 
φανεῖται, Νὰπι ἢ φαένοιτο ῬγῸ 
ἡ ἂν φαένηται ἴπ ογδιίοπα 00}- 
ἃ ΡοΒβίαπ Ῥδυϊίοῦ δα Γαϊαγατη 
16 ΠΡ 5. Τϑίδγ τ, 

8.18: ἀδικέα ον κατηγο- 
ρεῖτο αὐτοῦ. Οἷ. ἰηΐϊα ἃ ὅ, 
ΙΒ Πον σφῶν καταδεδικάσϑαι 
Ἰερίπιυβ 49, 2 εἰ τὴν ἢ 
κατεψηφισμένην σφῶν 1 ὅ8, 4 
Οἡ, Κυπθρ. τ. δὅ2, 4 δάη, 4, --- 
τῶν Ἑ1. τῶν ἀφικνουμ έ- 
νῶν. Οἱ ΠῚ 98, 8 οἵ ἄρχοντες 

. οἵ ἀφικνούμενοι. --- καὶ 
ἐφαέν ετο, 501]. οἰτιβ ροπαϊ νδίϊο, 
1)6 βυθαιάϊομο 06 βιθίθοῖο 56- 
ὨΘΓΑ]1 οἵ, δάηῃ. 187, 4. 11 65, 9. 
51 Π}1165 ΘΟΠΙρΑΓΔ 0Π68, «αϊθιιβ 

.» Οοπἢτγτηδίαγ ἰπηϊίαιῖοηθ ΟΠ ουϊοῖ! Επῃ. 
Οτϑί. 8. ἘΔ τῖο. ΒΊΌΙ. αν. ΥΠΙ 816, υνἱὶ 46 Ραυβ. 

ΒΙοοπιΐ. 
ΘΙ ΠΆΙ]6 πη ῬΓΟΘΟΡῚΪ ογγογθ ἢ ἀθρυθ θη] Πγ05 

τυραννίδος μί- 
ϑρά 5. δυγανβ86 ν᾽ ἀθίαγ, πὶ 

βίπηα! ἀρρᾶγοαὶ ἡ στραΐξ. ἰδοίϊο- 
Π6ΠῚ ὈΓδεο δγεπάδηη 6556, ΠῚ 89, 2, 
ΙΝ 98, 1. ΥἹ 81, 4 ἱπνϑηϊνὶ πηοηθί 
ΟΙἸ455. 

8.4. καλεῖσϑιαι, 58]. εἰς 
ἀνάκρισιν, πὶ ᾽ἰὰ5 νοοϑτῖ, Ὁ07- 
φεϊαίεη χις τυογάθη. Ηδπο, 5815 
ἔγθατιθηΐθιη β᾽ Πρ] 1οὶβ ν θυ δὶ καλεῖν 
νἱπ ὨΘο  σ Θη5 ἤθυνν, θη 8 ἄνα- 
καλεῖσϑϑαι ΒΟΡΙ ρ510. παρ᾽ 
᾿Αϑηναίους μετατάξα- 
σϑ αι, ἰἱ. 6. μεταστῆναι ο. 180. 
ϑαρον ᾿ηΠηῖνο 6Χχ 8010 ξυνέβη, 
ΠΟ 6Χχ ξυνέβη αὐτῷ, ϑυβρθηβο 
οἵ, δάῃ. Κὶ 72,1. θὲ δῆπο θδάθηι 
αυδο. δὰ 94, 1 δἀποιδηάα, ῃἰϊβὶ 
ααοὰ ΜΈΘΙον ἰὸ δὰ Ποάνοὶὶ 
ΡᾶυΐθβΒ ἰγϑηβὶϊ εὐ ἃ Οἰϊηΐοηθ 
(Αρρϑῃά. ΝΊ ρ, 248 5344.) οἰυβαᾳιθ 
500115. δηππ85 ΟἹ], ΟΧΧΥ 4 (4. Οἢν. 
411) αἰδύϊποιϊα5 ἀδδ σμαίαγ, [ἢ ἃ. 
410 γ88 γοίογιιιν ἃ Θοῃδοίογο ΡΊθιβ. 
Κυιθρ. Ἰθαηοῖς,. Ηϊβι, δηΐ, ἼΠ]Ι ρ. 
8356. ---στρατιωτῶν 46]. Οοὐ. 
(Μιθ. πον. δεῦ. ὙΠΠ ρῥ. 89), 
αοὰ δὰ γὸ8. ΠΟ ἴῃ ΠἢΠ ὑπὶ ΡῸ- 
ἰοδίαίθ [Θνῖῖ, δοὰ υαδὲὶ ἀθ ἃ τὸ 
ἀθοθυηὶ {ὰπὶ Ῥοίογαι ἢἶσὶ ἴῃ τη }}1- 
τὰπὶ οοπίϊοηϊθιϑὲ Οἷ, ΤΥῊΥ 4, 1. 

4 

ἐλθὼν δὲ ἐς Λακεδαίμονα ὅ 
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τῶν μὲν ἰδίᾳ πρός τινας ἀδικημάτων ηὐϑύνϑη, 
τὰ δὲ μέγιστα ἀπολύεται μὴ ἀδικεῖν" κατηγορεῖτο 
δὲ αὐτοῦ οὐχ ἥκιστα μηδισμός, καὶ ἐδόκει σαφέοσ-- 
τατον εἶναι. καὶ ἐκεῖνον μὲν οὐκέτι ἐκπέμπουσιν 
ἄρχοντα, ΑἹόρκιν δὲ καὶ ἄλλους τινὰς μετ᾽ αὐτοῦ 
ἀνεύβ ἔχοντας οὐ πολλήν" οἷς οὐκέτι ἐφίεσαν 

ξύμμαχοι τὴν ἡγεμονίαν. οἵ δὲ αἰσϑόμενοι 
ἐπῆλθον. καὶ ἄλλους οὐκέτι ὕστερον ἐξέπεμψαν 
οὗ “Ἱακεδαιμόνιοι, φοβούμενοι μὴ σφίσιν οἵ ἐξιόν- 
τὲς χείρους γίγνωνται, ὅπερ καὶ ἐν τῷ ΠΙἊαυσανίᾳ 
ἐνεῖδον. ἀπαλλαξείοντες δὲ καὶ τοῦ Μηδικοῦ πο- 
λέμου καὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους νομίζοντες ἱκανοὺς 

ἐξηγεῖσϑαι καὶ σφίσιν ἐν τῷ τότε παρόντι ἐπι- 
τηδείους. 

90. Παραλαβόντες δὲ οἵ ᾿Αϑηναῖοι τὴν ἣγε- 
μονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἑκόντων τῶν ξυμμάχων 

8 ὅ. πρός τινὰ εοοὐά. 

8 ὅ. τῶν ἰδίᾳ... ἀδικη- 
μάτων. ΘΙπΝ ον 68, 2 τῶν 
αὐτοῖς ἰδίᾳ διαφόρων ᾿εἰ 141,1 
τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδία 
δοξάσματι. -- ηὐϑύ νη} 
εὐϑύνας δέδωκε καὶ κατεδικά- 
σϑη. 8610]. Οἱ, Νερ. Ραυβ, 2, 
481 ρεβθιῃΐδ ΘᾺ ΠῚ πα] δίαπι ἀἰοῖιν 
- τὰ δὲ μέγιστα ἴχῃρ6 οἰΠὶ 
ἀδικεῖν. -- ἀπολύεται μὴ 
ἀδικεῖν. Ὅε μή νἱᾶὰ. Μαίι. 
αν. 8 ὅ84 αἀη. 7. Κύμορ, ὅτ. 
ὃ 67, 12 δάπ, ἃ. Οἱ. ἘΠ 128, 
8 οἱ Οἷο. ρῦὸ ΜΊϊοπα 18, 417 1106 - 
γαίαν ΜΙ]Ὸ πη 60 ΘοοΟμ 5.10 
ΡΓγοΐεοίιαβ 6586 υἱὐ Ἰηϑ᾽άϊᾶ- 
γΓοῖατ, -α μηδισμός. Οἵ, 
ο. 128 8)6ᾳαβ. -- σαφέστατον 
εἶναι. ΝΙΒΙΙΟΙΪπ 5. δατὴ ΠΟῚ 
Ῥαπίνογαηΐ ΟὟ οϑιιβᾶβ 182, 1, ὅ 
Ἔχρ ϊοδίδϑβ. 

6. οὐκέτι ἐκπέμπου- 
σιν. ὕτο οἰδτηθη γϑᾶϊ, ΥὙἱά. 
128, 8. ---οὐ πολλήν. ΟΙ. δάῃ. 
10ῦ, 4. --Ἴ ἀφέεσαν] παρεχώ- 
ρουν. ὅ601, 6 τὸ οὗ, ΒΠεγοά. 
Ὑ1)8ὲ 

ΤΗπογαϊαϊς 0]. 1. ἘΔ, ΤΙ1. 

Ἐπιοπά. (ἝἸ855. 

81. φοβούμενοι μὴ. 
χείρους γίγνωνται. Οἱ. ΡΙαι. 
Αὐῖϑθα. 28. Πιοά. ΧΙ 80 οἱ ἀδ 
ποὺ τοι, ΝΥ Ρ. 851 (νοῦβ. βγη. 
ΠΙ| ρ. 201). «Χείρους ΒΙοοιπῃξ, 
ἱπτογργοίδιυν κακούς υἱ ΤΥ 114, 
δᾺ ΝΕ δ ϑο» . ὙΘΕ Μία, 

8 451. Ηῖς χειρ. γίγν. εδ81 
ὑπ, ΠΟΒίΓΏΤΩ δίολ υϑγϑοἠίοοἠίονη. 
--, ἀπαλλαξείοντες. Ταϊϊα 
ἀοϑιἀδναίϊνα δἰϊαιιού ἀρυὰ Τῆμπο. 
Ἰεραπιαν. ΟἿ. 88,.83. 1Υ 28. 2. 
ὙΠ 5659: 0 ι3ϑὲ ᾿ἀπαλλαξείειν 
δαΐθιη., ρα δῖ. Ῥοϑβίζα μι τρϑαϊὺ 
ΠῚ 84,1. ὙΠΙ|Ι 89, 2, τορείθηάιηι 
ἃ νἱ Ρᾶβϑὶνᾶ γ6 1] ἰηϊγδηβίτϊνα 
ἀπαλλάσσειν γεθὶ. - ἐν τῷ 
τότε παρόντι. ΑἸΙΡῚ ἀπὸ τότε 
δαΐ παρόντι οπἰτταν. Οἱ, 82, 8. 
1359..1: 0 1 7291. 8. εἴ 92..ῈἘὉ} Ἰ5, 
ὃ. δ1, 8. Ὑ ϊσδιᾶπὶ ἰᾷ 6 ἃ 
Κταθρ., αυἱ παρόντι πποῖὶβ ἰη- 
οἰ α510, ἱπηρ αρηδίαπι οοηῆττηδι Πῖοὸ 
(55. {Π| 1, 8. ΤΧ 11,1. {Χ1Π| 
20, 2, υἱ ἰδοθϑηλι8 ΓΘΟΘΙ ΊΟΥΘΒ, 
γιά. οἰϊαπὶ δάη. 123,1. ΠΙ 40, 17. 
-- ἐπιτηδείους - 92 προσ- 
φιλεῖς. Οἷ, δάπ. 60, 2, 

17 
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διὰ τὸ Παυσανίου μῖσος. ἔταξαν ὥς τε ἔδει παρ- 
ἔχειν τῶν πόλεων χρήματα πρὸς τὸν βάρβαρον καὶ 
ἃς ναῖς" πρόσχημα γὰρ ἦν ἀμύνασϑαι ὧν ἔπαϑον 
δῃοῦντας τὴν βασιλέως χώραν. καὶ ̓ Ἑλληνοταμίαι 
τότε πρῶτον ᾿Αϑηναίοις κατέστη ἀρχή, οἱ ἐδέχοντο 
τὸν φόρον" 

ἡ φορά. 

Οαρ. 96. 81. διὰ τὸ Παυ- 
σανέον μῖσος. Ἐπ Ατ᾽δια 18 
δϑααϊίαίοπι. Οἷς ΡΊαι, Αὐἱϑι, 28. Νεορ. 
Ατῖϑι. ῶ, --- ἔταξαν ἃς τε ἔδει 
η.τ.1. ΞξΞ - ἔταξαν ταῦτας τὲ τῶν 
πόλεων ἃς ἔδει κ.τ. λ. Ῥεντλίγατα 
οϑί φυοὰ ΚιγομΠΟΗ5 ἴῃ ἤθνμη. ΧῚ 
Ρ- 26 περ]θοία γϑίΐομθ βυα πη Πηᾶ- 
τίοα ᾿ιδθο ἴτα Δοοῖρ ον 6 τη] 11 4 ιᾶ8ὶ 
ΠΟ οοπϑιϊζαι πὶ 50 4υ86 οἷνὶ- 

ἰδῖ685 {θα Βοϊν θγθηΐ, αα86 Πᾶν 65 
ΡῬΓδοθουθηΐ, δα οἰνι τα τθὰ85. πᾶ 
{ῖθαϊα Ρθηάθγθ γ ]οηΐ αὐδη 1} 
Ῥοπάδγθπὶ οὐ 115 8 Πᾶν 68 ργθ- 
θθγο τηϑι θη αὐού ργδΘθο ἢ ΐ, 
Νεο αὐϊοαθδτη ναϊθηΐ οοηίγα αἰ- 
5. ποίη ΤῊ. ἰδ. Π] ΟΠ ΤΠ] ΡΆΓῸΠῚ 
ἀφῆπιια ΡΙαὐδτ οὶ ἱπάϊοῖα Ατῖϑυ, 24 
οἵ Ἕλληνες, προσέταξαν αὐτῷ 
(Αὐ]βυϊα) χώραν τε καὶ προσο. 
δους ἐπισκεψάμενον ὁρέσαι τὸ 
κατ᾽ ἀξίαν ἑκάστῳ καὶ δύνα- 
μὲν εἰ Οἴπι, 11 οἵ σύμμαχοι τοὺς 
φόρους μὲν ἐτέλουν, ἄνδρας 
δὲ καὶ ναῦς ὡς ἐταάχϑησαν οὐ 
παρεῖχον υὶ Ὠίοάονϊ ἀἰδβθηβῖο 
ΧΙ ΑΤ. 1 τάξαι φόρον ταῖς πό- 
λεσι πάσαις κατὰ δύναμιν, 
αὐαπὶ οἷ πορ!θρθηιδθ {6} - 
ἀδπι 6588 νοὶ ἱπάθ ἃρρᾶτγεϊ απο 
πᾶνίατη 485 5001} Ῥύϑοθοῦα 46- 
θοῦαην π ἰονββι πηᾶτη αυϊἀθγὴ 
[οοῖς τα δπτϊοπθην, ΝΊΠΙ] ἰσίταν ἢΐηο 
οοπἢυηδοηΐβ δοοραϊὶ Θᾳαποϊκουὶ 
ορίπῖοηΐ, ααἱ ἴῃ Πῖδϑι, δηὶ. ὙΠΙ 
Ῥ. ὅ8 54. ἀοιηουβίνγαν βία οὶ 9Π1- 
αἶθιι5. 840 Ἰἰηϊίῖο 500 115 ὑτ]αΐα 6558 

Ἰπηροδβίία οὐ ἀἰβουϊπηθη ἰΠ ΤΟΥ ΒΟ ΟΪΟΒ 
ἀτθαα βοϊνθηίθθ οὐ Ὥᾶνθ5 θ᾽ δδ- 
θ6η.685 ἴδοιαπὶ ΡΟβίθυΟΥ8 6586 
τοπηρ οΥἶ8. ϑὅδη6 58.01145 ΤῊ. ἴὰ- 
ἰδβθοῖ, δὶ ἴα ἰθηροτα ρου ἱᾶ- 
νἰββοὶ, ΝΠ ἴρ86. ψϑγθου πὶ ὁ0η- 

οὕτω γὰρ ὠνομάσϑη τῶν χρημάτων 
ἦν δ᾽ ὁ πρῶτος φόρος ταχϑεὶς τετρα- 

ἰοχίιβ Πᾶθο δα ῥυϊηια πὶ 50 οἰοία 5 
οοπδεἰ 010} 6 }1 ΓΘΙΘΡΓΘ. ΠῸ8 οορί, 
-- πρόσχημα] πρόφασις. 
560], ἀμύνασϑαι ὧν 
ἔπαϑον. Οἵ Μαιι. αν. 8 868. 
Κτυορ,. τ, 8. 47,21, Οδύδγτπι 8] 18 1 
οαυβᾶπι αἰειὶ ΝῸρο5. Αὐῖϑι. 8, 1. 
-- δῃηοῦντας. ΔΛοουβδίίνιβ 
τοίδυιυν δὰ αὐτούς, δοσαβϑύϊν απ 
Βυθίθοι αρτὰ ἀμύνασϑαι οορὶ- 
ἰδ Πα 1, 

, 8.3. 
αρχΉ.- 

Ἑ λληνοταμέίαι ... 
Οἱ, Μδι, αν, 8 428, ὅ. 

Εγυβίτα ἀρχή πἷο οἱ ΤῊ ὅ8 ἰπι- 
Ρυρπαὶ οὐ. δά Ηγρϑὺ. ". 68. 
Αβποϑβοῖν οιϊαπη ἔσπορ, αν, 8 θ0, 
9. δάῃη. 2 οἱ νεῖ ἰάθο σϑαυίνιταν, 
πὸ κατέστη δᾷ δΔρροβί([[οηθπὶ 
γοϊδίαπι (οἵ. δάη. ΠῚ 114, 1) 
πιαΐαπάτιπι 50 ἰη κατέστησαν. 8 
ἰρϑῖὶβ Ηδβ! θη οὐδ μι} 8 να. ΒΟΘΟΚΗ. 
Οϑσοπ. οἷν. Αἰμθη, 1 Ρ. 241 566. 
Δ Δ ο βη). Απιίψα. αν, ΠΡ. 108, 
Ηδυη. Απί. 1 Ε 156,9. -- οὕτω 

. ἥ φορᾶ. Βαϊ βοαταν 60 
ἰοπροῦα φόρον. ιἀϊοιίαπι 6586 Ποἢ 
ἐγ θαϊατη. πα !6. ροϑβίθα βοοὶϊ ἰπι- 
Ροτῖο Αἰπθηϊθηβίαπη οοδοῖϊ οοη- 
ἔδγθθαπι, 56 501 "6 πὴ αιι8πι 58 
Βροπίθ (8 1 ἑκόντων τῶν ξυω- 
μάχων) ἀδθαηι, 1)6 νοοὶβ φορά 
νἱ οἵ. Πεπι. ΧΧῚ 1ΟΙ. 150. "0 
πρῶτος φόρος ταχϑ' είς τῷ 
ὁ ἐπ᾽ ᾿Αριστείδου ΝΥ 18, ὅ. Οἵ, 
ον, ΧΧΙΠ 209. Αδβοιίη, 1Π 
958, Ῥίπδτοι. 1 87. (Απάοο.} ΓΝ 
11. ΡΙαν. Αὐἰϑὲ. 24, 26, Ραυβ. ἾἼΠ] 
ὅ9, ὃ. Αὐϊϑιϊα. 11 Ρν. 300. Νβορ. 
Αὐίβι, 8, 1, θὲ οοἰοοδίϊοπα νον- 
θοταπι νὰ. Κυαθρ. αν, 8 ὅ0, 10 
δάηῃ. 8, -- τετραχοσια. -. 
καὶ εὐ μίς ΤΙάριη ἰγαάαπὶ 
Ὀιοά. . (εἰδὶ αποὰ ἷο πεντα- 

ΌΘ 

“-“"᾿͵ωοὐὐκξεω.))ῳ,ὐϑοῦνάκ οὐδ Δ 
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[4 4 ᾿ δ , ἜΤΙ, »Ἥ 

χόσια τάλαντα καὶ ἕξήκοντα, ταμιεῖον τὲ 4]ῆλος 
ἦν αὐτοῖς καὶ αἱ ξίνοδοι ἐς τὸ ἱερὸν ἐγίγνοντο. 

κοσίων Ῥτο τετρακοσέων τηδηϊ- 
[δβϑίο ἰθναυϊ ΘΥΡΌΓ 6 ΒΟ ΡΠ 681) 
Νερ. 1.1. ΡΙαι. Ατἱδί, 24. Αἰιᾶ- 
τήθὴ Κίνγομῃ. 1. 1, Ρ. 27 544. οβίβθη- 
ἄοτθ βίου πηὰ!το τπηϊπδ [πΪ5586 
ὐὐἱθαϊα πὶ 500 115 ΡΥΪΠη]0 ἰθηηροῦΘ 
ἱπηροβίταπη ἰάθοαιθ ἤππὸ ἸΟΟΙΠῚ 
δὰ ροβίοθγϊ 5. δα πο ἰθ πη ΡῈ5 τὸ- 
ἔδυγὶ ἃ βουϊρίουβ δοοαναιϊαθ. ΠῸΠ 
ἀοποίαίαπι, δίαιιθ ἴᾶπο ἰρϑβὶιβ 
ορϊηϊοποθ ΤῊ. ἰἴϊὰ οδινπάϊν αἱ 
Δι ϊγαγῖα ἰπιθυρσθίδιϊοημθ δἰϊθηδ 
οἰ γϑγὈ1]85 οοσϊίαπάο ἱπίθγροηδί, 
ΜαΪο πιϑίουθη δ υ16 ΠῚ 6588. ἰτγὶ- 
θυϊοΟΓΙ ΠῚ Θατηπηδ πὶ ἢ.. 1. δ᾽ σ αἰβοα- 
δὴ αὐδ8πη απᾶθ δα ρυϊιηδπη 50- 
οἰδίδιὶβ σοηϑυ ας] ΟΠ πὰ. ΡΘΥΠΪΠΘΓΘ 
Ῥοββὶὶ οοπηραιαίΐοηθ. 6χ {ὶρθαιϊο- 
ταπι ἰαίθγοιϊο [αοῖα 46 πὶ ἴῃ Π]50Γ, 
ΑΔ01 Ρ. 2326 544. 'ρ58 οοῃῃηροβεῖ 
δνίησεγο βίθάθι, ϑ'εὰ ἴῃ δὰ οοπη- 
Ῥαίαίϊοθ, ΟἸΠῚ ΡΟΒίθυΊΟΓΘ ἰθτη- 
Ῥοῦθ αὐυϊπαπδθ ἔπθυὶπὶ ΓΘ Π65 ἴῃ 
αυ8ἃ5 οἰν᾽αίε5 βοοῖδθ ἀἰβογὶρίαθ 
δββϑϑηΐ, ἰοπῖοδ Ηε!οβροπιὶα ΤῊγα- 
οἷα Οανῖα ᾿μ 50] η8, ρταθίου λυ] Ά Πη, 
απᾶθ ροβὺ ραρπᾶπι δὰ ΒτΡυπιο- 
ἀοπίοτη ἰδοίαπιὶ ἀ δηλ πΠὶ δοοοβϑὶΐ, 
οαλ  Τοπΐοα8. ἴῃ σΟπίϊπθπιὶ εἰνὶ- 
τἰαῖο5 οἱ τϑϑίοπθμι ΤἼγδοίδτη. 568 
ΠΠαὰ ἰηϊαγία ἤογὶ ἰᾶπὶ ἃάη. 89, 2 
ἀεοπηοπβίγανίπηιβ. Νϑῆῖθ τηλοὶδ 
Ἰϊσθί στϑρίοπθπὶ ΤὭνγδοϊαπη δχοὶα- 
ἄενθ. Νᾷπι βίδιῖπι ροϑβὶ 5 ιβοθρίαμῃ 
80 Αἰμϑηϊθηβῖθαβ ἱπηρογίαση Τῆγα- 
οἶδπ Το σίοΠοιη βοοϊθίδιὶ ΘΟ Θ551556 
6Χχ 98, 1, υὶ οἷ, δά... σορηοβοῖ- 
ἴὰγ, ἰἴίὰ αὐ ἴῃ ργῖπλα {ΓἸ θα ΤΟΥ ΠῚ 
αἰβιγι θαι θη 6, ααΐρρο απὰθ αὐ γο- 
᾿ᾳθα βοοϊθιαι δ σοηβιϊζαι] 9. σονΐθ 
δἰϊαυδηϊα πη] ἰθπ ρΟΥΪ8 γα αἰ γοῖ, 
111π|8 ἀποαιθ ταῖϊο Παθουὶ ρο- 
τπογὶς, ἰάαιιθ τονογᾶ ἰδοιι πη 6558 
οἰατγββίηθ οβίθπάπηῦ νοῦ θᾶ απᾶ6 
ἴῃ οθάογο ΑἸ θη  θηβὶ πὶ εὐ [8 66- 
ἀδοπιοηϊονλη Ν 18, ὅ ἰεραπιαῦ 
τὰς δὲ πόλεις φερούσας τὸν 
φόρον τὸν ἐπ᾽ 'Δριστείδου αὐτο- 
νόμους εἶναι. Αἰᾳαδ οἰπὶ δηΐδ 
ΟΙ. 8ὅ, 2 (ἃ. ΟἸν, 439) οπηπίμπὶ 
ἀ] δ ατου πὶ Βυτητηᾶ ΠΟΙ διιοίᾶ 51, 

᾿πΊ 10 ΨνΘΙῸ οἰϊαιη ἀἰθπηϊ η αἰ86 5ἰηὺ 
ΔΙΙα οὐ 500 115 ΡΟΥ ΟΠ 65, στη πονὶ 
δορράδγθηρ ααἰ ργὸ πᾶνὶθυ8 ρΡ6- 
οαπΐδιη βοϊνογθηὶ (οἴ, Κορ ον ἀ6 
Εοοάθιθ Ποδοο- Αἰ. ἴῃ δεῖ, δοδα, 
ΒοΓα88. ἃ. 1869 ρ. 127 344.}), ποῃ 
Ἰοθί, αὐ Κίγομἢ. ἴθοϊς, ἀδάποοτα 
ΘΟΓᾺΠῚ {Ἰθαια 4108 ἃπίθα Πᾶν 65 
ΡῬτδοθυἶβ8θ. ΘΟ γίιηὶ ΠᾺΘΠΊῸ8Β, 
564. ΟἸΠΪ ΠῚ ἰγῚ θα ΟΥ ΠῚ 511ΠἸ1η8ἃ 
ἔαοϊθπαα δϑῖ, [Ι͂ἅτὴ σ6}0Ὸ 58ὶ ρυδϑίθυ 
Τηδβίοβ, αὔυἰθιβ δοάθπη (ἘΠΊΡΟΥΘ 
40 Ρᾶνιϊ τοὶ φαογαπὶ ΒΟ ΟΥ̓ Πα 
Ρονγιΐομθβ ἀθηπαίαθ βαπὺ 508 ἃ 
{05 ἀβῆπὸ δὰ ὑτὶρὶπία (ἃ}. διιοία 
δϑῖ, ΠΊΪΠΪΠΊ05 ΠῸΠΟΒ4 16. ΠΕΠΊΘΡΟΒ 
ἴῃ ται πο πὰ ἱπαᾳοίπηιι5. ῬΆῈΟΪΒ 
δαΐθπ οἰν τα 5. ααᾶλαπη ἰγἰθ αἰα 
δηίο Ὁ]. 85, 2 ἴὰ εἰτ0}}18. Ἔναππθ- 
γταμὶ Παΐι5. ἱρβὶαβ δηπὶ, 4πὸ ρυὶ- 
ΠηῚι15. ἴδθυθ ΘΠ 815 51Π6}15 οἰ ν τα ιὶ- 
Ὀὰ5 τϑϑιϊίαιπ8 οϑί, ΠΕΙΠΊΘΡΟΒ 8551- 
ΘηδΙηα5 οἱ Εροιυθηβίαση, αὐ 1 
πθ παΐι5 αἰ 6 πὶ ἃππὶ {τ θα απ 
ΠΟΥ Ϊπη5, Θαπάθπὶ ἴθ ΟΘἢ5ΠΠῚ 
6558. βίαι αἰηλ8. δίαιιθ ΟΠ] οἰ 6 - 
β'ππι οὐ Ναχὶϊβ οαπὶ Κίγοθἢ. (δεῖ. 
80. Βοτιι58. ἃ. 1818 ρ. 29 54.) 
ἀποάδοϊηι (4|. ἀαηηιι5, ἤὰθο ἴθυα 
γαῖΐο οοπῇοϊταγ: 82. ἰΔ], γϑρίοπἑβ 
Ιομΐοαα - 100 Πε]οβροιῦῖῖδε - 
119 ΤὨνδοῖδθ -Ἔ 126. ᾿ηβιυίδπδθ 
--- 897 ἰ4]. 6 δο δαϊθπ οοτῃ- 
Ραϊδιϊοηθ. 51.) ρυδοίθγαπδηι αποά 
τ Πἰ ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ ἔθ Υ6 ΠΊΙΠῚ ΘΓ ΟΓ ΠΏ 511Ὶ-- 
δ πὶ ἰθοϊπιβ, ΤΟραίαΠ 5. ΠῸΠ 
οτηηἶα πὶ οἷν᾽ τα πὶ 5 οοῖαυ ἢ ΠΟ- 
τὴΐπα ἴῃ 4 0}}}18 Βουναῖα ΘΟΓΙ Πα 116 
ἐγ θαία ἴῃ ἱπάϊοθ ὄχβουῖρία 6558, 
απᾶ6 δχϑβίβιϊ αἰ υθητῖα πη ἰαηίδ 
νι άἀθίαν 6556. αὖ ἰθϑυ]πη0 πΐὸ ΟΠι- 
πἰππὶ ΒουρίοΥ απὶ ὁ ηβθηδι. 60η- 
Πυπηᾶίο ἤάοπὶ ἀθγοσ αν Ε ΟΟσΠΠΥ, 
Νραιθ παθὸ αἰ θγθητῖα πἰϑὶ ριιοὶβ 
[4]. πηδῖου δοϑῦ αἰὰπὶ αἴθ 6Χ 
ΚΙΛΟΙἢ, τίμα οὐἶτανῦ, ααἱ ηι- 
τηθυπὶ Τὸν ἀἰά θοαὶ ορὶπϑίιν 
ἰἰθαία οοὨτποτα απὸ Ροϑὺ ρὰὺ- 
σῆμ δὰ Επνγ θα οηΐο πὶ [δοῖα 
ἔπουϊης οὐ οχ {ἰἰθαίογατα. ἱπάϊοθ 
13 4], οοπιραίαι αι δοάδπι 

ΠΣ 
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91. Ἡγούμενοι δὲ αὐτονόμων τὸ πρῶτον τῶν 1 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, τιξ΄. τιη΄. 

ξυμμάχων καὶ ἀπὸ κοινῶν ξυνόδων βουλευόντων 
τοσάδε ἐπῆλθον πολέμῳ τε καὶ διαχειρίδει πρα- 
γμάτων μεταξὺ τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ Μηδικοῦ, 
ἃ ἐγένετο πρός τε τὸν βάρβαρον αὐτοῖς καὶ πρὸς 
τοὺς σφετέρους ξυμμάχους νεωτερίξοντας καὶ 11ε-- 
λοποννησίων τοὺς αἰεὶ προστυγχάνοντας ἐν ἕἑχά- 
στῳ. 
ἐποιησάμην διὰ τόδε, 

ἔγραψα δὲ αὐτὰ καὶ τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου 
ὥ Ρ᾿ ν ., 
ὅτι τοῖς πρὸ ἐμοῦ ἅπασιν 

ἐχλιπὲς τοῦτο ἦν τὸ χωρίον καὶ ἢ τὰ πρὸ τῶν 

ΓΘ ΠΊΡΟΥΘ 5001] βοϊνουϊηί, ΟἿ, ρυδο- 
ἴθγθαᾷ 4086 σοηίγα Κίγοηῃ, ἀΪ5- 
Ῥυίΐίανιυ Τ,, ογρβϑι. ἴῃ ΡΠ, ΧΙ; 
Ῥ. 318 54ᾳ4ᾳ., αυἱ οὖ ἴρ86. 4}115 τἃ- 
τἰοπὶ θὰ5 οδίοαϊοβ βυθάπχὶς δὰ 
πατηΘυ τη ΤΠ πογ ἀἸ ἀθτη 5815. ὁοη- 
νϑηϊθηίθβ, ΟἸαββθηο ΚΙγοῃ! οὶ 
ἀϊδραίδιϊο βεῖία αὐἰάθπι 5θα πιᾶἃ- 
Χἰπὰ 6χ ρᾶγί [δ]! αχ δάθο ἱπὶ- 
Ροβυΐϊ αὐ οπιηΐϊᾶ οἱ βυβρθοία β᾽ηΐ 
ἕαοία αι86 ὃ 2 ἰοσπιπίαγ, 6 δυοίο 
ἴιος {ἱθαίο νά. δάη. Ὗ' 18, ὅ. --- 
ταμιεῖόν τὲ 4ἤλος. Ῥοδβίοᾶ 
νϑιῸ (ἃ. 6"). 454) ἴδ6 ρθοιιηΐδθ 
ΑἸθα5 ἰγδηβίαίδα δῃπι|. Ὑ]ά. 
Ἰϑτο  ΧΠ 98: ΡΙυς  Αὐϊθι, σοι 
[υ8ι. ΠΠΠ|6. ΒοΟΘΟΚΙ. 1, ἃ. ρ. ὅ29. 
ΚοοΗ]. 1. 1. ρ, 102 54. -- αἷ 
ξύνοδοι. ΟΥ, 97, 1 ἀπὸ κοι- 
νῶν ξυνόδων βουλευόντων οἱ 
Ὀιοὰ. ΣῚ 47,1. Αγιοαϊβ δἰ σηῖ- 
ἤσαί δα οοποὶ ἃ 418 6 ΤΥ 
ΒοΙοθδηΐ, οοηδιεϊπίᾶ οὐ 16- 
αἰυῖηα, ΑΠΠ βδαπὶ νϑίυβιοΓ8 
οοπνθπί85 ΔΠρ οι οη ατὰ 6} 18 - 
οοῦση 1ΠΠ 104, 8, υδἱὶ ρῥᾶτγιίον 
ξύνοδος ἐς τὴν 4ἤλον, απδηι- 
ἁἀπηοάαπ ἀρυὰ νϑῦρᾶ ὄδοη- 
νϑηϊθηαὶ ἐς ροῃίταν. 
ΟΡ. 97. Οὐδθ πΐπο ἱποῖρὶϊ 

ἂθ γϑθιβ ἰπίθυ. θ6]Πὰπὶ ῬΘΥΒΙ ΘΟ ΠῚ 
οἱ Ῥεϊοροπηθβίδοιη ΠΑΓΓΔΙΪΟ 
(91--117), δᾶπὶ ροβίθα ἀθΠΊΠΠῚ 
δα 8Ππ| 6856 Κίγοῃἢ. 1.1. Ὁ. 27 
βίαίαϊ!(, αὐοὰ οαρίίαπχ 96 οἱ 97 
οοπεϊηαδίϊοπθ οπιηΐϊα ἀθ ααΐθιι5 
ς, 96 ἀϊοίμπι 5ἰΐ οἱ θιηρ οὐ {γὶ- 
θυθῦθ ΘΟσογοηὰν αποὰ ἱπίου 850- 
οἰθίαίθηγ οοηδβιϊ απ οἱ οδρίδηη 

ΕἸοποπὶ [ἰδοῦ Τϊοθί ποὺ ἰΐὰ 5ἰῖ, 
ᾳαοαὰ πο5 αυϊάθπι 'ἰπ δάη, 90, 2 
Ῥᾶυϊο Αἰϊΐθῦ ν᾽βὰπη οϑί, {βπΊΘη 
ἢδᾶοθο βιιβρίοϊο οὰπὶ γϑ]α αα {ΠΠ1Ὲ5 
6 (ἱθαςου απ βατητηᾶ ἃ ΤῊ, ἰνᾶ- 
αἰἴταὰ ορίμῃϊοηθ δχρίοβᾶ θβί. Ρυδθ- 
ἴθ γθᾶ ζιηϑα, πιο πθὲ ΠδᾶπῸ ῬΆΥίΘτη 
δὰ ἜΧρ θα πἀδπὶ τὴν ἀληϑεστά- 
τὴν πρόφασιν, ἀφανεστάτην 
δὲ λόγῳ 28, 6 5ἰρη!)ηοαίαπι ρεν- 
{ἴπ6γθ, αυοα ἰά6Π1 Θχίγ ἢ} 5 ο. 97 
γ Υθὶ8. ἰηαἀϊοαία η οϑβί. 

51. ἀπό. Οἱ. δάῃ, 91, Τ εἱ 
ὙΠΙ 79,1. Απίρα αὐτονόμων 
ῬΓΟΡΙΘΓ ΔΓΙΙΟα]] ΘΟ] το 6) γδ- 
Β0|ν6 ἴῃ ὥστε αὐτοὺς αὐτονό- 
μους εἶναι. -- τοσά δὲ ἐπῆλ- 
ον] τοσαῦτα διεπράξαντο 
ὅσα κατιὼν ἐρεῖ. Ποῖ. -- 
διαχειρίσει]διοικήσει. 500]. 
-- τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ 
τοῦ η δ. ἔδυ βρθοῖθβ α8 6 8 1| 
τοῦ ὑστέρου προτέρου. Ο᾽, 118, 
γδσεες ἐν ἕκαάστῳ. ἔπι ΠΘΌΓΣΙΙΠῚ 
ἐν ἑκάστῳ (πράγματι) ὃ ἐγέ- 
νξτο. 

8 ὃ, ἐκβολήν. ϑῖς εἱ παρ- 
εχβολὴήν αἀϊρτθββὶοπθπὶ οἰϊἈ ΠῚ 
ΔῸ ἱπλ]διουθιι5 ὙΠπον αἰ Ϊ8 (Αν- 
γίδη, Αηδὺ. ὟἹΙ 11, 8. 485. Ὀϊο 
ΧΙΠῚ 48, ὅ. Αρρ. Μίιην. 28) 
ΔΡΡΟΙΙανῖ, παρέκβασιν ααΐοηι τὸ- 
ΘΟ 5. ΠΟΠΊΘη νἱ ἀν} οὐ ᾿πρνῸ- 
θυ ἃ Τ]οηπὰ Νδρ.. πο πο Κυπορ.. 
-- ἐκλιπὲς ἐὺς τὸ χωρίον. 
ψ ονυ5 ἐξελείφϑη ὁ τόπος οὗτος 
ΘΧρυοββδὶῦ Πῖοη. Πα]. Ρ, 886. Χχω- 
ρίον, αἱ ἰΙοου 5, δϑί ἃΥ ρα Τῇ 6 - 
ΓΠ|, πηδίοτϊὶ 65 ἀϊοοηάἀϊΐ, ΡΥ 5 

»τὔὐννῸ------ 
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Μηδικῶν Ἑλληνικὰ ξυνετίϑεσαν ἢ αὐτὰ τὰ Μη- 
, Γ 

δικα 
, δ'» δὲ χ δ ΤΟΣ » 

τουτῶν δὲ ὃσπερ καὶ ἥψατο ἐν τῇ Ἅττικῇ 
ξυγγραφῇ ᾿Ἑλλάνικος, βραχέως τε καὶ τοῖς χρόνοις 
οὐκ ἀχριβῶς ἐπεμνήσϑη. ἅμα δὲ καὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀπόδειξιν ἔχει τῆς τῶν ᾿ϑηναίων ἐν οἵῳ τρόπῳ 
χατέἕστη. 

98, Πρῶτον μὲν ᾿Ἢιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμό νυ 
Μήδων ἐχόντων πολιορκίᾳ εἷλον καὶ ἡνδραπό- 
δισαν Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος. 

Οᾶρ. 97. 8 2. Ἑλληνικὰ οἵη. 8116, [οτίαββὲ στϑοίρ, 

πδυνδιϊοηΐβ. Ια, Μαθίζμον δα 
Τιγοῦνα. Ιμθοον. ὃ, --- καὶ ἢ τὰ 

. Μηδικα, 11 δὰπι Ἰοσο- 
Θταρἢΐ, αἰίθγο ἰηοῖβο δὰ Ηειοδο- 
ἰὰπη Ῥ Οὐἰββ᾽ πιαπὶ σθϑρὶοὶ νἱἀθίαν. 
- τούτων, ἰ, 6. τῶν μεταξὺ 
τοῦδε τοῦ πολέμου καὶ τοῦ 
Μηδικοῦ γενομένων πραγμά- 
των. -- ὅσπερ καὶ ἥψατο 
4αὶ ΠΟῊ οί υσα δηῖε π16 ἔπἰϊ, 5δα 
εὐ18π| αἰ οὶ, Οὗ, δάη. 18, 2. 
ΙΝ 48, ὅ. -- Ἑλλάνικος. 6 
Βος ἷα, θίοη, ΗΔ]. ρΡ. 821. 826, 
- ἡ ̓ ἀττικὴ ξυγγραφή ΔΙ] 
᾿4τϑιίς νοοαϊυγ. --- τοῖς ,χρό- 
νοις; ἷ. 6, κατὰ τοὺς χρόνους. 
Οἵ, Ἄν αἰοῃ. δὰ Ταρ, Αϑυῖο. ς, 10. 
--οαὖκ ἀκριβῶς. Θιπάαῖι 4αϊ- 
ἄδτῃ αἰ θη 15 4αϑτη Δ η αἰ ΟΥῸ5 
λογογράφοι ἰεπηροιᾶ ΓΘΡατη ΡοῸ- 
ααΐνοεγο. δε ,νοπιπῖα... ἀοοοηΐ 
ᾳυδηη ἔμα.}}165 ἰθρο5 ἔπουῖπν ααΐθι5 
ΟὨνΟΠοΟρυΔρμΪ νᾶθοὶ ἴῃ βυρρα- 
ἰᾷ πα}]5 οι ροΥὶ θτ15. ΔῈ 16 αἰ 551 Πη}5 
5656 Δδαβιγηχουϊη. Νς. Βνδ πα 18 
ἀθ τθπηρον. ατᾶθοον. ΔηΙ 4 υἶ58. 
ταιίΐοη, ρ. 234. --- ἅμα δὲ καί. 
ΑἸτοτα οδιι58 ΠΉΠΕ ΑἸ ΡΥ 5] 0015 

αἴονυιαν. --- τῆς ἀρχῆς ἀπό- 
δειξιν ἔχει. Οἱ, δάπ, 61, 1, 
Ἔχει γείενιυν δὰ ταῦτα εχ 
ΒῈΡΘΡΙΟΥα τούτων εἰ τοπηοίϊουα 

αὐτά τερείθπάμη, ᾿ἄρχή δυίδηι 
ΑἸ Θηϊθμβί πὶ οὐΐᾶ δϑὺ Ρϑυϊαιῖπι 
εΣ ἡγεμονίᾳ (8 1) «υὰθ ρυῖιι8 
ἴαχοναι, Οἱ᾽Ἁ, Θτοι, Ηἰβι, Υ ρ. 89 84. 
(Ἰπἰοῦρυ. ΠΠ ρ. 326 54ᾳ.). -- ἐν 

οἵῳ τρόπῳ. ὃς ἐν οἵ, 180, 1. 
γΠ 67, 2. Βνότῃ, δὰ [γ8. . 49. 
Πα ταν ἐν νόμοις ΤΠ 1 

ΟΔρ. 98. 81. Ἠιόνα τὴν 
ἐπὶ Στρυμόνι. Ὅδε 5ϊ'ππι ᾿αΐτι5 
ὉΓΌΪ5, ροβίθα ΑΤΊΡ ΠΡ 015. Ροτίαβ, 
νὰ ΙΝ 102, 4. Αααϊιῖβ νου ῖβ 
ἡ ἐπὶ Στρυμόνι αἰδιϊπρυϊ 5016. 
ἃ Μεπάδθοναπι οοἰοηΐᾶ οἱ ἔοτίαβ58 
ἃ ἰογιὶα ΕἸοπθ, οὐΐὰ5. ΤΠ] ἢ 0 6 ΠῚ 
ἴβοιε Επιβίατῃ, ΟἷἉ, δά, ΤΥ 7. -- 
Μήδων ἐχόντων. Βορε ἀποο. 
Οὐ. Ηογοάοι. ὙΠ 107 οὐ Ραιυϑβ. 
ΝΠ 8, ὅ.--- πολιορκέᾳ εἷλον. 
για. Ηδγοάου. οὐ Ῥυβ. ἰ. ἀ. ΡΙαι. 
Οἷπι. 7 5ᾳ. [ἃ δοοίαἴββε 0], 
ΧΧΥῚ 1 (4. Ομγ. 4176) ἀοσεηΐ 
ΟἸϊηιο οἱ Κταθο., ῬΙῸ 4ὸῸ 8ΠΠη0 
4609 (51. ϑμδοῖ) δὰὺ 470 δἱϊὶ 
ΠὴΪη 5. Γδοίθ ΟΠ πηγαί, (, 
θυποκ. Ηἶβι, δαῖ. ΝΠ] Ρ, 88 54. 
145, Οδίθυιπ εἷος ηἰπιῖδθ Ὀγονὶ- 
ἰαιἰ8 ΤῊ. παπὰ ᾿ηϊαγῖα ἰπουβᾶνο- 
τὶβ. Νᾷηι βίαι πὶ ροβϑί ΕἸΟΠ ΘΠ 
ΘΧρυρηδίδιη τἀν θ85 ΓΘ Ί ΟΠἾ5 ΤΊνὰ- 
οἶδα. ΑἸπρθηϊθηβίατη βοοϊθίαιὶ ϑϑν 
᾿ᾳποία8. 6586. ἐατὴ οχ Πργοά, ]. |. 
οΟἸΙαῖο οΠὴ ΡΡΆΘΘ 5515 6. Ἰοὴ 
νϑυθὶβ οὗ τε ἐκ Θρηέκης καὶ 
τοῦ Ἑλλησπόντου (ὕπαρχοι 
τῶν Περσῶν) πλὴν τοῦ ἐν Ζ2ο- 
ρέσκῳ ὑπὸ Ἑλλήνων ὕστερον 
ταύτης τῆς στρατηλασίης ἐξαι- 
ρέϑησαν ἰὰπὶ εχ ΤΙ. Υ᾽ 18, ὅ, 
46 αυο εἴ. δᾶίῃμ. 96, 2, οσορηοβοὶ- 
αν, ρα 58115 ΤΙ. μιαθδι γθγαπι 
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ἔπειτα Σκῦρον τὴν ἐν τῷ Αἰγαίῳ νῆσον, ἣν ᾧκουν 
“όλοπες, [ἠνδραπόδισαν] καὶ ᾧὥκισαν αὐτοί. πρὸς 8 
δὲ Καρυστίους αὐτοῖς ἄνευ τῶν ἄλλων Εὐβοέων 
πόλεμος ἐγένετο, καὶ χρόνῳ ξυνέβησαν καϑ' ὁμο- 
λογίαν. 
λέμησαν 

, 
και 

Ναξίοις δὲ ἀποστᾶσι μετὰ ταῦτα ἐπο- 
πολιορκίᾳ παρεστήσαντο. πρώτη 

τε αὕτη πόλις ξυμμαχὶξ παρὰ τὸ καϑεστηκὸς 

Οαρ. 98. 82. ὠκησαν Ατρ. ἐξ Μοβαι., απο σοιηπιοπά δὶ 
Τ|1- ΘΒ πὴ. οὐ. ΠῚ». 9. δεὰ οἱ; βάν 116, 4: 

οαρὶτα ΡΟ Β ν ἢ ΧΊ5586, ΠΙᾺ ΧΙ Π]6 56}- 
νᾶπᾶο ἰπδίο ἰθρ ον πὶ ογαϊπὶ ἴὴ- 
ἰθηΐα8. 

8 ὃ. ἔπειτα. 1Ιὰ 65, 5ϊ ΟἸϊη- 
ἰοῦ οὐ ἀτοίϊο Πῖβί, Ν' τ. 414 
(ἰαΐονρυ. 11 ρ. 296 54.) ἢΠ᾿ἀθ5 δβί, 
8. 70». Οὐ 108. ΧΤ 60; 2: 
Ταηοῖς, 1.1. Ρ. 147 ᾿πβϑα θη ἃ ΠΠῸ 
γ6 πὶ {ἰαἷς, φποὰ βϑουηά απ) Ρ] ας, 

Ομ. 8 Οἴου. διομοηίθ ἀρβ6- 
ΡΒΐομθ γραϊοιῖι, --- ἐν τῷ 4Ῥἰ- 
γ αίῳ. ᾽να θυ 4110] δ ΠΟΠΊΪΠἃ 
πιατῖαπη νοοα θα] ιη) πέλαγος (ΤΥ 
109, 2) ποη δϑάϊιαν. [ἃ τὸ 
Αἰγαῖον Ἠεονοά, ΝΠ 56, [ναιϊπ6 
ΑΘ σαθαπιν ΕἸ]. Ραίονό. 4. Ν οΡρ,. 
Αρη. ΧΙ 866, Τοπϊπηιὶ ἰν. ΠῚ 
911. Ἰάρηι ἀδ νν. πόντος οἱ κόλ- 
πος αἀποίαη πηι. Οἱ, 54.1Π107,1. 
ΕἘπ ὑπερηχοῦντες τὸν Αἰγαῖον 
Αὐϊϑυα, 1 Ρ. 128. ἀδπὰβ υὐ ἀρὰ 
Τῆὰς. ἀυθίαπι οδὺ ἴῃ νϑρυὶβ ἐν 
Αἰγαίῳ Ἔυν. δε]. 166. οἱ δ)}0]. 
Μαβουππαμι ἀρια Αὐἱδῦῖα, αὐ 110 
Ἰοοο δἰϊᾳαοιϊθηβ οδϑί ἴῃ ἰδιιἀδίῖϊοι 8 
τηδιῖ8 Αοσδοὶ 1 Ρ, 248 864. εἰ 
ῬΙαι, Οἷμι. 8. --- 4 ὅλοπες. Νὶά. 
ΡΙαῦ, 1. ἃ. οὐ ἰαίθνρν, Ποηι, 1]. 1Χ 
0604. ΑἸϊὰ5 56465 Ποϊορυτῃ οορηο- 
βοθηῖιβ ΠΠ| 102, ὃ, Υ 51,1. δο- 

Ιορῖθ5. Ροίαβθοβ δαϊαηρὶν Ὀϊοά. 
ΧΙ 60, 2. ---[ἡνδραπόδισαν] 
ἀοουῖ ἰαδϑὶῦ ΟΟ}..,. οαϊ Οὐ ΘΠ ΡΥ - 
νἰθλι5.). αὐ οὐ πολιορκίᾳ εἷλον 
βίη αἱ αὦ Σκῦρον (εἴ, Ὀιοά, 1. 1, 
Σκῦρον ἐξεπολιόρκησε) οἱ ὦκι- 
σαν αὐτοί 5ἴπιι! «ἃ Ἠιόνα (οἴ. 
ΡΙαι, Οἴπι. 7 λαβὼν τὴν πόλιν 
τὴν χώραν οἰκῆσαι παρέδωκε 
τοῖς ᾿4ϑηναίοις) γτοίογαϊαν, -- 

ὥκισαν. Οἷ. ὈΙοά. 1. ἀ. (Κίμων) 
κατεκληρούχησε τὴν χώραν εἱ 
Νερ. Οἴπι. ῶ ϑογιυ.... νἃ- 
οὐ ἔδοι, 56 ΒΒΟΥῈΒ. νϑύρν 5 
ΤΡ 6 ἰηΒυ]]δα πε οἰ θοϊ  , ΡΥ Ὸ5 
οἰνῖθα5 ἀἰϊνιβὶς, ᾿νδραποδίέ- 
ἕξειν νῆσον ΘῃΪπὶ οϑί ἱποοὶαβ οἰ 5 
580 οογοηᾶ νϑηάογθ, 

88. πρὸς δὲ Καρυστίους. 
Ἡαΐτ5. 6} πθὸ Οϑ 58) 60 ἰθηι- 
Ῥὰ5 5815 πονίτηιβ. Οἱ, Ηδνοά, 
ΙΧ 10. ϑιδύίπι ἰδ θ ροϑύ 6ΔΡ - 
ἰδ ΕἸοποὴ ἃ. 408 ἰὰ φεοβίμηι 
6558 ρυΐαύ Ταποῖ,, 1. 1, Ρ. 149, 

3, “ Ἧ ΕΣ 

-- ἄνεν τῶν ἄλλων Ευ- 
βοέων. ΟδΥΥΒ01 Ἰρὶταν ἃ οϑίθυ δ 
Ἐπ οοηβῖθ5. ποὴ δαηΐ δάϊαι, Ηἰ 
δηΐηὶ ἴῃ Αἰποπίθηβία πὶ βοοϊθίαίθ 
ουδηΐ, ΟΡ 501 πο ἰίθηη, ΝΑΙ 
ἀοἴροϊβϑθθ δὺὸ5 υἱ Ναχίοβ 8 4 ΤῊ. 
ΠΟΠ Ἰηθη]οναί, Ῥϑυρούδη ἰρίταν 
γ6 η} νἱἀοίαν ᾿η(6 1 χῖβδο Αὐἰβιυϊα, 
ΤΡ. 51: ; 

84, ἐπολέμησαν. 1ὰ ἔδοίινη 
6586. 60 ἰρηροῖα 400 ΤΊ] Ϊ5(0 - 
6165. ἴῃ Αβίδηι [ἀρουού ἀἰβοϊμηι5 
οΧ 187, 2. οἱ δηίθ ρυρηῃδηὶ δα π- 
γυ θα οηίθηη ραρηϑίαηι οχ 100, 1. 
Αὖὐ οασπὰ Παΐπ5 ἃ 60 ρΡΟΘΠΪΐ ὑθηρυ8 
ΟΠ ΓονΘΥβαπὶ δἱἷῦ (ν᾽, δ] Δα η,), 
Ναχὶ οὐβίαἸοηΐβ δη παι ΟἸϊηΐο οὐ 
Βομδοῦῖ, ρος Ὁ], ΤΧΧΨΝΙΠ ὃ 
(ἃ. ΟἸιν. 466), Ρίουβοῃ οὖ Ῥαμοϊς, 
1.1. 0. 1681.ἃ. ΘΙ 66. τἴσυΐα 
Κυπορον νον 6558. 0]. ΤΟΕΧΥΧΥῚ 4 
(ἃ. ὅμν. 4178). -- παρεστή- 
σαντο. Οἷ, «άπ. 39, ὅ. - πρώτη 
νον ξυμμαχίς. Αὕτη 5υθϊοοίαηι 
«ποά ἀϊοῖταν, τοι ρυδϑα αὐ 
6886 ΡΆῖοι. --- τὸ καϑεστηκός] 

2 
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ἐδουλώϑη, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ἄλλων ὡς ἕχάστῃ 
ξυνέβη. 

99, Αἰτίαι δὲ ἄλλαι τε ἦσαν τῶν ἀποστάσεων 
καὶ μέγισται αὖ τῶν φόρων καὶ νεῶν ἔχδειαι καὶ 
λιποστράτιον εἴ τῷ ἐγένετο. οἱ γὰρ ᾿Ιϑηναῖοι 
ἀκριβῶς ἔπρασσον καὶ λυπηροὶ ἦσαν οὐκ εἰω- 
ϑόσιν οὐδὲ βουλομένοις ταλαιπωρεῖν προσάγοντες 
τὰς ἀνάγκας. ἦσαν δέ πὼς καὶ ἄλλως οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι οὐκέτι ὁμοίως ἐν ἡδονῇ ἄρχοντες, καὶ οὔτε 
ξυνεστράτευον ἀπὸ τοῦ ἴσου ῥάδιόν τὲ προσ- 
ἄγεσϑαι ἦν αὐτοῖς τοὺς ἀφισταμένους. 

(δρ. 99. 8 Ἰς 

Κυαθρ, 
αἰβ5θῃηΐ, 

τὸ νόμιμον. ὅ6Πο)]. -- δου - 
λώϑ᾽η. ΠΊΒΟθυ ΘΠ ἀπ ἃ νΘΓΌῸ 
ἀνδραποδίξεσϑαι 8 2. σν 9.9 
οὐ. ΒΟΘΟΘΚΙ. Θεόοη. οἷν, ΑἸῆθη, Ι 
Ρ. ὅ40. -- ὡς ἑκάστῃ ξυν ἐβη. 
Ἀδοίθ. 560}0]. ἀπὸ κοινοῦ ἐδου- 
λώϑη, 5611. ἑκάστη. Νεϑαπθ ἱρὶ- 
τὰ} Κατιθο, Βα βρίοανὶ ἀθθοθαὺ 56}0], 
ξυνέβη ποθὴ ΤΡ δα μνν οοηξονί 
ἘΠ ΟΣ ἾΝ ἦν 

ὅὰρ 99. 81. ἔκδειαι. Ζοη. 
οὐ δϊά. ἔχδεια, ἡ, φρο ϑλς 
μένη λοιπάς. 41ἷ τῶν φόρων. 
ἔκδειαι ῬοΙγΥθΪο βαηύ τὰ προσ- 
οφειλόμενα τῶν ὁμολογηϑέν- 
τῶν χρημάτων Ἰιερ. Εχο. 86, 
Τὰνῖο το ϊαὰ πὰ ρΘοππηΐ8ἃ 6 
ἘΝ οἷο 4 οὐ ΡΟ Ρ δ οταπὶ 
ΧΧΧΥΠΙ 857. [αν15 σοηβαἘὶ τ 6 11- 
ααδύϊοη 65. ψοςδηί. λιπο- 
στράτιον, ρΡῖοὸ 40 ΥἹ 70, 8 
λιποστρατία, ἰιϊο ο5ὺ αὐ ἢ} 118 6 
ἀεδιγθοίαιϊο 5. τθουβαύϊο, οἱ 
Π ΟῚ τη πὶ αἸΠονί, ῬΓδαίθΡ 4 δὴ 
φαυοὰ ἰρηανίαθ ποίϊο δοοραϊῃ, ἡ 
ἀπόχνησις τῶν στρατειῶν ὃ 8. 
Ῥαι]ὸ ΔΙΪατὰ νἱπὶ ἢαθθὺ ἴῃ ἴθ γ8 
Αὐἰοο, Οὗ, Ἀν δοιβαι, Απίαα, αν, 
ΠΡ. 188 οὐ 318. --- ἔπρασσον 
φϑοίθ ΟἸα55. ἱπιθυρυθίαι αν 56 ν ΘΓ 6 
(εἴ, ἀκρεβεῖς ΠῚ 46, 4) ἀσεθαπί. 
Νδιὴ οχϊ σθηάὶ νὶ πὶ ἃρπὰ ΠΝ. ποη 
ἔα θθὺ αἰβὶ πιράϊαηι πρασσεσϑαι 

ὧν αὐτοὶ 

Τὰ ορίϊπιῖ5. "1015 προσαγαγόντες, ἀποα οχοιιβαὺ 
σ6α. ἀρίϊὰ5. Πἴο αἰοίθαν σα ΘΟ ΘΓ Θπΐ αυδπὶ οὑπὶ ο0 - 

οὐ Δθρτθ 86 οδίθοίο τὰ ὀφειλο- 
μενα ν6] 5ἰ1η}}} ΟΔΥΒΠΊΙΒ. 
προσάγοντες ἰταηϑΙαίατῃ νἱα6- 
{0 ἃ ΠΟ 5. 486. ἀγΡΊθ 8 δά- 
τηονθηΐαν, [αὐϊηὶ νουδὶ δά πιο - 
νϑημᾶϊ ϑἰμλὶ!οη. ἀβητὴ {ΠΠ|80γ65 
Ηογαιδηϊβ ἰθημ6 τοΥυπΊ θη {τι ΠῚ 
ἰπϑσθηΐϊο δάπιονοτο Οδγηι. ΠΠ 
21, 18 αἰ Πβαιθ ΘΧΘμρ] 185, Βέαν 
προσάγειν 511}|ΠΠπὸν αἰχὶ! Ρ]αῦ, 
Οἴπι, 11. Οὗ προστέϑεσϑαι ΤΥ 
98, ὅ. -- - τὰς ἀνάγκας, ἰοῦ- 
τηϑθηΐα, σΟΠ ΡΟ ΙΘη αὶ πηοᾶο5 
αι ΒοΙθηῖ Δα 1 6τῖ. 

8 2, οὐκέτι ὁμοίως, 501}. 
4υδπὶ δηΐθα, --- ἐν ἡ δονῇ. ΟΥ, 
ΠΙ 9, 1. [πηϊίαιῃν ΙΟ56Ρρἢ. Απῦ. 
Τυὰ. χα 4, 4 ταῦτα δὲ ποιοῦντες 
οὐκ ἤσαν ἐν ἡδονῇ τοῖς 
προσχώροις ἔϑνεσι, αὐἴθι5 60η- 
Πριπδταν ΘΧΡΙΙοδῖο ᾿ὰη σΘ ἢ 1 Π1ΠῚ 
ἦσαν ἐν ἡδονῇ. Κύιορ, δι 811] 
προιαηὐ ἤσαν. . ἄρχοντες --Ξ Ξε ἦρ- 
χον, 56 βοῖα ἐν ἡδονῇ 50ΠΆ 6 
ῬΟΒ586 ΔρΡρυοθαπύϊθα8 5001185 
(τι Ζιψγίοαοηλοὶξ ἄον ΜΒιπαᾶο8- 
96πο556}}} νὶχ ογθαϊηηιϑ8, « Π|ὰ 6ὁχ- 
ΡΙαηδίϊο ΘΟ βΠν ηδίαν Θὐϊδ πὶ 60 
αποὰ ἀθ ΓΘθιι5 ἀἰοῖταν ἔστι τί 
τινι ἐν ἡδονῇ. -- ἀπὸ τοῦ 
ἔσου. ΟΥ δἄη. 71, 4. 1 89, 2. 
-- προσάγεσϑαι) δουλοῦν. 
56}}0]. Οὗ, δάη. 11 80, 2. -- αὐὖ- 
τοῖς ἴπηρ6 οὰπὶνν, ῥάδιον ἦν. 
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αἴτιοι ἐγένοντο οἵ ξύμμαχοι" διὰ γὰρ τὴν ἀπ- 
όχνησιν ταύτην τῶν στρατειῶν οὗ πλείους αὐτῶν, 

ἵνα μὴ ἀπ᾽ οἴκου ὦσιν, χρήματα ἐτάξαντο ἀντὶ 
τῶν νεῶν τὸ ἱκνούμενον ἀνάλωμα φέρειν. καὶ 
τοῖς μὲν ᾿Αϑηναίοις ηὔξετο τὸ ναυτικὸν ἀπὸ τῆς 
δαπάνης ἣν ἐκεῖνοι ξυμφέροιεν, αὐτοὶ δέ, ὁπότε 
ἀποσταῖεν, ἀπαράσκευοι καὶ ἄπειροι ἐς τὸν πόλε-- 
μον καϑίσταντο. 

100. ᾿Εγένετο δὲ μετὰ ταῦτα καὶ ἡ ἐπ᾽ Εὐ- 
ρυμέδοντι ποταμῷ [ἐν ΠΙ]αμφυλίᾳ] πεζομαχία καὶ 
ναυμαχία ᾿᾿ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων πρὸς 
Μήδους. καὶ ἐνίκων τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἀμφότερα 
᾿4ϑηναῖοι Κίμωνος τοῦ Μιλτιάδου στρατηγοῦντος, 
καὶ εἷλον τριήρεις Φοινίκων καὶ διέφϑειραν τὰς 
πάσας ἐς διακοσίας. χρόνῳ δὲ ὕστερον ξυνέβη 

4ρΡ. 100. 8 1. ϑ6οίιβα οπι. Μ. Οὐπὶ ἰδῃηαταπι ποία ΘΟΙΠΠΊΘΠΊΟ - 
γείαγ Πᾶθο Ραρπὰ δοσανδίΐογε πᾶο ἰθοἱ 5᾽ σ᾽ ἢ ἸἤοδιΊοΠ 6 ΠλΪ ἢ π16 ΟΡ 6βί. 

ἐς τὰς διακοσίας Τιᾶὰν. ,6η, [{. γαι. Η. Βε6ρ5. Υἱά. Κυαορ. δὰ 
θίοη. ρΡ. 808. 

5.3. χρήματα ἐτάξαντο φυδηία 5ἷ0 πᾶθο ρβοιηὶδ οἰγουτη- 
νον φέρειν, Ρθοουθηϊᾶ ρτῸ ϑοιθαηί. 
γαΐαᾷ ἱπηρθ ΒΑΓ ΠῚ ΡΟΥΓΪΟῺΘ 
Βοϊγεπάὰ 856 οϑῃβεγὶ ἔδβοε- ΟΡ. 100. 81. μετὰ ταῦτα. 
Γαπί, Νά ἀε δὰ τ Αἰποπῖθη- Ρ]θυίΐᾳαθ 0]. ΟΧΧΥΝΤΙ 4 (ἃ. ἢν. 
Β'θι5 ουπὶ 5001]1Ϊ8 σοηνθηϊοθαῖ, 
ΟἿ 101,.5. αἴρδον ἀπ δία, υϑ να. δν 
᾿πγατηθη τ σεῦθα ααοά ΟΠ] οἰ θη 565 

469) δοοίαββε ογράπηΐ, δἱ Κυιθς, 
βεουία5 Ὀῖοά. ΟἹ. ΟΧΧΥΤ͵ΙῚ 8 (ἃ. 
ΟἾν. 470) νϑὶ οϑῦὶθ νϑῦθ 469, 

ΑὙΠΘΠΙ ΘΠ βθιι5 ΡΓΑΘΒΙΑΡΘ ἀορϑηΐ 
τὸν φόρον ὑποτελῶ ᾿Αϑηναίοι- 
σιν ὃν ἂν πείϑω ᾿Αϑηναίους 
([ηϑ8ογ. Αἰ. ΤΥ ἢ. 37 8) εἰ αι88 
46 νὶ νοιὶ τάσσεσϑαι ΒοΘΟΚΉ. 
ἴῃ 0 6ο, εἶν. ΠΡ. 614 ἀοοεοι, ΔοΥ, 
ἐτάξαντο ἂς ροβίγεπιο τοὶ δνϑηία 
ἀϊοίῃβ οδί, αι ἀὰ τὸ οἵ, δᾶάη. 
98, 1; 5θαυϊν ἱπῆμ. φέρειν 
οοάριῃ τηοάο αὑο0 10], 8. 111,8; 
ἀρουιβαιγὶ τὸ ἱχκνούμενον ἀνά- 
λωμα, ἱ. 6. ὁ0ην 6 Θη {8 ΠῚ ΒΥ 6 
πα 5ήδηὶ (οἴ, Πογοὰ. ΝῚ 84. 86) 
τὴ ΡΟ ἢ 58 Π 486 ΑΙΠΘΠΙΘἢ 518 
Βυ ἤοογοι δὰ πᾶνοβ ρΓῸ ἰΐ8 Θο1- 
Ρᾶτγαηάδβ, ρτορυῖθ ρον ἀρροϑίτϊο- 
ΠΟΠῚ απδηάδηη (οἷ, Μαΐίμι, ἀν. 
8 428, δὴ) ὦ χρήματα δάάϊιὶ 

ΟἸϊηῖο Ὁ]. ΟΧΧΥΤΙῚ 8 (4. μιν. 
466), ἰπβϑαιθηιὶ ΔΏΠῸ ϑομδεῖι, 
Ρίογβ. ἢαποῖς, 1. 1. --- ἡ. ἐπ᾽ 
Εὐρυμέδοντι πεΐξομ. 
καὶ ναυμ. Οἵ, ΡΙαι, Οἴμι. 12 54. 
Ὀιοά. ΧΙ 60 5ᾳ. Ατἰβιϊὰ, ΠΡ. 152 
οὐ 586}|01. ρ. 10. Ροίγδθη. 1 84. 
Ηαᾶτρ. 85. γυ. Εὐρυμ. Βτοπιη. Ὁ 
ἢ, 45, ἀδ αυοτγαπι ἀἴνουβα ΠΔΥΓΆ - 
τἰοης. οἵ, θαποκ, 1. 1, Ρ. 210 84. 
-- ἀμφότερα. ΟΥ. δάμη... 13,.ὅς 
-- Φοινίκων. Ογρυῖοβ οἱ ΟἸ}1- 
065 δαάϊιὰ θΙοά, οὺ Ατὶβϑια. 1 

Ρ.. 156. .- τὰς πάσας. Μνιά, 
αάη, 60, 1. -- ἐς διακοσέας. 
Ηδ5. ραν. οδρθυηῦ ραχ πη) ἀ6- 
Ιονθγαηῖ. ΝΑΠΊ ΟΘη ΠῚ} ΟΡ ᾿ἃ8. 6558 
ἀοοθην Κἰμηοηϊαθβ ἴγαρτῃ. 142, 6 
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Θασίους αὐτῶν ἀποστῆναι διενεχϑέντας περὶ τῶν 

ἐν τῇ ἀντιπέρας Θράκῃ ἐμπορίων χαὶ τοῦ με- 

τάλλου. ἃ ἐνέμοντο. χαὶ ναυσὶ μὲν ἐπὶ Θάσον 

πλεύσαντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι ναυμαχίᾳ ἐχράτησαν καὶ 

ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν᾽ ἐπὶ δὲ Στρυμόνα πέμψαντες 

μυρίους οἰκήτορας αὑτῶν καὶ τῶν ξυμμάχων ὑπὸ 

τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὡς οἰκιοῦντες τὰς τότε καλου- 
μένας ᾿Εννέα ὁδούς, νῦν δὲ ᾿᾿μφίπολιν, τῶν μὲν 

Ἐννέα ὁδῶν αὐτοὶ ἐκράτησαν, ἃς εἶχον ᾿Ηδωνοί, 

προελϑόντες δὲ τῆς Θράκης ἐς μεσόγειαν διεφϑάρη- 

σαν ἐν ΖΔραβησκῷ τῇ Ηδωνικῇ ὑπὸ τῶν Θρᾳκῶν 

οὐ Τγοῦγραβ 12. οἱ ΡΙαι. ἀθ ϑἱουῦ. 
ΑἸΙ. 7, ἀπΊρ! 15 αἀπᾶπὶ οοηϊαπὶ ὨΪ0- 
ἀοτυβ. Νοριεσθηῖ5. ΡΊαι. Οἴμῃ. 
12 οχιγ., [α]βιββίτηθ Νϑρ. Οἴπῃ, 2, ὃ. 
Ουδηία [ποτὶ ἰοίὰ οἰαβϑὶβ Ρϑῦ- 
ΒΆΓα ΠῚ ΤΠπογ 465 ΠΟ 5 σηἰπΠοαύ; 
ποη τημ]10 ρ] αγ65 ἀποθη 5. ἔπι]556 
οοηίτα 68 4086 ἀρπὰ ΡΠ]. εὐ Πιοά, 
Ἰεριιπίαν οθηβοὶ ὅτοι, Ηΐϊβι. Κ΄ 
Ρ. 419 (ἰοἰοτρτ, ΠῚ ῥ. 240). 

8 2. χρόνῳ δὲ ὕστερον. ΡΙε- 
τίᾳαθ τϑοθηίίουθϑ ἰπ Ὁ], ΟΕΧΧΥΤΗ 
4 (4. Οἢν. 405) ταπαθδπη ἅΠη0 
ἀοίοοιοηϊθ Τῃαϑθὶ οοηβθηιαηίΐ, 
Κυαθσον διά, Πἰβίου, Ὁ. 145 δη- 
πππὶ 467, Ρίονβ. δὲ Ῥαποκ. 1. 1. 
ρ. 2382 54. βεουπάππι Πἰοά. ΧΙ 
10, 1 «. 464 6556 νοϊπηί. Οἵ. 
101, 8. 6 Ὀ6|10 'ρ80 οἵ, τηαχῖπηθ 
ΡΙαι. Οἴμι. 14, -- περὶ τῶν. 
ἐμπορέων. Οἵ, Βοροκῃ. Θεθοι. 
οἷν. Αἰπεπ. 1. 438. -- καὶ τοῦ 
μετάλλου. Νοία 5απὶ τὰ χρύ- 
σεια μέταλλα Τπαβίοταπι, Μ]ά. 
Ηετγοά. ΝῚ 46, 47 οὐ Βοβοκῃ. Ἰ. ἃ. 
Ῥοβίθα Τῇυον ἀἰά65. δογαπὶ ἐργα- 
σίας κτῆσιν ΠαθΕΡαὺ ΠΥ 108, 1. 
ΒΙΠΡΌΪανΙ5 μέταλλον τεοαὶῦ 101, ὃ 
οἵ ἀρυᾶ Τιατη 95 αποα δ β᾽ σα οδί 
οἷπ βεγρινενῖς. --- ἐνέμοντο. 
ΟΥ, δάμη. .2,:-2. 

8 8. Μαϊο αὐυ8ὲ ἀεϊηάθ 8 8 
ΠϑΡΓα παν Οπηηΐα δπίθ ΤΠ|αϑὶ ἀ6- 
ἔδοιίοποπι ροπὶς Ππηοκ. 1.1, Ρ. 282, 
Νά οὶ Τ}), 97, 2 ΗεΙΔη] πῇ 
νἱταρογανοῦῖς ααοὰ ΥΟΥΓᾺΠῚ ἰθ6η1- 
Ῥοτὰ ποὴ δοοαγαίθ ΟὈβευν αν ουϊί, 
᾿Ρ5ῸΠι σΘμβθη στη δϑὺ (6 ΠΊΡΟΓῸΠῚ 

Ἢ δωνοί. 
Ἤδωνες νεὶ 

ἬἪδωνοί 

ογαϊποτῃ αἰ] ΘΠ θυ ΒΘ ΟΠ 6858, 
αυοὰ π0ῃ ἔδοῖββοι, β' ὑ68 Ρτδο- 
Ῥοδβίθγθ ςοΠ]οοαββεῖ, -- ἐπὶ Σ 
Στρυμόνα οεἰ. Οἵ, ΤΥ 102, 
πὶ δ᾽ πλὰ! 46 ἰθῆροῦθ 48π0Ὸ ἜΡΕῚ 
τηϊβϑὶ βἰηὐ (4. Οἢν. 464) βδἀοοθπηαγ, 
ῬΙπι; «-Οἴπα, 8... Νδρ. Οἷα... .3.,.9 
(4φυϊ τοῦ οὰπὶ ΟἰπιοΠἾ8. οχρϑαϊ- 
οπθ, ἀθ απ νἱα, 98, πιᾶ]6ὲ οοι- 
ἰππρ1), Πιοά. ΧΙ 10, ὅ. - νῦν 
δέ. Ἐχ Ηδρποηΐὶβ ᾿οὐ!οπία. γιὰ. 
ΤΥ 102, 8. -- αὐτοί ποη δά 
605 αἱ οοἰοπίϑιη πιϊβογαηΐ, βοᾶ 
δα 1108 μυρίους οἰκήτορας τε- 
ἤουγὶ οὐ δχ δϑάϊίο ἤοο ργοποπηΐη 6 
οἱ οχ ἰἰ8 αυδ86 βϑραπαηίαν [ϊητιθῖ, 
Νες οὐϑβίαγθ ποπηϊηαίϊναμη πέμ- 
ψαντες ἀΐβοεβ. εχ Μδιῃ. ὅτ, 
8 ὅ21, 1 δάη. 1, Οὗ ἀδ βἰμ} 
ΘΌὈΙΘοΙ νᾶγὶθίαίθ δάη. 89, 2, 

ΑΙΡὶ δρυὰ Τῆυο, 
Ἠδῶνες. Νά. Π 

99,.4.Ὑ102.5.2- 107,9. ΕΥ̓ 16,54. 
Δ ΠῚ 6 ἢ ἀρυᾷ Ηδγοᾶοι. 

Ουΐη ἢοίατη 510 ἀἰβουϊπηθη ΠΟΓᾺΠῚ 
ΠΟΙΉΪΠπΠῚΔ αἰοὰ 6οχ ΤζΖοίζε δᾶ 
Τγοορ ιν. 419 αἴοεσι Κνυθρ. πο- 
ταἰϊηὶ ἀρ α τη ΟΥἸ . --- διεφϑά- 
ρησαν. 5815. ββϑοιπήϊιπι Ῥᾷι8. 
Ϊ 9, 4 ρτὶπιῖὶβ Ροβί τα ΠΔ οϑὺ πιο0- 
πυπηθηΐιη ἴῃ (ὐδγϑπιῖὶοο, Οαἶμ5 
᾿πϑουιρύϊομἶβ ρϑγίϊοαϊα βαυρενθβί 
Ιη8ογ. Αὐί, 1 ἢ, 482, σδΟΒΟΓΠΠῚ 
πομληἃ ΡΥ Τὴ πνυ διὰ ΡΙὰ5 
ΧΟ. Ηδοτν. -- ἐν Ζ4ρα- 
βησπῷ. Οἵ ΙΝ 102, 2. Ηεγοά. 
ΤΣ ΡΞ α5.. 1 20.) ΑΣ αθϊοᾶς 
ΧΙ ΤΟ, ὅ οἱ ΧΙ 608, 8, Ὀγαθθβοιβ 
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ξύμπαντες, οἷς πολέμιον ἣν τὸ χωρίον [αἱ ᾿Εννέα 
ὁδοὶ] κτιζόμενον. 

101. Θάσιοι δὲ νικηϑέντες μάχαις καὶ πο- 
λιορκούμενοι “ακεδαιμονίους ἐπεκαλοῦντο καὶ ἐπ- 
αμῦναι ἐκέλευον ἐσβαλόντας ἐς τὴν “ττικήν. οἵ δὲ 

ὑπέσχοντο μὲν χρύφα τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ ἔμελλον, 
διεκωλύϑησαν δὲ ὑπὸ τοῦ γενομένου σεισμοῦ, ἐν ᾧ 
καὶ οἵ Εἵλωτες αὐτοῖς καὶ τῶν περιοίκων Θουριᾶταί 
τε καὶ Αἰϑδαιῆς ἐς ᾿Ιϑώμην ἀπέστησαν. πλεῖστοι δὲ 

8 ὃ. ξυμπάντων, οοαά., 
Οἵ, δάῃ, 

Ῥυϊδίαγ, οἱ ὉΓΌΪ τοϑροηάθνρα απ 
πη ᾿Ὀτᾶπα δΔρρει]δίασ, ΟἿ, 
1,6, ἄταᾶθο. βορί. ΠῚ ρ. 188 οἱ 
Οουβίη. Μαορα, 1 ρ. 104. ΑἸΤ6Υ 
ἰδπιθη Ταῖ, ἀς να Ερπαί. ρ. 80. 
Ῥαίαπὶ ργὸ Ῥγαθθβοο ποιηϊαὺ Η6- 
γοά. 1. 4. Οἵ. Ιβοον, ΝΠ] 66. Βεῖῃ 
ἴῃ δηηαμπ 464 τοίου Ὀῖοα., αυο- 
απ οοηβθηθ ΤῊ, ΓΝ 102, 8, δὲ 
οἵ, δάη.; τηᾶϊο ἰρὶταῦ ἴῃ ΔΗ 
465 ΟἸίητο ρρεπα. ΓΧ ἀθ Ἀπ ρ}]ρ., 
ἴῃ. Ὁ]. ΠΧΧΥΠ͵ΙΙῚ 2. ὄχον. (8. (ἢ. 
466) Κυιορον. --- τῇ Ἠδωνιλκῇ. 
» Μα!Ππὶ τῆς ̓ Ἠδωνικῆς, υἷα ποη 
αἰϊααὰ οχϑί 1556 να θύαν ᾿πἶἰτ5. πο- 
τηϊπἷβ ΟΡ ἀπ.“ Πότ. ΟΥἾἁ, δάη, 
98, 1 εἱ Π| 608, 8. ΠΙ 100, 2. 1΄Κ 
50}. 2: " Θουΐδ 'Βίθρῃ. ΒΥΖ. ὑπδπῃ 
Ῥναθδβοιιπὶ πονΐι. --- ξύμπαν- 
τες ἰορεπάπμη οϑί, ααοα Ὑ 8|1ἃ 
ΘΧΡΡΟββὶϊ, Οὐ, θ]οά. 1. 1. συνέβη 
πάντας͵ τοὺς εἰσβαλόντας «εἰς 
τὴν χώραν. τῶν Θρᾳχῶν ὑπὸ 
τῶν ᾿Ηδωνῶν καλουμένων δια- 
φϑαρῆναι. ΠοΙ Δ πὶ σομϊθούαγα 
ξυστάντων τοεϊοϊομα δβδύ, ΟἸΠῚ 
ΠΟ ἃ ΤΠγδοὶ 5. οοπϊπηοῖ]8, 568 
Ὁ Βαάοπῖβ, ὧπὰ ΤὨνδοῖδο ρϑηίθ, 
ὑγαοϊἀαίοβ 6586. ΘΟ Π08 πδΙγθηὶ 
Ἠοχοά. Ὀιοά. Ραι5. Οαϊθὰβ το[6]- 
τὰν οὐἰαπὶ οχρ ϊοαιο ἃ ἰἰ5 
ΤὨνδοΙθ 5. ΟΠ ἢἶθ 15 4 αἰ 18. 
-- [Ἐννέα ὃδοί]) ἀε]. Οο". ἴῃ 
Μμθπιοβ, ΧΙ ῥ. 872. 

Οαρ. 101. 81. μάχαις. ὕπαηι 
50]. ΡγΟο απ πᾶναϊο ᾿ἰᾳαΐὰο 

ΟΙΏΠ 65 ἱπίθνπριϊ βαηΐ Ὑα]]ἃ. 

ΟΠ ΘΑ ΤΠηυς, 100, 2. οἱ 
ΡΙαι, Οἴτῃ, 14 αἰᾳπθ μάχῃ ἰἷο Ἰορὶ- 
{ὰ ἴῃ δἰϊααοῦ Πρ γῖὶβ ἀθιθυϊουίθιι. 
ΝοΟΠΠΏ]α τΔπιθη ἰονίοτα ὈυΟο ἃ 
᾿ΠΒΌΡΘΥ ΟΟΙΠηἶββδᾶἃ 6558. ψϑυϊβὶ- 
ΤῊ] δϑί. 

8.2. ἔμελλον. Αὐαὶ ἐπα- 
μῦναι ἐσβαλόντες. - ὑπὸ τοῦ 
γενομένου σεισμοῦ. 6 Ποῦ 
ἰθῦγᾷθ πηοίι οὐ ἀθίθοϊοπο Ἠο]οία- 
γπὶ νἱὰ, ὨΙοὰ. ΧΙ 68, ΡΙαύ. Οἴμα. 
16. .ῬαυβΒ. 1 24, 2. ὙΠ 20; 1: 
Ἐνθηΐββθ 0]. ΠΧΧΎΥ ΤΙ 4 (ἃ. Οἢυ, 
405) ἀοοοηί θοάν. οἱ Θὰ, ΜΆΘΙΠΠογ, 
ΟΙ. ΠΧΧΥΝῚΠ 8 (8. 6. 466) 
Κυπορ, δία, ἢϊδέ, ρΡ. 149. 56 τοι 
ΟΙ. ΠΧ ΧΙΧ 1 (8, Ο᾽ι. 404), αυοὰ 
τ αὶ βίαταθηΐ, ἴδοίϑ ἢ 6556 Θ6Υ- 
τὰ οδί, Οὗ, απο. 1, 1. Ρῥ. 188, 
αθὶ ΡΘΓ Θυγοσθ ΟἸ ΠΡ. 79, 2 
Βουρίαπι οβϑί. Εὐγανὶς θυ ἰὴ 
ΤΘΠΊΡΟΥΘ ΠΙοά. 1. ἀ. -- τῶν πε- 
ριοίκων. [1)8 Πἰ8 ῬΥΔΘίου ἃ|108 
νά. Μι6Ι1. Του. ΠῚ Ῥ. 31 544, -- 
Θουριᾶται. [Ιῃοοϊᾶο ΤΠανῖδθ, 
7018 Μοββθηΐαθ, ἀθ απ νἰ ἃ, αι. 
ΙΝ 81, 1 οὐ ϑιυδὺ. ρ. 860. Οἵ, 
ΜΙ]. 1. ἃ. ρ. 4δὅ. 1,6ας. Ρ6Ιορ. 
Ι ρ. 869 584ᾳαᾳ. ὍΟυἵι. ῬοϊΌρ. 11 
Ρ. 160 54. --- 4 ἐϑιατῆς. ϑιθρ!. 
Βγε.: Αἰϑαία, πόλις Πακωνικῆς, 
μία τῶν ἑκατόν Φιλόχορος. τὸ 
ἐθνικὸν Αἰϑαιεύς. Θουκυδίδης 
πρώτῃ. ἴ)ὲ 5ῖτι. οἵ. 1μθδ κι. ΡεΙορ. 
Ι ν. 411. --- ἐς Ἰθώμην ἀπέ- 
στησαν. ὕι ἀναστῆναι ἔς τι 
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τῶν Εἱλώτων ἐγένοντο οἱ τῶν παλαιῶν Μεσσηνίων 
τότε δουλωϑέντων ἀπόγονοι ἡ καὶ Μεσσήνιοι 
ἐχλήϑησαν οἵ πάντες. «πρὸς μὲν [οὖν] τοὺς ἐν 
᾿Ιϑώμῃ πόλεμος καϑειστήκει “ακεδαιμονίοις᾽ Θά- 
σιοι δὲ τρίτῳ ἔτει πολιορχούμενοι ὡμολόγησαν 
᾿Αϑηναίοις τεῖχός τε καϑελόντες καὶ ναῦς παρα- 
δόντες, χρήματά τε ὅσα ἔδει ἀποδοῦναι αὐτίκα 
ταξάμενοι καὶ τὸ λοιπὸν φέρειν, τήν τε ἤπειρον 
καὶ τὸ μέταλλον ἀφέντες. 

109: “Ιακεδαιμόνιοι δέ, ὡς αὐτοῖς πρὸς τοὺς 
ἐν ᾿Ιδώμῃ ἐμηκύνετο ὃ πόλεμος, ἄλλους τὲ ἐπ- 
εκαλέσαντο ξυμμάχους καὶ ᾿4ϑηναίους " οἵ δὲ ἦλϑον 

ΟδΔρ. 101. 8 ὃ. 

ΟΣ Π Ἴ 101..6: 105..6: 

57, 2, δὶ νἱά. Δάη. Οἷ. ΠΙ 84, ὅ. 
θὲ Ππῆοπι (Ποάϊα Ναγοαηο) οἵ, 
Οανι. ΡΕΙΟΡ. ΠΟ Ῥ. 187. -- πλεῖ- 
στοι δὲ τῶν Εἱλώτων κ.τ.1. 
ΘΕ Ῥ υΒυ ΠΠ 11 6. Ἰν 24: ὃ. 
Μδηβ. ϑὅρανι. Ι 2 Ρ. 188. ΜΩΕΙ]. 
ον. ΠΡ. 48. --- τότε, ποίο 
1Π0Ὸ0 ΓΘ ροΥ 6. ΟΡ «ᾳυδηὶ νἱπὴ 
οὐϊαη. 4101] αἱ διὰ γτὸ8 ϑδηΐθα 
Τηθιηογα ἃ 5. Γοβρ οἴταν ἰὰ ἸορΊμηιι8. 
ΟΠ ΘΟ 6.5.1 1128. 
ὙΠ θ ΘΕ ΘΙ ΠΙΠΙΡ ΘΟ ΟἿΣ 
40, 8. 18, 2. --- οἷ πάντες. 
᾿ 6, ΟΠΊΠ65. ἰΐ αἱ ἀεἰθοθγιιηΐ, 
ΠΟ.) ΟΠΊΠ65 ΟἸΠΠἶΪη0 ἢεοΙοίδο. 

8 8. τρέτῳ ἔτει. ϑεουπάμπι 
Ὠιοά. ΧΙ 70, 1 ΟἹ. ΧΧΙ͂Χ, 8 (ἃ. 
Οἶν. 462); οἴ. άπ. 100, 2. --τ εἴ- 
χός τε ΣΤ ΑΡΣΗ͂Σ 0... τ... 
Μίνι5 ν᾽ ἀθδιαν ῖο ρϑυυοῖρΪ αι 5118, 
ΡΓῸ απὸ ἐφ᾽ ᾧ (τε) βειὶ ὥστε 
ὁαπι ἰπἢπῖοῖνο ν6] διϊδπὶ 50] ΠΠ 
᾿ῃΠ η1ὶν ἅτ ΘΧ ΒΡ θοίθβ. Ὑ' θυ τιπΠὶ ρδι- 
τιοϊρίααι ργορτῖθ ναοὶ ἀαάμγοὶ 
αἰα55 8ῖ6 σρυϑίὀγίθη, δίαιιθ θοά θη 
τηο04ο 586ρ6 Τῆπο. ἰοαυϊίαγ, ναὶ 
Ροβί ὁμολογεῖν 108,4, ροβϑί προσ- 
χωρεῖν. ὁμολογίᾳ 117, 8, ροϑβί 
σπονδὰς ποιεῖσϑαι 115; 1 σῇ. 
Καθμη, αὐ. πιᾶχ. 8 389, 76 οἱ 
{ἱν. ΧΧῚΙ ὅ, 4 ἰρίᾳαο Βδῦν. 6 
ΔΡΓΙΘᾺ 8. ΟἸΠἾ5515. δηίθ τεῖχος οἱ 

οὖν αὐοδὺ 80 ἴτ, Και, Ρα]. 
γε. Η. 1. οὐ οπηἰτἶσαν ᾿πθυ πὶ Ὁ] δα αἸτΠῚ εχβμθοίθβ. 

Αὐυρ. Μ, 6455. ΟἹ. 
Οἵ, 62, 2, 

ναῦς οἵ, ΒΙ'π. δ Τγοαγρ. ὁ. 
Τιβοοῦ, Ὁ. ὅ9 οὖ ἰηἶνᾶ 1117, 8. 1Π 
ον 9 ΠΕ 99. ΒΑΙΠαπταν Ἰσὶταν 
᾿πίθρρ γθίῈ5 ΡΙαι, Μεποχ. Ρ. 844. 
-- ὅσα ἔδει] ἀναλωϑέντα ἐν 
τῇ πολιορκίᾳ. ὅ6101. ΟΓ, 117, 8. 
-Ξ- ταξάμενοι ΘΕ ΠῚ Ἰηβηϊ αν δ, 
ΠΟῚ ΟΠ] 80Οι15, γρήωατα νἱἀδίαν 
οοἤδογογο. Οἵ, 84), 99, 8. 117, ὃ, 
ΠῚ 80, 2. --- τὸ λοιπὸν φέ- 
ρειν. ΤΥϊθαίαυ δου βαπί, ΘΙ ΠῚ 
δηΐθα ῬΓΟΟᾺΪ ἀπ} ]0 ΠῚ υὐἰδαίαπι, 
564. πᾶνθ5. ἐθαϊββθηί, Οἱ, 96, 1. 

.102, 81. ἐμηκύνετο 
ὁ δὼ μετ ΒΊΠ1] τηδ χὶπηἃ Π6- 
Θεβϑιίδίθ ρ ΘΠ Ὀδηΐν [,δοράδο- 
τη οἰ]. ΝᾺΠῚ ΒΘΘΌ Πα ΠῚ Χρῃ. Ηΐϑβι. 
αν ὟἹ ὅ, 38 ἐπολιορκοῦντο ὑπὸ 
Μεσσηνίων. Οὗ Ῥαποκ. 1.1. Ρ. 348. 
- ἄλλους τε. νά. Π 27, 2. 
ΠΠ δὅ4, ὅ. Χρη, Ηἶβι. αν. Υ 2, 8. 
Ἐξ ῤνι θνῖ, κα δ ῥυτὰ δὶ ΟἿ, Αὐῖϑι. Γγ5. 
1148. Ῥιοά. ΧΙ 64, ΡΙαι. Οἴμι. 
105ᾳ. Ρααβ. Τ 29, ΦΟΝ Τ ΤΩ: 
Ιχ8ι.ὄ 1Π6. --- οὗ δὲ ἦλϑον. 
,20}Ἐ815. [ἅ, 464 εὐ 461 εχ ΟἸϊπίοη 5 
ΘΟΙΙΡ αἰδιῖο9π6}] ΔΙΠΘηΐθηβθ5. [806- 
ἀδοπΊ "5 ΔΌΧΙΠΟ νϑηΐββθ ΟὨΠῚ 
ΡΙυῦ, 1. ἃ. [οἰ ΟἸἸπτο}6] ΗΓ ἈΠ ηῈ5 
Οραβο. ὟἹ 2 ρ. 178 5ἰδιαῖς. “ 6 ὁ 61], 
Αἱ νἱά, Κταθρ, διαὰ. ἰδέ. ρ. 164. 
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Κίμωνος στρατηγοῦντος πλήϑει οὐκ ὀλίγῳ. μάλιστα 2 

δ᾽ αὐτοὺς ἐπεκαλέσαντο, ὅτι τειχομαχεῖν ἐδόκουν 
δυνατοὶ εἶναι. αὐτοῖς δὲ ἐξ λιοθνεον μακρᾶς καῦ- 

ἑστηκυίας τούτου ἐνδεᾶ ἐφαίνετο᾽ βίᾳ γὰρ ἂν εἷλον 
τὸ χωρίον. καὶ διαφορὰ ἐκ ταύτης τῆς στρατείας 8 
πρῶτον “4ακεδαιμονίοις καὶ ᾿᾿ϑηναίοις φανερὰ ἐμὲ: 
νετο. οἵ γὰρ “ακεδαιμόνιοι, ἐπειδὴ τὸ χωρίον 
βίᾳ οὐχ ἡλίσκετο, δείσαντες τῶν ᾿Αϑηναίων τὸ 
τολμηρὸν καὶ τὴν νεωτεροποιίαν, καὶ ἀλλοφύλους 
ἅμα ἡγησάμενοι, μή τι. ἣν παραμείνωσιν., ὑπὲ 

τῶν ἐν ᾿Ιϑώμῃ πεισϑέντες νεωτερίσωσι, μόνους 

ἀρ. 102. 8 2, 
τοῖς δὲ πολ. ορίϊπιϊ ΟΠΊΠ68. 
{πα ] 6 πὶ ΡΥ Δ ΟΡ ΘΒΒΆΡ ΠῚ αἱ. 

ανοι. Ηἰϊβι. αν Ν' ρῥ. 480 54ᾳ. (ἢ 
Ρ. 246 ἱπίογρυ.). Ῥαποῖς. 1.1. 
Ῥ.381. -- πλήϑει οὐκ ὀλέγῳ. 
Τετρακισχιλίοις ὁπλίταις. γα. 
Αὐϊβίορῃ. ἴγ8. 1146. εὖ Αὐἰβιὶα, 
Πρ. 150. θε ἀαΐ,. οἵ, Μαμῃ. 8 406 
δάη. 2. Εδ]50 ᾿ζθυιιπη ΑἸΠ ΘΠ ΘΉ 565 
ΤιΔοο θη ἢ} 5 δυχὶ ϊα πηϊβίβδα 
πηϑιηοναὺ Ρ]αΐ, Οἴπα. 17. Οὐ, θαποκ, 
᾿Ιρὲ 251: 

8 ῶ, τειχομαχεῖν... δυ- 
νατοί. Εἰπ5 νοὶ ᾿τπηροῦῖὶ [4 66- 
ἀδεπιοηΐϊ,, Οἵ. Ηογοαοῖ. ΙΧ 70. 
Τῆς. ΠΕ Τῦ 544. --- αὐτοῖς δέ, 
ἱρ515 χαύθηι Θριϊπηοναπηι ἰἰθγὸ- 
ΓᾺ ΠῚ ΒουΙρίατγα ἰά60 νϑῦϑ 6886 0 
ρΡοίοβί αποὰ τοῖς δὰ βιυθίθοῦι πῃ 
ῬΓΔΘΟΓΘΒΒ.ΠῚ,) 4 δπηὺ ᾿αοράδο- 
το ϊῖ, Ρτορίθυ νὶμὰ ἃυύϊοα! ἀ6- 
τηοηβίγαινὶ τοίουτὶ πϑαῦϊ, δᾶ 
ΑἸΠΘ μη 565 δα θη} ΓΘ τη 5651 
οαγοῖ, Οποά δαίΐθπι ἔπϑγιηῦ αὶ 
ἀοιουϊουθτη. βουριυνᾶτη τῆς δὲ 
πολ. ρυδοίδγυγθηι, αιο [ΠΟ ΠΊΘἢ 
ΟΡΡυριηαιαμη. 6856. ἰδὴῖ 101, 8. 
102, 1 5ισιϊβοδιιπ οβϑοῖ, ᾿ρβ8ἃ 
αὐἰάεη. πολιορκία Ἰθϊ ποὴ εβὶ 
β᾽ απ βοαῖα οὐ πη} [δύ πὶ δὶ ΠΆ ΠΟ 
βουϊρἐανδαι Ἔχ οογιθοίανα ΟΥΆΠῚ 
6886. πᾶν οριϊπηουῦα πὶ Πἰ ΓΟ Ι πὴ 
Ἰδουϊοηθηι ἰθηἰϑβίγηα τηπίαιοη ἰδ 
οι θην πηι αὐ 56ηϊθη τα Ροϑία- 
ἰαῖ, --- τούτου ἐνδεὰ ἐφαΐί- 

τῆς δὲ πολιορκίας ιτεἀοοῖπι ᾿ἰὈτὶ ἀοιθυῖον 8, 
Εχοϊάθγιιηὶ αὖ {τοῦθ ῬγΟρίου ΠΡΤΝ 

Οἵ. δάῃ. 

νξτο. Τούτου δα τὸ τειχομα- 
χεῖν ν6! τὸ τειχομαχεῖν τοὺς 
᾿ἀϑηναίους δυνατοὺς εἶναι 
βρεοίαί, Τούτου ἐνδεᾶ οοΙρᾶ- 
ταηάα οαηι νου} }5 τῆς δυνάμεως 

ἐνδεᾶ τ0, 8, αδὶ νὶὰ. 4, Ἐνδεᾶ 
ἐφαίνετο (ψπιαϑὶ τὰ πράγματα 
τῶν ᾿4ϑηναίων) 681 ἀἰσοπαϊ σθητ5 
πη ρύβομδὶο, Οὗ δάη. ο, 7. ΠΙ 88, ὃ. 
ΥΙ 600, ἃ. ϑϑϑηϊθηιια δε οϑί: 
ΑὐΠμδηἸΘη Βα ΠῚ 5 ΟἿ ΘᾺ {Ϊ ἃ ΠῚ 
ΟρΡΡυρπδιυϊοπὶβ πιὶπο Υ 6 Π 
(Ἰαοοἀδουποηϊουη. Οορ᾽πΐοπθ οἱ 
ἴδπι8) 6586 Ἀρραύθθ δύ. -- βίᾳ 
γὰρ ἂν εἷλον τὸ χω ἔέον. 
δίπνα! δαὶ εὖ μὴ τούτου ἐνδεᾶ 
ἐφαίνετο 86εῖ εὐ τειχομαχεῖν 
δυνατοὶ ἤσαν. Οὗ 11, 1. 68, 4. 
Βυαβίνα ἰρίταν ἑλεῖν παν! Τλ1η- 
ψοοῦ. 

8 8. διαφορὰ... φανερᾶ. 
Ορροπίταν ο, 92 παυγαιῖβ. Οἱ, 101, 
2. -- βέᾳ Κυάθρονο ϑαβρθοίαηι 
δϑί, 5ϑὰ ργδϑοῖραᾶ οαυδἃ βυ8ρὶ- 
οἱοηΐβ Γδοραἀδοηιοηϊογαπι, αποὰ 
ποι τῷ τειχομαχεῖν φδρθυιηΐ 
ΤΠ οπιθιὶ, ᾿δὸ νοῦθ ἰλοῦαπὶ ἰμαϊ- 
σδύαν;. --- τὸ τολμηρὸν καὶ 
τὴν νεωτεροποιέαν. Οὐ, τ0, 
2. ὃ. -- ἀλλοφύλους] ὅτι οἵ 
μὲν Δωριεῖς, ο οἱ δὲ᾽ Ἴωνες. 5610]. 
Οδίογιπι καὶ ἄλλοφ. ἅμα ἡγησ. 
6886 διὰ μέσου ροβῖία, οἰιπὶ 
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τῶν ξυμμάχων ἀπέπεμψαν, τὴν μὲν ὑποψίαν οὐ 

δηλοῦντες, εἰπόντες δὲ ὅτι οὐδὲν προσδέονται 

αὐτῶν ἔτι. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι ἐγνῶσαν οὐκ ἐπὶ τῷ 

βελτίονι λέγῳ ἀποπεμπόμενοι. ἀλλά τινος ὑπόπτου 

γενομένου, καὶ δεινὸν ποιησάμενοι καὶ οὐκ ἀξιώ- 

σαῦτες ὑπὸ “ακεδαιμονίων τοῦτο παϑεῖν, εὐθὺς 

ἐπειδὴ ἀνεχώρησαν, ἀφέντες τὴν γενομένην ἐπὶ 

τῷ Μήδῳ ξυμμαχίαν πρὸς αὐτοὺς ᾿ἀργείοις τοῖς. 

ἐκείνων πολεμίοις ξύμμαχοι ἐγένοντο, καὶ πρὸς 
Θεσσαλοὺς ἅμα ἀμφοτέροις οἵ αὐτοὶ ὅρκοι καὶ 
ξυμμαχία κατέστη. 

108. Οἱ δ᾽ ἐν ᾿Ιϑώμῃ δεκάτῳ ἔτει, ὡς οὐκέτι 
ἐδύναντο ἀντέχειν, ξυνέβησαν πρὸς τοὺς Δακε- 

8. 4, ἔγνωσαν ταᾶϊε οἴῃ, [τ. αί, Αὐρ. Η. Βερ. 

ΡΓοχί πη πὶ μή οχ δείσαντες ἀ6- 
Ὀθαῦ ρθηάθγθ, δαάῃοίαι Κταθρ,. 
Ναὰπι καὶ ἅμα ναϊοί οἷ ἃ Τῇ 
βίση αὶ. -- ἀπέπεμψαν. Ρο- 
ταΐθ56. οὐϊδπι πιοάϊαπι Ροπὶ ἀοσθηΐ 
ΡΙαιϊ. Οἴπι. 17 οἱ Ρδι5. ΙΝ 24, 2; 
βοᾷ δοῖϊνο οπὶ Τῆθθ. αν 
ΔΑνιϑυά. δἰαβααθ 50}0], 

8 4, οὐκ ἐπὶ τῷ βελτίονι 
λόγῳ, ποη ρτορίθι πιρὶΐο- 
γι τϑίϊο "6 ΠῚ (εχ 115 ἀπὰ- 
θ5, τῇ ὑποψίᾳ τῆς “Ψεώτερο- 
ποιίας καὶ τῷ μηδὲν προσ- 
δεῖσθαι αὐτῶν ἔτι). --- τινὸς 
ὑπόπτου -- τινὸς ὑποψίας. 
-- δεινὸν ποιησάμενοι 
Ἰᾷάοπι δίᾳιθ δεινὸν ἡγησάμενοι. 
ΟἿ ΥἹ 60, 4. --- ἐπὶ τῷ Μήδῳ, 
οοπίτα Μεάππι. ΘΓ, δάη. 40, 6. 
Οὐπὶ ΘΟ]]ΟΟδίϊ0Π6. νΘΥΒΟΓΕΠῚ ,τὴν 
οὐ ωάιν νος πρὸς αὐτούς εἴ, 
ἘΝ 1017,- Ὁ: ΚΝ 10, 9. 115. ΠΟ ΨΙΙ 
το, 9. --- τοῖς ἐκείνων πο- 
λεμίοις. Οἱ, ΤΒΊΡΙ Α]}. Ηϊβύ, αν. 
1 ρ. 424, Ταπηι κατέστη δἀ ρτο- 
Ῥὶὰ8 πΠοπιθη ρᾶϊθί γϑἰδί ΠῚ 6556, 

Οδρ. 108. 831. δεκάτῳ ἔτει. 
51 Πᾶθο ἰηίθστα βιηΐ, ΤΠυογ 65 
Ὠἰβιοτγίατη οὐ ϑ αἸ οἢἶβ ΠΟ δ 6 8Ὁ- 
ΒΟΙνΘΓΘ ΘΌΡΊΘἢΒ 56} 16 ΠῚ} [ΘΤῺ Ὁ ΟΥ̓ ΠῚ 
ὨΘΟΙοχῖββθο οσχἰβυϊπηδη 8 δϑί. 

Κυυοροῦ ἰαπιθη ἴῃ διαά. ἰδίου, 
Ρ. 168 τετάρτῳ ῬΓῸ δεκάτῳ 
Ιορὶ νυν, οἰϑδὶ θιοάουβ ἀποατιθ 
ἄβθοθπι Ἀπ ΠΟΓπῚ ἢ00 θ6]] τὴ [558 
Βουῖθιυ ΧΙ 64, 4 οἱ ΤΙπβι1π. ΠΠ| 6, ὅ 
τηθπιογᾶι [ϑοραἀϑοπη 05 δί6586- 
πἰοῦαση Ὀ6|10 οἰἰαπὶ Οὐσοιρϑίοβ 
Γμαἶβθθ6. οπὰ ἰπίθῦ ΑΥΠθηΐθη568. οὗ 
Ῥοιοροπηθβῖοβ {ΠΠπὶ Ὀ6Π] τὰ σθρο- 
Γοίγ ἀθ αὰαοὸ ΤῊ, ο. 106 ἀαἰχῖι. 
[απ πη θηλ Ὀ6}11 οαΠΊ δἰ α8. 1η10115 
ἴα. ταπαθαᾶπη ἰῃ ῬΑΓΘΠΙΠ6ϑὶ ΤΙ. 
σΟΠἸ ΠΧ Ίβ58 νἀ θίαν αἱ ρσεχος 
ρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς 8 4, 
ἰθῃ) ΡΟ μη ΟΥ̓Δ ΠΘΠῚ αὶ υϑυά ἀγα 
115 αδὸ 102, 4 πᾶγγαίαᾷ βαηΐ ο0ῃ- 
υἱππθηίαν, απο ἰάθπι 'ρ58 γνϑυθᾶ 
φιοἀαμηπηοάο ἱπάϊσαγα νἀ θηῖαν; 
πὴ οἰΐδη Μοσάγθηβθ8 Αἰμο- 
ὨΪΘηβῖ 5. 858 ΔΡΡ]ἰοᾶ556 αἀἰοπηίον, 
501}, ρΡοβί αἰϊοβ αυὺἱ 102, 4 οοη)- 
τη ΠΊΟΓΑ Ϊ 5 ηΐ, οαπὶ 46 Νδβϑθη δ 
108, 8 ποῃ αἰοίιπη 50 605 800685- 
β'ϑ88 Αἰ θη θηβίθιβ, 568 δ 158 
γϑοθρίοβ δίηᾳπο Ναιρϑοιὶ ΘΟ] Οοϑ108 
6586. Θ᾽ 6. δίαθαθ ἢἰὸ ἤηθιη 
611 Μοβϑθηϊδοὶ οὐμπὶ΄ οἷ 5. 1η1{115 
σοπίαηχὶς, ο. 109, αἱ] οἵ, δάη,, 
Θὰ ἤπθ6 ὕ6}}} Αδργρίϊδεὶ ἃηιθᾶ 
δοβίδ οΟΠ]] αἱ, δίψα. αὐ [06 Ιοθο 
ΒΘΟΙΠ ΠῚ τΘΠρΟΥΪ5. ΟΥ̓] Π6πὴ ἰηΐ- 
ἐἰα, 5ῖο ο, 109 ἤΠηΐβ. 06}}} ΠΡ ΓΔΙᾺΓ, 
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« δαιμονίους ἐφ᾽ ᾧ τε ἐξίασιν ἔκ Πελοποννήσου 
ἱπόσπονδοι καὶ μηδέποτε ἐπιβήσονται αὐτῆς" ἣν 
δέ τις ἁλίσκηται, τοῦ λαβόντος εἶναι δοῦλον. ἦν 
δέ τι καὶ χρηστήριον τοῖς “ακεδαιμονίοις Πυϑικὸν 
πρὸ τοῦ, τὸν ἵχέτην τοῦ Διὸς τοῦ ᾿Ιϑωμήτα ἀφιέναι. 
ἐξῆλϑδον δὲ αὐτοὶ καὶ παῖδες καὶ γυναῖκες, “καὶ 
αὐτοὺς ᾿4ϑηναῖοι δεξάμενοι κατ᾽ ἔχϑος ἤδη τὸ 
“ακεδαιμονίων ἐς Ναύπακτον κατῴκισαν, ἣν ἔτυχον 
ἡρηκότες νεωστὶ Λοχρῶν τῶν Ὀζολῶν ἐχόντων. 
προσεχώρησαν δὲ καὶ Μεγαρῆς ᾿Αϑηναίοις ἐς ξυμ- 
μαχίαν “ακχεδαιμονίων ἀποστάντες, ὅτι αὐτοὺς Κο- 

ρίνϑιοι περὶ γῆς ὅρων πολέμῳ κατεῖχον. καὶ ἔσχον 
᾿4ϑηναῖοι Μέγαρα καὶ Πηγάς, καὶ τὰ μακρὰ τείχη 
ὠκοδόμησαν ΜΜεγαρεΐῖσι τὰ ἀπὸ τῆς πόλεως ἐς 
Νίσαιαν καὶ ἐφρούρουν αὐτοί. καὶ Κορινϑίοις μὲν 

τα δυΐεπὶ δχίγα ἱΠΠππ 46- 
ἀππίαγ, Ουοά ἀορίδπαπης ϑοηϑοῖ, 
Ι. ἃ, Ρ. 19, σοπίγα 416 ΠῚ ΓΕ 505 
αἰχὶν Κσαθρ. ἴῃ ΑηΔ]. ΠΡ, ὅ 544.» 
εὐ Ῥαποκ. 1, 1. Ρ. 846. Κυυρρογὶ 
ΘΟΠϊΘοίμγα ΓΘοροῦθ διιβιι8 δϑίύ 
ΟἸαββεθ. ΖἝεκάτῳ ἰδυηθὴ τρθιβ 
ἴὰη0 σ'6 5.15 Π0 ν᾽ ἀθίτιγ ΓΘρο σ ΠΆΓΘ, 
νὰ. Ὅτι. Ηΐϑι. ατ, ΕΠ ΠΕ 116 δας 
ῬπποΚ. 1. 1. 848 544. ἐφ 
τε ἐξέασι. Οἵ, Μδίῃ. "π: 9 4π94, 
Κυιθσ. τ, ὃ 08, 8 Δἄη, 8, ἰηΐτα 
118, 8. 120, 11. ΙΝ 80, 4. Μοχ 
Κυθέρογο βϑαβρθοίατη οβϑί δοῦλον, 
564 σγανῖοῦ 60 δαᾶϊίο ἢϊ 56η- 
16 ῃ 118. 

8.2. ἦν χρηστήριον. 
ΤΌ ΡΒΠΗΕ: Ππ Ἧ Ὁ: ΝΡ, Ὁ: 

8 8. κατ᾽ ἔχϑος ἤδη, 
ΡΥΓΟΡίου ἰπϊπιϊοϊτϊαὰ8 488 
ἴᾶτα Παρ εθαπί. -- Ναύπακ- 
τον κατῴκισαν. Οἷ, Ὀ1οά. ΧΙ 
84, 1. Ραυβ. ΙΝ 34, 8. Κατοι- 
κίξειν ΡΙογασηα 6. οἰπὶ ἐς ἰπηρὶ- 
ἐγ ΟΕ ,.1:0.805.4.68:5 8), βεᾶ 
οὐπὶ ἐν Κ᾽ 8, 1. ΘΟρΗ. πε, 1069 
δὲ Δα οτθἢὴ8 ἃρυᾶὰ 1ο5, Οὗ ἢ 
102, ὅ. ϑ΄᾽ΠΉΠΠὸΣ ἀρυὰ τιϑέναι 
εἰ ἔδρυϑῆναι (οἵ, δα, 1831, 1) 
αἰτᾶαᾳαθ. ΡΥδΟρΡΟΒΙο ἰορίίαγ, --- 

“. τῶν Ὀζολῶν ἐχόντων. 
Ουδπαιδῖη οπΐὶπὶ δἰϊαθοί 8ΠΠη15 
δη6 οἰἰαηι ΤΘογοσ τα ΟΡ ΠΕ ΟΥ̓, 
οοΟ]οπΐα Ναυρϑοίαπι ἀδα ποία ογδί, 
αὔὰ ἀ6 τ οχϑβίδί. τῃθιηουϑὈ  }}5 
εἰ] 5. (1η5ον. αν, ἀπίϊαα. ἢ. 821), 
τὰτη ΤοΟοτὶ ΟΖοΙαα ἈΓΌΪΒ5. ἱπὴ  ΘΥΪ ἈΠῈ 
Βαρεθδηΐ. 

8 4. προσεχώρησαν ΑΞ 
Μεγαρῆς. ἰὰ ΟἹ. ΧΧΙΧ 1 
(αΑ. Ον. 464) δοοϊάϊββο ρμαίδί 
Μδη50ο, οἰγοϊίον ΟἹ]. ΕΧΧῚΙΧ 4 (4. 
Ομν. 461) ΜαοΙον θυ. ΠΡ. 499, 
ἀποῦιβ ἀπηΐβ ροβί (84. Οἢ. 459) 
ΠαπΠοΚᾺ, ] Ρ. 2716; τηδ]6 οογίβ 
ΟΙ. ΟΠΧΧΧ 8 (ἃ, ἢν. 458) θῖοά. 
ΧΙ 19, 2. Οἱ. δάη, 104, 2. -- 
περὶ γῆς ὅρων. Αὐτοῦ! ἴῃ 
᾿ἰΙδά θη νυ ἷβ. ΟΠ] 5518 οϑὲ 122, 2, 

ΙΝ 92, 4. Ριιι. [,γ8. 39. ΟΥ̓ ἐκ 
περάτων γῆς 09, ὅ, υθὶ νἱά. 8άπ. 
-- κατεῖχον, ατροθϑαπι. Οἔ, 
Βομηοὶα, δὰ Χεη, Ηἶθι. αν, ΙΝ 6, 
10. - "Πηγάς] “Πηγαὶ ἐμπόριον 
πλησίον Πῆεγάρων (δα 5ἰπιπὶ 
ἐρεῖν αι Β6}}0], Οἵ. Βυνβ5. ἀθορτ, 
Ι Ρ. 881. --εὰ μακρὰ τείχη. 
Οἵ, ΙΝ 66, 4 οὐ [1,μ64]1ς. ΑἸΠ6η. 
Ρ. 2396. --Ῥ Νέσαιαν)] Νίσαια 
λιμὴν Μεγάρων. ὅ6ο1, ΟἿ ΤΥ 
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οὐχ ἥκιστα ἀπὸ τοῦδε τὸ σφοδρὸν μῖσος ἤρξατο 
πρῶτον ἐς ᾿4ϑηναίους γενέσϑαι. 

104. Ἰνάρως δὲ ὃ Ψαμμιτίχου Λίβυς, βασι- 
λεὺς Λιβύων τῶν πρὸς Αἰγύπτῳ, δρομώμενος ἐκ 
Μαρείας τῆς ὑπὲρ Φάρου πόλεως ἀπέστησεν Αἰγύ- 
πτου τὰ πλείω ἀπὸ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου. καὶ 
αὐτὸς ἄρχων γενόμενος ᾿ἀϑηναίους ἐπηγάγετο. οὗ 
δέ (ἔτυχον γὰρ ἐς Κύπρον “στρατευόμενοι ναυσὶ 
διακοσίαις αὑτῶν τε καὶ τῶν ξυμμάχων) ἦλθον 
ἀπολιπόντες τὴν Κύπρον, καὶ ἀναπλεύσαντες ἀπὸ 
ϑαλάσσης ἐς τὸν Νεῖλον τοῦ τὲ ποταμοῦ κρατοῦν-- 
τὲς καὶ τῆς Μέμφιδος τῶν δύο μερῶν πρὸς τὸ 
τρίτον μέρος, ὃ καλεῖται Πευκὸν τεῖχος, ἐπολέμουν" 

8.2. αὐτῶν ρϑτ5 ᾿ἰρτογιπη. ΟἿ, 54. 17, 1. σάρ. 1θρ04. 

66, 4. -- ἀπὸ τοῦδε, μη. 
6 τὲ εἴ, 42, 2. -- ἤρξατο 
πρῶτον. Οἵ, δάμη. ΥἹ 46, 2, 

ΟΔρ. 104. 81. Ἰνάρως. ΟἿ 
6.110. Ηογοᾶ. ΠΙ 12, 16. 11 1. 
Οἰθ8. ο. 82. θ]1οα. ΧΙ 71. 74 54. 
-- Φαμμιτίχου. Ηϊς Ρβδηι- 
Πλ τ ἢτι5. 568 Ῥβδιμτη θ ΙθΠτι5 παυὰ 
ἀπθὶς οϑί Ψαμμήτιχος ὁ τῆς 
“Μιβύης βασιλεύς 4πεπὶ ΑἸΠ6- 
ηἰθηβὶ 5. ἔΓΆΠΊ ἢ [ΠΠΔ| ΠηΪ5͵556. 6 Χ 
ΡΒ ΟΌΠΟΓΟ πᾶγγαί 500]. ΑἸ Βίορἢ. 
ν68ρ. 716. θ)ὲ {ἴῦγα ΤΠυον αἰ α185 
οἵ, ΝΙοῦ, Ηϊϑὲ, δηῖ, 1 ρ. 48, 
αὰϊ ἀβᾳι6 δὰ Μαγβοί. θη ρϑ]α- 
ἄθη οὐ Ἰἰοοὰπὶ τρϑοθητονῦῖὶβ ΑἸ6- 
ΧΑΠατῖδ6 68 ΠῚ ΡΥ Γ ΠΪ5568 Δ ΒΓ πηδύ, 
Οὗ, ΡΓΟΧ. σοΓΌ. εἰ Αὐἰβία, ΠΡ. 859, 
αὶ ῬΠΑΓαΠη ὡσπερεὶ μεϑόριον 
“Διβύων καὶ Αἰγυπτίων ἀρρεϊϊαι, 
-- Μέβυς ποῆ βῃρογνδοδηθυμη 
65ῖ. Νὰπι μοίοϑί δ᾿ ατὶβ ΠΙΡῪ απὶ 
ΤῸΧ 60 ἰδηθη ἰρ86 Πρ γ5 6556. 
-- Μαρείας. Οἱ. Β.6ρ]!. ΒγΖ. 
Μάρεια, πόλις καὶ λίμνη τῇ 
᾿Δλεξανδρείᾳ παρακειμένη, ῇ 
καὶ Μαρεῶτις λέγεται, ΑἸἰΠοη, 
Ρ. 88 ἀ. Βέγδθ. Ρ. 793.799. Αὐιβεα, 
Πρ. 861 ἡ πρότερον μὲν ὑπὲρ 
Φάρου, νῦν δ᾽ ,“ἐξόπισϑεν τῆς 
᾿ἀλεξάνδρου πόλεως αρεια. 
ΑΒ 4115 Μαγὅα ααἱὶ Μασγία ἀϊοϊίαγ, 

δάμπυς Μαίας. Οἱ. Κίθρεγιῖ ἀθορτ. 
δηΐ, 8 118. -- Φάρου) Φάρος 
νῆσος μικρὰ πρὸ τῆς 44λε- 
ξανδρείας. ὅϑοιοῖ. Ῥοβίθα {πγτὶ 
ποοίπιγηἶβ ᾿ρη 15. ΟΌΓΒΤΠΊ Πα ἾΠΤη 
τοϑθηΐθ οἷἶδτᾶ οὐ ἅρϑεγθ ΟἸΠ) 
ἙσοΟὨτἰποπίθ ἱαποία (ΡΙαΐ. ΑἸοχ. 260). 
[Ὁ “Εἴερ. 1.1. -ι πόλεως δὰ, ἴα- 
ρεέίας τῆς ρετίίποι. -- ἀπέ- 
στησεν. Ἦοο ἴδοίιπι 6556. 0]. 
ΤΧΧΙΧ 2. (4. Οἢ. 463) ἰγαάᾶϊε 
Ὀιοά. ΧΙ 71, 8, οἰἱ5. (65{Π}0 10 
πορίθοίο ἔγαϑίγα γὸπὶ Ὁ]. ΟΧΧΧῚ 1 
(4. Ο᾿ν. 460) υἱθασηὶ Κυπθο, οἱ 
Βοῃδοῖ, Οὗ, Ῥαποκ. 1.1. Ρ. 396 54. 

8 ῶ. ναυσὶ διακοσίαις. 
Οὗ. Δ ε5561. οὐ Βδθῆγ. δὰ θὈίοα. 
οἱ Οἴ65. 1. 4. οἱ Ῥαποκ. 1. 1]. Ρ. 272. 
999, -- ἦλϑον. [Ιὰ ἴδοίατμη 6558 
ΟΙ. ΤΥ ΧῚΧ 8 (4. Οἢγ. 462) 5ιαίῖ 
Ὀιοά. ΧΙ 74, ΟἹ. ΧΧῚΙΧ 4 (Α. 
Ομν, 461) Μδηβο, 0]. ΧΧΙΧ 4 
Εχίγ. (4. ἢν. 4600) Κιιοροῦ εἰ 
Βοηδοῖ,, οπιπὶπ πὶ [ἃ 555] 6 ΓΘΠῚ 
ααδίϊαον ἃ πη η18. δηΐθ (8. (ιν. 464) 
ἴδοι πη. 6588 ροηπὶῦ Ῥίβϑοη, Ναπὶ 
γθ ψθὴ6 ἃπηὶ ἃ, ΟἿ, 469 ενε- 
ὨἶἾἶ556 6Χ [ηβοὺ, Αἰι. 1 τ, 488 (εἴ, 
δάη. 105, 6) 5818 σοῦ ὁ σοπο μα ϊὶ 
Ῥαηοκ, 1.1. Ρ. 278, --- τῶν δύο 
μερῶν. --- ΟἿ, «ἄη. 174, 1. -- 
μέρος 5ϊ'π6. πθ66885 ἰίαίϊα. ἀεἸ]. 
Ηφρτν. -- Μευκὸν τεῖχος} 



212 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρε΄. 

ἐνῆσαν δὲ αὐτόϑι Περσῶν καὶ Μήδων οἱ καταφυ- 
γόντες καὶ Αἰγυπτίων οἵ μὴ ξυναποστᾶντες. 

108. ᾿4ϑηναίοις δὲ ναυσὶν ἀποβᾶσιν ἐς “Δλιᾶς 
πρὸς Κορινϑίους καὶ ᾿Επιδαυρίους μάχη ἐγένετο, 
καὶ ἐνίκων Κορίνϑιοι. καὶ ὕστερον ᾿4“ϑηναῖοι ἐναυ- 
μάχησαν ἐπὶ Κεκρυφαλείᾳ Πελοποννησίων ναυσί, 
καὶ ἐνίκων ᾿Αϑηναῖοι. πολέμου δὲ καταστάντος 
πρὸς Αἰγινήτας ᾿4ϑηναίοις μετὰ ταῦτα ναυμαχία 
γίγνεται ἐπ᾽ Αἰγίνῃ μεγάλη ᾿4ϑηναίων καὶ Αἰϊγινη- 

(αρ. 10ὅ. 8 1. 

Δευκὸν ἐκαλεῖτο ὡς τῶν ἄλλων 
μὲν ἀπὸ πλίνϑων ,ἐσκευασμέ- 

ἐκείνου δὲ ἀπὸ λίϑων. νων, 
Θ0Π0]. Ηοο πομῃλϊηθ, αποὰ ἴῃ 
ΠΙΘΓΟΡΊΥΡἢΪβΒ ἀαοαιθ ὙΘρΘυΪᾺΓ, 
τηθυϊαἴαπμᾶ οδαὰθ τηηϊίΐα Μοιη- 
ΡῬμϊαϊβ Ρᾶγβ, Ὁ] γϑριηΊ 5664685 
οὐαί, βισηϊποαίαγ, Οἷ, Κίερ. 1. 1. 
8. 181, 

αρ. 10ὅ. 81. 4ϑηναίοις 
δέ. ΒεΙ Ια ὁχ Μοσαγθηβίυμτη οἱ 
ΟοΥ πιο τἰχὶβ οὐ. {Ποῦ μα 
ἀεἰδοίίοπο δὰ Αἰπθηϊθη565 οὐ 
νἱάοίαγ, Οὗ, 101, 8 οὖ Βοῆ0}. ΑἸ1ὰ πὶ 
ἰδ] 6 Οα 158 ΠῚ ἰοτί [υ81. ΠΠ| 6, ὅ, 
-- ναυσὶν 46]. ἤετνν. ϑ5εα οἵ, 
100, 2. 107, 8, -- ἀποβᾶσιν 
ἐς ᾿ψεῶς, ἱ. 6. ἴῃ δρτὰπὶ Ημδ- 
ἸΙθηβίαπι, αυἱ Ἁλιάς, ΟὗσΘΝ ἃΡ- 
ΡΘΠΙαίαν Ἰ ὅθ, ὅ᾽ ἽΝ: 46 2᾽ αἱ 
ὉΓῸ5 ἰρβἃ ΠΑΠΙθο Ρδασ. Π 80,1..Δἃ 
ὅϑου αοθ 61 αὐὖἱλ τοσῖο ἃς ὉΓῸ8 
᾿ἁἁλία ἀϊοεῖταν, ΘομοΙδϑίαθ Τὰ- 
ογάϊαϊθ νοῦρα ἉἉλιαὶ ὀξυτόνως 
6 σψυ]ο.. βου ρίαγα οου Ποία ν᾽ ἀθηΐαν 
6586, Νοιῆθηῃ ἱποοίαυθαη, αἱ ἃ 
ΧοπορΙ, Ηΐϊβι. αν ΙΝ 2, 10. ΥἹ 
2, 8 οὐ 8115 ΘΟΠΕΙαΠΙΒΡ ἁλιεῖς 
ποτ ΠΑ Π ῸΓ, ῬΓῸ ΠΟΠΊΪη6 ΓΘΡΊΟὨΪΒ 
Ροβίταπὶ οδί, αὐ Δ 10], νἱὰ. αάῃ. 
9, 2. 107, 2. Οοπἢιυτηδίαν ᾿ηβοῦὶ- 
Ρίϊοπο δάῃ. 104, 2 γηθηηοναία, αὶ 
ἐδὺ ἐν Ἁλιεῦσιν. ΟἿ. Ὀϊοὰ, ΧῚ 18,3 
οἱ ϑιίγαῦ. ρΡ. 878, ΩΡ βίτα. Οὐτί, 
Ρεῖορ. 1 Ρ. 461 84. Βν8. 1.1, ἢ 
Ρ. 98. -- μάχη ΤΩΣ ἐπε ΘΙ. 
ΧΧΧ Ἢ ΟἸγ. 459) βοουπά πηι 

Ἁλιὰς ἴῃ οοἀά. νυϊρϑίαπι. Ὑιά, δάη. 

Ὀ1οά. 1. ἀ. οἱ δηβ8., ΟἹ]. ΟυΧΧΧ 8 
(α. σιν. 4568) βϑϑουσηάιπιὶ Ὠοάν. 
ες Θὰ. Μιὶ!. 1.1. ρ. 499, 4, ΟἸν. 
451 βοουηάμππι ΤῊΪϊνν., ἃ. 460 
βοοιηάιιπι Κναθρ. δοῃδοῖ, Ρίθυβ.,; 
θιοαοῦὶ δηπαπὶ ἀοίεπαϊε ΠαποΚ. 
1.1. 217 5ᾳ. --- ἐνέκων Κορέν - 
ϑιοι. Ομ ΤὭμο. ραρπᾶι ὈΙοά, 
Ἰ.. ἃ... -οοηβοη Τυϑι, 1. ἢ ΞΞ 
Κεκρυφαλεέᾳ. Οϑίορ!. ΒγΖ.: 
ἄκρα τις... τινὲς δὲ νῆσον 
αὐτήν φασι Πελοποννήσου. 
Ηοο τϑοίϊα8; πᾶπ ΡΙΪηἶ8. ἰΠ51}}85 
ΘΩΠΊΘΓΔὴ5Β οοηίτ Εἰρίἀδυ- 
γα πὶ, ἰπα αὶ Ηἰβυ. Ναί, ΕΥ̓ 12, 57, 
ΟδονΥ ΡΠ 8105, Ριϊγοπδβϑ8. 
Ναπο Κγγα, βὶ τϑοῖθ ἰπἀϊοαὺ [θα], 
Ρεϊορ. ΠΡ. 4δδ; αὖ Απρίϑβίγα δϑβύ 
γΊβομουΟο ,, γίπηθυμηθοη ἀἰιδ 
ατϊθομθηϊ."" Ρ. 509 εὖ Βατ8. 1, Ι. 
Ρ. 17. δε τὸ ἷἴο μᾶγυϑίδ οἱ 115 
486 ἴῃ τ Ια ὰδ ρᾶγίδ [μα 5 ΟΡ ̓ 15 
Βοαιαπίαν οἵ, Αὐὶβιϊά, Τρ. 188 
οἰἴυβαιθ 50Π0]. -- Πελοπον- 
νησέων. (γυἱ {ποῦς πἰ Ροῖο- 
ΡΟ Ποβὶὶ οχδιηϊηδηύ ΜΏ6]}, Αρίῃ. 
Ρ. 116 εὐ Κτυθο. διὰ, ἰδίου. 
Ρ. 119 5ᾳ. -- ξνέκων Ἀ4η- 
ναΐζοι. ᾿τπηρυισηαὺ αὐϊάοπι ΜΕ]. 
Ι. ἀ. τϑιἐτθὴ5. Π08 84 ϑί6ρ]ν, ΒγΖ. 
ν. Κεκρυφάλεια, 568 νὶὰ, Κυιιορ. 
δ Απάοο, ΒΕΚΙκουὶ Ὁ. 200 54. οἱ 
ἴῃ δία, Πίβιον, ρΡ. 178 5ᾳᾳ. πο 
Ρθγιπθὲ ἰπβοῦῖριῖο ἰδηλίηδθ ἀο- 
δυο οΟἰϊμη αἰῆχαο αὰδο θοάοηδθ 
γΘρουίἃ δϑὶ ([ηβοι, αν, δηΐ, ἢ, δ). 

8 2. πολέμου... πρὸς 
Αἰγινήτας. Οἷ, Ὀιοά. ΧΙ 18, 
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τῶν (καὶ οἱ ξύμμαχοι ἑκατέροις παρῆσαν), καὶ 
ἐνίχων ᾿4ϑηναῖοι, καὶ ναῦς ἑβδομήκοντα λαβόντε ᾽ ] 

39 “» Ν “ 9 ΄ ᾿ ’ 

αὐτῶν ἐς τὴν γῆν ἀπέβησαν καὶ ἐπολιόρχουν 
“εωκράτους τοῦ Στροίβου στρατηγοῦντος. ἔπειτα 
Πελοποννήσιοι ἀμύνειν βουλόμενοι Αἰγινήταις ἐς 
μὲν τὴν Αἴγιναν τριακοσίους ὁπλίτας, πρότερον 
Κορινϑίων καὶ ᾿Επιδαυρίων ἐπικούρους. διεβίβα- 
σαν, τὰ δὲ ἄκρα τῆς 1 ἐρανείας κατέλαβον καὶ ἐς 
τὴν Μεγαρίδα κατέβησαν Κορίνϑιοι μετὰ τῶν ξυμ- Ἵ 7γας Ν 

, , 3 ’ “Ἅ 9 , 

μάχων, νομίζοντες ἀδυνατους ἔσεσϑαι ᾿“ϑηναίους 
βοηϑεῖν τοῖς Μεγαρεῦσιν ἔν τὲ Αἰγίνῃ ἀπούσης 
στρατιᾶς πολλῆς καὶ ἐν Αἰγύπτῳ ἣν δὲ καὶ βοη- 
ϑῶσιν, ἀπ᾿ Αἰγίνης ἀναστήσεσϑαι αὐτούς. οἱ δὲ 
᾿4ϑηναῖοι τὸ μὲν πρὸς Αἰγίνῃ στράτευμα οὐκ ἐχί- 
νησαν, τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὑπολοίπων οἵ τὲ 
πρεσβύτατοι καὶ οἵ νεώτατοι ἀφικνοῦνται ἐς τὰ 

, 7 ᾽ - Ε Α ’ 

Μέγαρα Μυρωνίδου στρατηγοῦντος. καὶ μᾶχὴς 
γενομένης ἰσορρόπου πρὸς Κορινϑίους διεκρίϑη- 

3 ΟΝ ’ ᾿ ΄ 9 ' ; 5 

σαν ἀπ΄ ἀλλήλων, καὶ ἐνόμισαν αὐτοὶ ἕκατεροι οὐκ 

8 5ᾳ. Απάοο, 1Π 6, Αδβομίῃ. Π ἀπσομοϊπς ἡ ΟἿ 95 5.6. «100 5. Νἢ 
118. ([,05.)ὄ Π 48. -- καὶ ἐνέ- 81,1 
κῶν. Ηδπο νἱοίοσϊδηι γογ ἃπηϊ Ξ : ἢ ὅ. οἵ τε πρεσβύτατοι 
ΒΡΙΘΕΣ ΒΕ ἐπον ΘΙ μεημυεθροσαρε, στρ δεν τδν, ΒΘ ἸΠΉ]Π1 16. 
τηοηβίγαί Ὠαποῖ, 1.1, Ρ. 278. -- 
Μεωκράτους τοῦ Στροί- 
βου. 15 ἀρυὰ Ρ]δίαο85 πρό η τΝ 
ΘΟ] ρα ἔμπογδί. 

88. τῆς Γερανείας. Ὄρος 
μεταξὺ Μεγάρων καὶ Κορίνϑου 
γοοδί ϑίθρῃ. ΒΥγ2Ζ. Οἵ 107, 8, 
ΙΝ Τ0, 1. Ουνί, Ρεΐορ. 1 Ρ, δ οἱ 
25. Ηοάϊα ναυῦῖα οἷιβ ΠΟΠΊΪη8, 
ψεϊαῦ Ζερβένι Βουνός γ6], ουϊα5 
118 ΡᾶΓ5; Παλαιὸς ΠΡ ΡΡΙΩΣ οἱ 
Μακρὺ Πλάγι (Βιυτδβὶ. 1. 1. 1 
Ρ. 507). 

8 4. καὶ ἐς τὴν Μεγα- 
ρέδα. 1ὰ ἰαοίαπι 6556 ΟἹ]. ΟΧΧΧ 
8 (4, ΟἸγ, 458) οθῆβθηι Ὀϊοα, ΧΙ 
49. 1. Μπε}}..}.. 1. Ῥυποῖς 1.1.; 
τϊη 8 γϑοία Κυαδρ. ἀμ ηυϊὴ ἃ. (ἢ, 
400, τε] ἱ 467 ροπαηί, --- πολ - 
λῆς: Πολὺς ποῃ τᾶγο βἰς ἀδ 

ΤΗυογαϊαϊβ Ὑ7ο]. 1. ἘΔ, 111. 

118, 7. ψανίαβ ρύοὸ ἰβ νϑυθὶβ 
[ΟΥ ΠΊα 5 Βα θϑύϊζαϊ: (Πγ8.} ΠΠ 50. 
51, ὅ3. ὅ8. Οἱ νεώτατοι 5υπὶ 
περίπολοι, ἀ6 «υἰθὰβ 6οχ Αἰΐοδα 
Παϊθὰ5 ἴῃ νἱοϊπαπ ΜορΑΡΙ 46 ΠῚ 
εἀυςιῖϊβ οἵ, δάη, ΙΚΡ' 67, 2, δ]τουῖ 
ΔΙΉΡΙΪα5 ΧΙ, δαΐ ροίϊα5 ΠΧ ἀηηο5 
πδιϊ. Οἵ, Ηθυπι. Απίϊψα. ατ, 8. 152, 
11. 12. -- Μυρωνέδου. Ὧδε 
''ος ἀμποε ριδοβίϑη 58 Π10 νυἱᾷ, 
Λ δο βτη. Απίϊᾳψῃ, αν. 1 ρΡ. 582 εἱ 
ἴηἴγα 108, 2. 

8 0, ἴσορρόπου. Οθταίονϊο 
γ6 ΠῚ ϑιχογιηΐ Πὶοά. ΧΙ 19, 8 οἱ 
Ατὶβεά, 1.1. -- αὐτοὶ ἕκάτε- 
ροι. ,») ΘΠ ἴτον σΟ]]οοαία νοῦθὰ 
ΥῊΗ 84, 6.“ ΟΑτη. Οἱ. 41,.8 
οἱ αὐτοὶ ἕκαστοι " "Ὁ 1:95; ὩΣ 
ΤΥ 108, 9. οὐκ ἔλασσον 
ἔχειν, ᾿ηοτϊ οΥΘ 5 

18 
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ἔλασσον ἔχειν ἐν τῷ ἔργῳ. καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι ἴ 
(ἐκράτησαν γὰρ ὅμως μᾶλλον) ἀπελϑόντων τῶν 
Κορινϑίων τροπαῖον ἔστησαν᾽ οἱ δὲ Κορίνϑιοι 
κακιζόμενοι ὑπὸ τῶν ἐν τῇ πόλει πρεσβυτέρων 
καὶ παρασχευασάμενοι ἡμέραις ὕστερον δώδεκα 
μάλιστα, ἐλϑόντες ἀνϑίστασαν τροπαῖον καὶ αὐτοὶ 
ὡς νικήσαντες. καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐκβοηϑήσαντες ἐκ 
τῶν Μεγάρων τοὺς τὲ τὸ τροπαῖον ἱστάντας διαφδ εἰ-- 
ρουσι καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμβαλόντες ἐκράτησαν. 

106. Οἱ δὲ νικώμενοι ὑπεχώρουν, καί τι αὖ- 
τῶν μέρος οὐὖκ ὀλίγον προσβιασϑὲν καὶ διαμαρ-- 
τὸν τῆς ὁδοῦ ἐσέπεσεν ἔς του χωρίον ἰδιώτου, 
τ 

΄ 

8 1, 

[15 56. Οἵ. δάηῃ. ἌΜ 84, 1. ὙΙΠ 
61. 8. -- ἐν τῷ ἔργῳ; ἵ. Ὁ. 
τῇ μὄχῃ. Οὐ 101, 1. ΠΠ 89, 9. 
ΙΝ 84, 

87. ὅμως, 1:8: εἶ καὶ ἕκά- 
τεροὶ οὐκ ἔλασσον ἐν τῷ ἔργῳ 
ἔχειν ἐνόμιξον. -- κακιξόμε- 
νοι] ψεγόμενοι. 5680}. Οὗ, Π 
21, 8, -- ἡμέραις ὕστερον 
δώδεκα. Πρὶν δώδεκα ἡμέ- 
ρας ἐξήκειν ἰζουαπι, Ῥαβ δία ΠῚ 
6586 Βοῦ]ῖ: Ατἰβιϊᾷ, --- ὧν ϑέσ- 
τασαν. [ἱπιρογἔεοίαπη 46 οοπϑία 
ἀἸούππι 6558 ἀρ Ρᾶγθί 6Χ ῬΡΌΧ. τοὺς 
ἱστάντας. Οὗ δἄη. 184, 1. --- ὡς 
νιπήσαντες - νομίσαντες 
νικῆσαι (οἴ. ὃ 6), νἹοτοτὶϑ ΠῚ 
Β'δ1 νἱ παϊοδηΐθ8. ΝᾺΠῚ γον θγᾶ, 
αὖ Ρδ.]Ὸ δπΐθ αἀἰοίτιπι οϑί, νἱοουδηὶ 
Ῥοί5 ΑἸ ΠΘη θη565. ΤΠ 4116 ἰθ 6 6 
ἢδοο ἀ6], ἤενν. Οἵ, δάη. 84, 1. -- 
ἐκβοηϑήσαντες, ͵Ἷ. 6. ἐπεξ- 
ελθόντες. ΟΥ, δάη. 107, ὅ. 
Κυυθσοῦ, οαπὶ Αἰ 1θὶ ἐκβοηϑεῖν 
ἀρυὰ Τηὰο. πο τϑρογίαίιν, ἐκ 
Ὁποῖβ ἱποϊαβὶι, θᾶ οἵ, Ἠδθγοα, 
ΙΧ 26, ἀριὰ 4πθηὶ ἰλο πὶ 5610] 
εχϑίαι, οἱ ἐκβοήϑεια ἰορίιυν ΠῚ 
18,2. - ξυμβαλόντες] συμ- 
πεσόντες εἰς μάχην. 610]. 
Ἐνθηΐββα ἐν τῇ λεγομένῃ Κι- 
μωλέᾳ ἰεδίαιαγ Πιοὰ, ΧΙ 79, 4. 
»Αὰ Γ65Β ἴπ ἰιος οἱ ΡτΆΘΩτΈ550 

ὡ ἔτυχεν ὄρυγμα μέγα περιεῖργον καὶ οὐκ ἣν 

ἡμέρας οοἀά. Ἐτηοπα, Μαεαᾶν. Αἄνοτβ, οὐἷύ, Τρ, 808, 

ΟΡ. ΠϑᾶγΓαίδ8. Ῥϑυ πθὺ {{{π]18. ἴῃ 
Ιη5ογῦ, Αἰ, 1 ἢ. 488, ἴῃ 40 Ῥγδο- 
ἰθγθᾷ τηθηεῖ0 ἢ ἀθ γθῦι5 ἰη ΡΠ 96- 
ποῖα β᾽65ι15, 56 ΠῸΠ τη ΘΠΊΟΥ Δία 
Κεκρυφαλεια (108, 1). Ηττν, 

ΟΡ. 106. 8 1. προσβια- 
σϑέν, 1. 6. πρὸς τὸ ἐσελϑεῖν 
ἔς του χωρίον ἰδιώτου βιασ- 
ϑέν, ἄατιι σοκιοιπεπ, ΟἿ, Βιοά, 
ΧΧ 89,1 προσβιαξόμενος τό- 
ποις προσάντεσι καὶ δυσπροσ- 
ἀλϑτὰ εἰ προσαναγκάξειν ΙΝ 
87, 2. ΥἹ 91, 4. ΥΙΙ 18, 4. Νοὴ 
ὗε Ἰρίταν Κυπορουῖ οοηϊθοί γᾷ 
προβιασϑέν, αυσα Ὧ6 5'βηϊοδί 
ααἰάοπι ΡΥ ΟΡ [51 πὶ (νἱά. ἜτΘΡΗ. 
ΤΙ65.). -- χωρέον, ργδοάϊαηι, 
ἔπηαατῃ, Οὗ ὙΠ 81, 4 οἱ ἀθ 60]- 
Ιοοαίϊοπο νϑυθουιπι 4, 2 οἱ ἜΡΗΝ, 
δα Ρίαι, ΕᾺΙΠΎΡΙΙν, 4ς. -- ὦ. 
περιεῖργον; Ἶν Θὰ ὧ ἔτυ εν 
ὃν ὄρυγμα περιεῖργον αὐτό. 
6 πυᾶάο τυγχάνειν ουπὶ ἀδί, 
ἰπποίο οἵ, Α65860}}, Ῥγοπὶ. 84θ. 
Ῥεοῖβ. 706, ὅ00}!. ΕἸ, 40. Αα ἀκ- 
τἰνασμη ΘΧΡ ΙΔ Πἀ ἈΠῚ ΡΑΓ ΠῚ 51Π1116 
εϑὲ ὙΠ 81, 4 ἃ ΟἸ]α58. δ] ]ύυπη, 
βορὰ δρίμπι δὰ γοϊοϊθη ἀδη ΤΠ ἃ ΠΊ 
Ι,, Πογθβοϊ ορἱπιοηθη, αυἱ ἴῃ 
ΡΙΝ]. ΧΧΙΝ Ρ. 060 5ᾳ. ὦ δὰ 
μέρος͵ οὐκ ὀλίγον τοΐοτι, --- καὶ 
οὐκ ἦν ἔξοδος. Οἵ, ΝἹΙ 239, ὅ. 
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2 ἔξοδος, οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι γνόντες κατὰ πρόσωπόν 
τὲ εἶργον τοῖς ὁπλίταις καὶ περιστήσαντες κύκλῳ 
τοὺς ψιλοὺς κατέλευσαν πάντας τοὺς ἐσελθόντας, 

- 

καὶ πάϑος μέγα τοῦτο Κορινϑίοις ἐγένετο. ᾿ 
65 

δὲ πλῆϑος δ τε ποηθεν αὐτοῖς τῆς στρατιᾶς ἐπ᾽ 

οἴκου. 

107. Ἤρξαντο δὲ κατὰ τοὺς χρόνους τούτους 
καὶ τὰ μακρὰ τείχη ἐς ϑάλασσαν ᾿4ϑηναῖοι οἰχκοδο-- 
μεῖν, τό τὲ Φαληρόνδε 
Φωκέων στρατευσάντων 

Κναθρ. ὅτ. 8 ὅ9, 2 δάῃ. θ. ϑυρ- 
ῬΙοΥῖ Ροίοϑι ὅϑεν εἶνε ἐξ οὐ. 
2. εἶργον. 8.10]. ἐκώ- 

λυον ἐξελθεῖν. -- κατέλευ- 
σαν, Ἰαριάϊθι8. οοοροτιε- 
ταηί, ΦΨιλοί ΘὨΪΠ 111 ΑἸΒοπῖθη- 
βίππι ΠΟῚ δγδηΐ ἐπ παρασχευῆς 
ὡπλισμένοι ([Υ 94,1) 564 ἄοπλοι 
ΒΘΟᾺΠ1 εὐ ἰαρίαϊθὰ5. τοῖς παρα- 
τυχοῦσι ϑὶ 6888 Θχ᾽βε! πη Δ Πα] 
βιιηῖ, - αὐτοῖς; αἱ 89, 8. 

ΟΡ. 107. 81. τὰ μακρὰ 
τείχη ... οἰκοδομεῖν. ὃς 
δ. δχϑίγποιίοπο οἵ, 108, 8. ΡΙαι. 
Οἴπη. 18. Ῥευῖο]. 18. Τιορακ. Αἴ Π θη. 
Ῥ-. 803 54. ἰπίογρυ. ἀθγπ, Κυιθο. 
διαᾶ, Ὠἰϊδί, Ρ. 166 54ᾳᾳ. ΒαΓ8. 
αδθορτ. 1 Ρ. 267 54ᾳ. ΝΥ δοββιηθίῃ. 
46 ὕτθὲ Αἰ. 1 Ρ, ὅ57 544. θᾳηοκ. 
1.1, Ρ. 228 5ᾳ. δ τϑροτο [8]- 
Ἰυηαγ ἀπάοο. ΠῚ ὅ οἱ Αθβοῃϊῃ. 
Π 118. Οὗ, ΟἸϊπι. Εαβί. Ηβθ]]θη. 
Ῥ. 257 δάηῃ. δ ἴρ80 ἅπῃη0 410 
Πᾶθ6 πιοθηΐϊα δϑαϊῇοατὶ οοοθρία 
Βα δοοιγαίϊιβ αὐϊήάθπη βίϑιαὶ 
πϑαυὶϊῖ, 86 οἷπὶ ρογίθοια 5ἰηΐ 
βίαι πη Ῥοβύ ρτσηδπὶ δὰ Θεπο- 
ΡῬηγία ἰφοίατη (108, 8) ποαῖα ἀὰ- 
αι 0 αὐἷἰη δὰ ἰδηΐατη ΟΡ 8 
Ρουβοϊθπάαπι Ρ᾽ ασῖ θ.18 Δ Π 85. ΟΡ ΓΒ 
που, δηΐίθ οἃ αἴθ ῬΓΟΧΙΠΊΘ 
δηίθα παυγαία βαηΐ ἸΠΘΟΠίϑτη 6556 
δᾶ πη Οηθὰ Ραίοί. Τίϑαπα 
ἤρξαντο ἰεταροτῖβ ΡΙ Βα πλτηρον- 
ἔδοτὶ ἐδ. ΟΥ Ῥυποκ. 1.1]. Ρ. 224. 
-- τὸ ἐς Πειραιᾶ. Ουορὰ ποπ 
τὰ ἐς Πειραιὰ αἰχῖε, αὐ ΤΠ 18 
τὰ μακρὰ τείχη πρὸς τὸν Πει- 

καὶ τὸ ἐς Πειραιᾶ. 
ἐς ΖΔωριᾶς, τὴν Δακεδαι-- 

᾿ 
καν 

ραιᾶ, ΒΟΥ ΠῚ πηι Λα πὰ. ἴῃ οτῖο- 
γ6Π), τὸ διὰ μέσου τεῖχος ΡΙ]αίο- 
Πἶβ5 θοτα. Ρ. 4δὅ 6 εὐ ΗδΡροοτγὰ- 
(ἰοπὶ5,), τὸ νότιον 8]1ΟΥα πη, Τθοθη- 
{ἰπ8 ΘΧΒΙΓ ΟΠ] 6556 ΟρηϊοΪδ8. 
Ιᾷαπθ οοητιηδηΐ Ἀπαοοϊάθ5 ΠῚ Τ 
οὐ Αθβομίηθβ Π 157 δἰᾳὰθ Ρίαϊο 

Ῥουΐοὶ δἰ θα η5 1. ἃ, ΟΥ, Βα. 
1.1. ». 2608. ΝΥ δοίιβη). 1.1. Ρ.. δὅ8 54. 
δ 2. Φωκέων στρατευ- 

σάντων. Οἐ, Ὀιοα, ΧΙ 79, 4--Θ. 
-- ἐς Δωριᾶς, τὴν Δακε- 
δαιμονίων μητρόπολιν. 
ΘΙ ον ΠῚ 92, 8. Ιᾶπὶ οχ ἢδο 
ΔΡΡΟΒί 066, 56 οἰατίιι διδπι δχ 
ῬΓΟΧΙΠῚΪ5Β σΘΥθΪ5. ἈρΡΡᾶνοῦ ΠΟΠΊΘΗ 
ῬΟΡῸΪ ρῖοὸ ὑθρίοηϊβ ΠΟΠΊΪη6 
ἀεί ον 6556. Οἵ, Μδίῃ. αν, 8 429, 

εὐ 482, 8. Τίὰ 5860ρ6 ροϑβί εἶς. 
νόησε ααϊάθπλ Θχοτηρίᾷ ἀαθῖα, 
ααΐα ἐς Ροιοδβί Δαν θυ Β185 γΆ]6γ6, 
αἰ 108, Ἃ ἐστράτευσαν ἐς Βοιω- 

τοῦς. ΟΝ ΠῚ στρατεύειν 
ἐς τοὺς Βοιωτούς οἱ ἴΐα 410] ἐς 
τοὺς Βοιωτούς. 5εα 818 Θοτ Ἰοτᾶ, 
αὐ ΤΥ 70, 1 πέμπει ἐς τοὺς 
Βοιωτούς, Υ 82, 5 ἐλϑόντες ἐς 
τοὺς Β., Χροη. ἘΛΠΤΗΣ ΖΕ 
ἐπορεύϑησαν εἰς Ταόχους, ὅν. 
ΥΠΙ ὅ, 30 εἰς Πέρσας ἐπορεύετο. 
ΟΥ ρτ οίθυθα Ὁ; 2. 05. 1: 1 
ΠἸΡΜΙΗΕ Ὁ ΘΥΤΉΣ ΙΝ 118, 9.1 12 9.9. 
δι 89, 2. ΝῚ 62, 8. ᾿Ἐδαπι Ροβι 
ἐν, ἂϊ δ 4 ει ΙΝ 108, ὅ τῶν 
᾿ϑηναίων ἐν τοῖς Βοιωτοῖς 
πεπληγμένων, Ροϑβί διά ἴῃ νϑυθὶβ 
ἀνεχώρησαν διὰ Βοιωτῶν 11 
28, 8. Οὗ, Βιπίθη. δὰ Ρ]αί. ΤΠ θη). 
Ρ. 67. ϑ8ι15 ποίιιβ δδὶ ἰάθη δρᾷ 

185 
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μονίων μητρόπολιν, Βοιὸν καὶ Κυτίνιον καὶ Ἔρι- 
νεόν, καὶ ἑλόντων ἕν τῶν πολισμάτων τούτων, οἵ 
“ακεδαιμόνιοι Νικομήδους τοῦ Κλεομβρότου ὑπὲρ 
Πλειστοάνακτος τοῦ Παυσανίου βασιλέως. νέου 
ὄντος ἔτι, ἡγουμένου ἐβοήϑησαν τοῖς Δωριεῦσιν 
ἑαυτῶν τὲ πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις καὶ 
τῶν ξυμμάχων μυρίοις, καὶ τοὺς Φωκέας ὁμολογίᾳ 
ἀναγκάσαντες ἀποδοῦναι τὴν πόλιν ἀπεχώρουν 
πάλιν. καὶ κατὰ ϑάλασσαν μὲν αὐτούς, διὰ τοῦ 
Κρισαίου κόλπου εἰ βούλοιντο περαιοῦσϑαι, ᾿4ϑη- 
ναῖοι ναυσὶ περιπλεύσαντες ἔμελλον κωλύσειν" διὰ 
δὲ τῆς Τερανείας οὐκ ἀσφαλὲς ἐφαίνετο αὐτοῖς 
᾿“ϑηναίων ἐχόντων Μέγαρα καὶ Πηγὰς πορεύεσϑαι" 
δυσοδός τὲ γὰρ ἣ 1ξἘράνεια καὶ ἐφρουρεῖτο αἰεὶ 

αρ. 107. 8ξ 8. κωλύσειν Τί, Ῥα]. Απρ, Μ. Οα55. ΟἹ. Υβῃ, 
Ὁύγαπὶ ρυδθβίθε ᾿ποθρίαηι ἢΐο οὐ |10 1] ροβὲ μέλλειν; νἱάἀθίιν (ἄπ θη 
Ρϑαϊο ροβὶ κωλύσειν οοηῃδίδηίον ἰθρΐ. 

Τιαΐποβ τ5085. Περθίαση. ποηηπ]-ὀ δοϊίασ, Νραθθ [πἰΐ Ραυβδηΐϊαβ Τὸ χ 
Ιάγα πὶ ̓ Π0 0188 8.160 ΡΆΘΠ6 5610} 
ῬΥῸ ἰρβὶ5. αὐθῖθιιβ Ροηΐ δὰ 111,8 
ἀἀποίθπιμβ. --- Βοιὸν... καὶ 
Ἔ ρινεόν. Ουν ᾿δᾶθο αἷὰ, Ὁρρΐ- 
ἄμα 5οῖα ΘΟΠ] ΠῚ ΘΟ ΘΠ ΠΡ, ΠΟῊ 
ααδίίαοΥ, ἀ6 6ο νἱὰ, ϑδίναν. ρ. 476 
οἱ δϑβϑαιθ. 10. Ρ. 427. Δ 6856], δὰ 
Πιοά. Γρ. 811 εὖ 464. ΜῈΕΙ], θου, 
Ι Ρ. 89 54. Βιιγβ. αϑορυ. 1 ρ. 18. 
Π)6 5110 5 δούατῃ νἱά, θα, αταθο, 
βϑρί. ΠῚ ρ. 90 5344ᾳ. Βαχ5. 1. 1. 6 
Ογυϊπῖο εἴ. Τῆυο, ΠῚ 98. -- ἕν 
τῶν πολισμάτων. ἤδη δαροί 
Ἀιοά. 1.1. -- Νικομήδους τοῦ 
Κλεομβρότου. Ἡϊὶςο ΝΙοοπιοά 65 
παυὰ ἀπθὶο ΡΙϊΪβιοαη οι οοη50- 
θΥῖηιι5, Ρϑιβαηΐαᾷθ γᾶίον ΤῊΪΠΟΥ 
ἑαϊ, ΟἿ, ΟἸϊηι, Εδαβί. Ἠβδ]]θη, 
Ρ. 229 54. -- ὑπὲρ Πλειστο- 
ἄνακτος. (Νοηθῃ πυβαιπδπι 
ἙΟΠ Δαν, ταὖ 511} ΗῚΡΡΟΏ Χ, 
ΟΠϊγοπαχ.) Εἰὰ8 ἰαΐου, ἐπίτρο- 
πος, πρόδικος, [υ͵556 οχἰ δύ τηδὴ- 
ἀυ5 οϑί., --- Πλειστοάνακτος 
τοῦ Παυσανίου βασιλέως. 
Αϑάιθ ἃπηθίριο 114, 2, βορὰ βασι- 
λέως δὰ ν. πΠλοισευύδαν τὰς γ6- 
ἔθ απὶ 6558 ΘΧ Υ 10, 1 οορσηο- 

ΤΠαςοαἀδοπιοηϊουπὶ (οἴ, 182, 1), 
οἰϑὶ δὺ 115. ααἱ τλΐπιι8 δοουγαίθ 
Ἰοαπαπίαν Ποο ΠΟΘ ἰηΐογα πτη 
οἱ υἱδαῖϊταν, 1, ΟἸτηι, Εαβύ, ΗΕ], 
Ρ- 210. -- ἐβοήϑησαν. Ὅδθ 
ΓΘΙΉΡΟΓΟ οἷ, δὰ 10ὅ, 4 ἀϊοία. 

8.8. τοῦ Καοισαίου κόλ- 
που. ἈΑρυὰ Τῆθο, οβὺ Θοηϑίδ 5 
ΠΟΙΏΘη 5᾽η1|8 ΟΟΥ ΛΠ ἀν θυ βὶ. τς 
εἰ βούλοιντο οὐϊίᾳιιε ἀϊοίπηι 
Ρῖο ἣν βούλωνται. ΟΥ̓ 1Π| 20,1 
εὐ ΠῚ 4, εἶ ἂς ροδιροβίίο εἰ οἵ, 
δάῃ, 10, -- ναυσί. ἈΔηίοα 
ὐνητῖν »ν' " (πεντήκοντα) 60η1- 
Ρᾶναίο οι. ΧΙ 80, 1 οοηϊοῖϊ 
ἨοΟΙΖΑΡΙΟΙ ἴῃ Πρ 6}1}0 απθη) ἴη- 
ΒΟΥ ρ 510 ὥὔἥηϊογ διομιγοηι {ἰδ ον αἰΐδ 
Μαγϑδίοιϊιιῷ αν φνΐθολ. Οἴδϑοῖ. 
υοτ 489 --418 δεοὶ ὥἄρλογος, Τῆθο- 
ῬΟΠῚΡ τι. ὦ. Αμίογοπ Ὁ. 38. ϑεὰ 
οὐπὶ Ὠιοάουιβ ἤηΟ ΠΕΠΊΘΙΠΙ ΘΧ 
ἘΡΟΥῚ βίον ροβϑὶύ 5 ΠῚΡ 5856, 
Ἢ ΠΟΘΙ ΠῚ διιιθηὶ ἢἶο δἀαϊ ποη 
ὨΘΟΘ586 6586 100, 2, 10ὅ, 1 οδίθη- 
ἀδηΐ, πιηὶ ΤῊ, ααοαϊιθ ΠΥ ἢ. ΠῚ 
ΠῸΠΊΘΓΙΤΩ 5 σηϊ ἤσαν υῖε ἀμθίαηι 
ν᾽ ἀθίιν 6556. --- ΜΎΘΩΝ 
Πηγάς. Ο᾽ 108, 
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ὑπὸ ᾿4ϑηναίων., καὶ τότε ἠσϑάνοντο αὐτοὺς μέλ- 
4 λοντὰς καὶ ταύτῃ κωλύσειν. ἔδοξε δ᾽ αὐτοῖς ἐν 
Βοιωτοῖς περιμείνασι σκέψασϑαι ὅτῳ τρόπῳ ἀσφα- 
λέστατα διαπορεύσονται. τὸ δέ τι καὶ ἄνδρες τῶν 
᾿ϑηναίων ἐπῆγον αὐτοὺς κρύφα, ἐλπίσαντες δῆμόν 
τὲ καταπαύσειν καὶ τὰ μακρὰ τείχη οἰχοδομού-- 

δ μενα. ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς οἱ ᾿4ϑηναῖοι παν- 
δημεὶ καὶ ᾿ἀργείων χίλιοι καὶ τῶν ἄλλων ξυμμά- 
χων ὡς ἕκαστοι᾽ ξύμπαντες δὲ ἐγένοντο τετρα- 

6 χκισχίλιοι καὶ μύριοι. νομίσαντες δὲ ἀπορεῖν πῃ 
διέλϑωσιν, ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς, καί τι καὶ τοῖ 

1 δήμου καταλύσεως ὑποψίᾳ. ἦλϑον δὲ καὶ Θεσσα- 
λῶν ἱππῆς τοῖς ᾿Αϑηναίοις κατὰ τὸ ξυμμαχικόν, 

᾿Ὶ 

μονίους. 

84, τὸ δέ τι, ρατιϊπι ν  ΓῸ 
4 0 ἃ πὶ πὶ ὁ 40. Οἱ, 118, 2. 1] 
48, 2. -- ἐπῆγον. ΒΙοοιηβει- 
ἀπιβ δαϊ ἐπήγοντ᾽ 7 αποά δρυά 
ΤΙο. ἐπήγοντο 6586 ἀθρεραί, 
δυϊ (αι 8 ]οῖ. αρυὰ Ο05. ε 
Κυπερ.) ἐνῆγον, αυοὰ οἱ πιϊππ8 
δρίαπη νἱἀθίαν, τοί ἰδ πΊθη ἴῃ - 
οἰίαθαπὶ (Δ πηαπθηααπι) οχ- 
ΡΠΙο65 (οἵ, ΤΥ 21, 8. 24, 2), οοη- 
ἰεοῖι. Ψ᾽άΘ ιᾶπιθη Π 86, ἢ ἐ 
ὙΠ 46, 1, ᾿ἴοτὴ ξυνεπάγειν ΙΝ 
791. δ4, 32, ἐξάγειν ΜΊΙαΒΟ : 
Ιρβιπι ἐπάγειν ἱποϊτατο γΐο ἴῃ- 
ἰογργθίαθαν δίθρ!. --- δῆμον - 
τὴν δημοκρατίαν. Τιὰ ἀἰϊαοι6Π5 
τὸν δῆμον καταλύειν εἰ ἢ τοῦ 
δήμου κατάλυσις. Οἵ 8. 6. ΠῚ 
81, 4, ΨΠΠ 49. δὅ4, 4. Ὦδς «ιἰϊ- 
οαΐο ΟἸΪΒ80 οἷ, ΝΙ 27, 8. 28, 2. 
ΠΙ 68, 1 οὐ ΒΙαπ,. δὰ γα, Εἰ 
Τμοοον, Ρ. 148. --- οἰκοδομού- 
ΠΑ͂Σ βΒιιυανᾷ. καταπαύσειν. 

ἐβοήϑησαν δὲ ἐπ᾽ 
ΒΡ Νὲ 1, 6. Οὐνίδπ δᾶνον- 
508 608 ρΡτοἀϊοταηῖ, ΘΟῊ {Γἃ 
605 Ῥτγοίφοι βυπί. Οἷ, ἀϊοθηάὶ 
Θθηθνᾶ ἴῃ οἰ 54 .6ΠῈ Γοὶ ΠδΥγδίϊ ΟΠ 6 
Ῥοβίία ἃ Ρ]υΐ, Οἴπι). 17 οἱ Ῥϑυῖοὶ. 
10. ιοά. ΧΙ 80, 1. Αὐἰϑιϊά. 1 
Ρ. 156: ,«Βοηϑεῖν ἐπί, ουπὶ 
ΒΘαΌΪ ΕΥ ΠΟΤΊΘη ΠΟΙηΪηἶβ, βισηὶ- 

οὗ μετέστησαν ἐν τῷ ἔργῳ παρὰ τοὺς “ακεδαι- 

ἢοαί δυχι!  ὰπὶ ἔογγθ [νο] δὰ 
Α1105 δι 8568 ἐποπάπιῃ ργῸ- 
ΓἸοΪ501] δάνουβθαβ 8]., ΟΠΠῚ 
ΒΘαΌΪΓ ποίηθη ἰοοὶ, δι χῖϊϊο 
νΘηΐτ 6 ἴῃ 61 Π1.“ ὁ ΑΤΠ, Δα ὙΠ 
11. Τὰ βοηϑεῖν ἐπί τινας 126, 
1. 17.110... 2. Ἐν 55,9: 108; 5, 
ἐπὶ τόπον 1ΠΠ 917, 8, ΨΥ 8, 1. 
79. 1. ὙΙ 6ὅ, 8. ἵζει ἐς πόσον 
[ν᾽ 42, 8.8 5. 1.. ὙΠΟ; 3: 
ΑἸΙιον ἀοηίαας, ἀϊοίαπι "βοηϑεῖν 
ἐπὶ τὴν τοῦ ὕδατος ἐκτροπήν 
Υ ρῦ, 4 -- πανδημεί. ΟἿ 
ΟἸϊπί, Εαβί. Η6]]. Ρ. 417 54. - 
τῶν ἄλλων ξυμμάχων. ἴῃ 
115. [αἷ886 Ιοη65 οχ Ρδᾶιβ, Ὗ' 10, 
2 ἀοοσυϊ ΒοΟΘΟΚΙ.. δὰ Ριηα, 1ϑίῃτῃ., 
11, Τηϊον αἴ558 οἰϊδπὶ Ρ]ία θη 565 
γον βίγαι!α οϑί, Ὦς νυ. ὡς ἕκα- 
στοι οἴ. ἀᾶη, 8, 4. --- ξύμπαν- 
τες. Ὅδ αγίΐϊοαϊο ποὴ δαάϊίο νἱά. 
δα ΝΟ 9. 8: 

86, καέτικαί, αἰᾳὰὺ 6 Δ|}- 
48 ἐχ ρᾶτίθδ οἰΐᾶπι. ΟΓ, 126, 
10:11 156,.1.. 117. 1: Κυυδρ χαΐ 
τι καί που οοηϊ., αποὰ οἱ Α«τι}- 
Θα] 5. Βυβρθοίαβ οϑί, δ'εα οἵ, ΠῚ 
81, 4. ΙἼΠΙ 49, 1. 584, 4, 64, 2. 
6. 1:08, 1: 4. 80, 2. 9. 
8 Π: κατὰ τὸ ξυμμαχι- 

ΚΡ ΝΟΙΩ 6, τὴν ξυμμαχίαν. Οἱ. 
102, 4 εὐ δά, 11 22, 8, --- μετέ- 



218 

108. 

δαιμόνιοι 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ρη΄. 

ξίμμαχοι, 
καὶ Ζ4ακε--: 

δενδροτομήσαντες πάλιν ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἴκου διὰ 
Γερανείας καὶ ᾿Ισϑμοῦ" ᾿ϑηναῖοι δὲ δευτέρᾳ καὶ 
ἑξηκοστῇ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν μάχην ἐστράτευσαν ἐς 
Βοιωτοὺς Μυρωνίδου στρατηγοῦντος, καὶ μάχῃ 
ἐν Οἰνοφύτοις τοὺς Βοιωτοὺς νικήσαντες τῆς τὲ 

ὕαρ. 108. 8 2. 
ἕξη. Οἷ δάῃη. 

στησαν)] ,“μετετάξαντο" ,τοιοῦ- 
τοι γὰρ οἵ Θεσσαλοί, εὐχερεῖς 
τὸν τρόπον. ὅ.0ο]. Οἵ, ΑΝ Δο5η). 
Απὸς αν. 1 ρ. 128. -- ἐν τῷ 
ἔργῳ. Οἷ, αἄη. 108, 6. 

αρ. 108. 8 1. μάχης ἐν 
Τανάγρᾳ. Οἵ Ρ]Ϊαι. Μεποχ. 
9458 οὐ Αἰοὶθ, 1 113... Ῥϊοα. 
ΧΙ 80 54. ΡΙυΐ. Οἴηι. 17 οὐ Ῥριυῖϊο!. 
10, Ῥαυβ. 1 29, 7, Αὐἱδιϊαὰ. ΤΡ 
156, Βοροκ]). δα Ρίπά, [5{Ππ|. ΝῚ 
Ρ. 838. Ηρα ρῥτοϑιϊαη πο, ἰὰ 
αυοα Ὀιοά. δουρὶ, ἴῃ. ΟἹ, ΧΧΧ 
8, 5Β6ὰ ἴῃ ΟἹ, Υ͂ΧΧ 4 (ἃ. Οἢν. 
4517) τοϊουθπ αηὶ 6588 βίδίππηῦ 
θοάν. ΟἸἰϊηι. Βόροκῃ, 1. 1. ΜΙ], 
Ι. 1. Βομαοῖ, Ουμὰ Ὀιοάοτο ἴα- 
οἰπηί Κυαορ, σα. Ἰϊδί, ᾿. 172 54. 
εὐ Ῥάποῖ,, 1. 1. Ρ. 278; οὐϊαπὶ πη 0 
ΒΠΠῸ Ριῖὰ5 (ἃ. ΟΥ. 459) τϑηὶ 
ἴδουδυη 6556 ορ᾽ ηϑίαν ΡΊουβ. 85 
Ῥυρπᾶ8 δὰ Ταπαρνυδηὶ δοία5 ΡΥ 86- 
θ᾽ ΟΘΠΟΡ ΠΥ (6 561 Πα ]6 ΘΟΠΊΠ16- 
τηοῦαί Ὀϊοά. νι, θη ρ 61}, δα Ρ]δί, 
Μεποχ. εὖ Βοθοκῇῃ. 1, ἃ. ΤαηοἸς, 
1. 1. Ρ. 880. --- Τανάγρᾳ τῆς 
Βοιωτίας. Οἷ, αδἄπ, 111, 1 οἱ 
Ὧθ οοἸοοδιίοης 11 2, 1, 95, 8. 

ἐνίκων Λακεδαιμόνιοι. 
ἈΠοΙρΡ᾿ πὶ Ρυρηδπ νοοδί Ρ]αίο ἴῃ 
Μϑηθχ. οὐδίουθιη ἃρθηβ οἱ Αὐὶ- 
Βι4685. ἢ. 180; οπιηΐϊὰ ρϑυιυν αὶ 
Θιοάοτνιβ; Τππογ ἰδ ΠϑΡγδι]ο- 
ΠΘ ΠῚ οἱ Ραιβδπὶδβ δία Αὐ]βιϊ 65 
Ῥ. 156 οὐ 'ἴρ86 δνϑθηίι8 Ῥρηδθ 
ΘΟΠΊΡΓΟθδη,, Αἀ ἤδῆο Ρυρη8η) 

εἰκοστῇ Ναϊ. Η., 564 πἷο οπὶ ΒΌΡρΘυ βου ρίο 

ΡΟΥποὺ ᾿ἰπβουρίϊο ΒΘΡΌΪΟΓ 5. ἴῃ 
ΙΏβοῦ, Αἰ, 1 ἢ. 44], ἂς 8 οἵ, 
Ραιβ. 1 29, ἴ. -- καὶ οἵ ξύμ.- 
μαχοι. Ἠοταπι ΡῬυδθοὶρυϊ ἔπθ- 
γαηὺ ΤΠΟΟδηὶ οὐ ἤοῦαπὶ ἴοθάδγδιὶ 
Βοροί. Οἵ, Βοβθοκῃ, 1, ἃ, 

82. δενδροτομήσαντες-- 
δενδροκοπήσαντες, αυοὰ ᾿ἷο 6- 
Π]Θ 18 ΒΟ ρδ᾽: Ποῦνγ. Νὰπι ἴῃ νθυθῸ 
ΘΟΠΙρΡΟΒἰύο [ἶὸ τέμνειν θα ἀ6πὶ 
ψ]η] Πιαθοί αυδῃ ἴῃ ξύλα, τὴν 
ὕλην τέμνειν 1 τῦ, 2. 98, 1. -- 
Ἰσϑμοῦ. ὃς ἀγίουϊο οπιῖθδο 
οἵ. ,δάπ, θῶ, 8. -- ἀπῆλϑον 
ἐπ᾽ οἴκου. Αἄδο αὐδᾶν] Βί 6 8 
πα αἰ1ϊἃ5 οὐτπὰ ΑἰΠΘηἰθηβῖθ5 ἴθ- 
οἶ556 ἀϊοαηίαν 4 Ὠοά. ΧΙ 80, θ. 
-- δευτέρᾳ καὶ ξἑξηκοστῇ;, 
ἃ. ΟἸν, 466. Οἷ. ΟἸτπι. Βαβι, ΗΕΙ]. 
Ρ. 256. ῬΙαῖο Μειοχ. 1. ἃ, τρύτῃ 
ἡμέρᾳ ἐν Οἰνοφύτοις ν οἶδ 
ΑἸΠΘΠΙΘπ565 βου] ῖ:, οἱ ἑξηκοστῇ 
ΘΧΟΙ ἀἶ556 βαβριοδίαν ΟἸἸητο ᾿. 2366; 
564 Βοροκῖ. 1, ἃ, Ρ. 886 ΡΙαιο- 
ἢἾΪ8. νοῦ ἴ(ὰ ᾿η ΘΥρΡ υοἰαίαν αὐ ΡῸΥ 
{065 αἴθβ ρΡιρηδίαπι 6586 ΟΘηΒθδὶ, 
ἂἃθ αι ἱἰηίουργθίαιομθ ἀυϊίαι 
Κυαορ. δια, Ηἶδι, Ρ. 1712, ὅδυ- 
ἘΝ 611 Βοροιῖϊ ἐχροηὶν ΒοΟΘΟΚΙ. 
Ἰρθ δ88: 
8. 8. Οἰνοφύτοις. Ἐορίοη 5 

νὴ 5. σΟμβῖιδ 6. ΠΟΠΊΘἢ ἔμ1556 οχ- 
ἰβυϊηδης ΘΒ] οἰ ουηδομον δὰ Ρ] δῦ, 
Μοποχ. ἰ. ἃ. οὐ δ]11, δἰϑὶ ΠΟΘ 
ῬΓΟΡΥΪαΠΙ 6556 β᾽π}ὰ] Πατιοί, Ἰωοοιι5 
στὶ Ταπᾶρστδοὶ οὐαὶ. Οἵ, Τμρὰκ, 
ατδθο, βορί. ΠΡ. 408. Βιιγβ. ἀθορτ, 

Γενομένης δὲ μάχης ἐν Τανάγρᾳ τῆς 
Βοιωτίας ἐνίκων “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ 
καὶ φόνος ἐγένετο ἀμφοτέρων πολύς. 

μὲν ἐς τὴν Μεγαρίδα ἐλϑόντες καὶ 
2 
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χώρας ἐκράτησαν τῆς Βοιωτίας καὶ Φωκίδος καὶ 
Ταναγραίων τὸ τεῖχος περιεῖλον χαὶ “οκρῶν τῶν 
Ὀπουντίων ἑκατὸν ἄνδρας ὁμήρους τοὺς πλου- 
σιωτάτους ἔλαβον, τώ τε τείχη τὰ ἑαυτῶν τὰ μακρὰ 
ἐπετέλεσαν. ὡμολόγησαν δὲ καὶ Αἰγινῆται μετὰ 
ταῦτα τοῖς ᾿Αϑηναίοις, τείχη τὲ περιελόντες καὶ 
ναῦς παραδόντες φόρον τε ταξάμενοι ἐς τὸν ἔπειτα 
χρόνον. καὶ Πελοπόννησον περιέπλευσαν ᾿ϑηναῖοι 
Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντορ, καὶ τὸ 
νεώριον τὸ Δακεδαιμονίων ἐνέπρησαν καὶ Χαλκίδα 
Κορινθίων πόλιν εἷλον καὶ Σικυωνίους ἐν ἀπο- 
βάσει τῆς γῆς μάχῃ ἐκράτησαν. 

Ιρ. 328. --ὀ τῆς Βοιωτίας. 
ΤῆΘθα5 βοοιπάμπηι Πἰοά. ΧΙ 88,1 
δχοῖρὶε Νίθρ. Ηϊβί. δηΐ, ΠΡ, 4 
᾿ἰοηαιθ Παποκ. 1.1. 864 [116 Γ 
ἰπμάΐοαι ανοί,  Ρ, 449 (ἰπίργρυ. 
Π| ρ. 257). ΟΥἉ, 88 146πὶ ἀθ τοὶ 
ΡΠ οα6 ὙΠΕΡ που ατη ἔουτηα απᾶ- 
1ἰῖβ ροβύ ἤδηο ῬθρηδΙη ἔπουϊῦ 6 Χ 
Αὐἰβϑίοί, ΡΟ]. Κ᾽ 2, 6 αθξευι ρ. 4710 
(ἰμίορρυ, ρΡ. 3069). -- περεξζλον. 
56Π0].: καϑεῖλον (ευπη, ΠῚ ΓΙ 
40 ὉΓῸ5 οἰποία ογαΐ, τὸν περί- 
βολον). ΟἿ 1Υ 61, ᾿ 188, 1. - 
ἑκατὸν ἄνδρας. σῇ. ΒΌΘΟΚΗ. 
δα ΡΙπά. ΟἸγαρ. ΥΠΙ Ρ. 188. -- 
τὰ τείχη... ἐπετέλεσαν. 
Οἷκ, 107,1 οὐ ἀθ ἁγίϊο, ᾿ἰθγαίο δά πη, 
28; 2 

8 4. ὡμολόγησαν δ τως 
Αἰγινῆται. Ομ ῥΡ6ὲ ΠΟΥΘΙῚ 
πθη565 Οὐδ ἀΙ οηθπη, ἀ6 οαϊμ5 ἰηϊ- 
(ἴο νἱ4, 108, 2, τοΙοεγαϑϑϑηύ (Π]1οά. 
ΧΙ 178, ὅ). Οἵ, Μι6}}]. Αοδρίπ, ρ. 
119. Ὀδ ΡΑτιϊορ 18 ᾳαδ6 5βθατπη- 
(αν νἱὰ, ἀάη. 101, 8, --- ταξά- 
δον ΘΙ αθπ᾿ν90..8; 

8 ὅ. Πελοπόννησον πε- 
ριέπλευσαν. Οἵ, θῖοα. ΧΙ 84. 
Ῥαυβ. 1 27, 6. δε Τοϊαϊάθ οἵ. 
ἴηἴγὰ 118, 1 οἱ Πιοά. 1. ἀ. -- 
τὸ νεώριον τὸ ΛΠακεδαι- 
μονίων. Ἐπ8ι αγιβίαμ, ὙΙά, 
Βιοά. οὐ Ρδιβ. 1, ἃ. οἱ ἀδ βἰία δἷιι8 

δμεῖ ῬΘΙΟΡ. ΠῚ ρ. 210 5ᾳ. Βιι8, 
ΥἼ, Πρ. 14454ᾳ. Νεώριον νο- 
ἜΣ αἰ Νίβαρα ΠΠ 98, 2. ϑυῦ- 
Π186 Χοη. Ηἴΐβι. αν. ὟἹ ὅ, 82 
Γυϑείῳ ἔνϑα τὰ νεώρια τοῖς 
“ακεδαιμονίοις ἦν. -- Χαλκί- 
δα Κορινϑέων πόλιν. Δ6- 
101186. ΡΡΘὴ δὰ Ειιθπὶ οϑίϊαπη οἱ 
84 πιοπίθπι ΟΠ α]οϊ θη, ααἱ Ποάϊα 
Βαράσσοβα ἀϊοῖταν, Βἰίαπι. Οἱ, 
1 88. δίυδ0. Ρ. 4581. 469 56. [681 
ἄτγδϑθο, βθρί. 1 ρ. 1060 54. οἱ 111. 
Βαγβ. ἰκ]. Τρ: 1852... Ηδπὸ ὃτ- 
θ6 πὴ ἱπη6 ΟΟΥΙΠΊΠ1 ὑθμο δηΐ, αὖ ἴπ 
Τιοογῖ 6 οο!οπίϑμα ΠΡ ρδηὶ ΜοΙΥ- 
ογίαπη (11 102, 2), ἴπ Αοδαγηδηΐδ, 
βὶ Τιϑιιοδ 6 πὶ ΟΠ ἰἸ Πλ115, 6Χ ρᾶῦΐ6 
Αηδοίονίαπι (1 ὅδ, 1) θ᾽ ομηα 8 
Βοιαη (1 80, 1) ροδβίβθϑῃί, 
Εοάδπὶ ἰθηρογα Ναυρδοίαπι, 46 
αὑἃ νἱὰ, 108, 8, ΕΧΡαΡ Πδίδ Πι 6558 
40 Αἰὐῃρϑηϊθηβὶθβ ἴαϊβο ΘΙ ΟάονΒ 
ἰοϑίαίαν, --- καὶ Σικυωνίους 
κ. τ. λ. Οἷς Ραι8β.}. ἀ.- Σεπκύυῶ - 
νίους... ἐκράτησαν. ϑιίιιϊ- 
1ἴον. 109; 4..111..2. 11 26,.8. 26, 
ι 39:9. ΘΕ Κυύυορὲ αὐ: 8.5; 
19 δη, 8. Εαϊβα 46 αἰβουϊ πηῖη6 
σϑηθίϊνὶ οὐ ϑοοιιβαίϊγὶ ργδθοὶρὶί 
Καριη. δὰ Χϑη. ΟΟΠΊΠῚ. Ιὅ, 1. 
Οἵ, δάπ, ὙἼΙ 28, ὃ. -- ἐν ἀπο- 
βάσει τῆς γῆς. ϑϑ᾽τ Πἶον ἃ 
ἀδβοεπί οἵ Βηρ] πα ἀϊοαῃί 
Βυϊίαηπὶ. ΟΥἾἉ, δάη. 86, ΠΟ. 
οὐ ϑοῃοριῃ, δὰ ΡΙαί. ΟἸθομ,, 4, 1. 
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109, Οἱ δ᾽ ἐν τῇ ᾿Αἰγύπτῳ ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ 1 
ξύμμαχοι ἐπέμενον, καὶ αὐτοῖς πολλαὶ ἰδέαι πο- 
λέμων κατέστησαν. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ἐχράτουν 3 
τῆς Αἰγύπτου ᾿Αϑηναῖοι, καὶ βασιλεὺς πέμπει ἐς 
“ακεδαίμονα Μιεγάβαζον ἄνδρα Πέρσην χρήματα 
ἔχοντα. ὅπως ἐς τὴν ᾿Δἀττικὴν ἐσβαλεῖν πεισϑέν-- 
τῶν τῶν ΠΠ]Πελοποννησίων ἀπ᾿ Αἰγύπτου ἀπαγάγοι 
᾿Αϑηναίους. ὡς δὲ αὐτῷ οὐ προυχώρει καὶ τὰ 8 
χρήματα ἄλλως ἀνηλοῦτο, ὁ μὲν Μεγάβαξος καὶ 
τὰ λοιπὰ τῶν χρημάτων πάλιν ἐς τὴν ᾿Ασίαν ἐκο-- 
μίσϑη, Μεγάβυζον δὲ τὸν Ζωπύρου πέμπει ἄνδρα 
Πέρσην μετὰ στρατιᾶς πολλῆς. ὃς ἀφικόμενος 4 
χατὰ γῆν τούς τε Αἰγυπτίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
μάχῃ ἐκράτησε καὶ ἐκ τῆς Μέμφιδος ἐξήλασε τοὺς 
Ἕλληνας καὶ τέλος ἐς Προσωπίτιδα τὴν νῆσον 

Οαρ. 109. 81. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ 
Αἰγ. Οἷ, ο. 104. οΟΤΙοΥ ἀϊά 65 
ΟΠ ἴῃ ἰοΠρΟΓιη] οταἀϊηϊθιι5 οΧ- 
ῬΙϊοδη 15. δὰ ΑΘ Ύ ΡΟ ΕΠ} ἢποπὶ 
ῬοΥνθηἰββοί, γοῦατα ΠῸ06 θ0]10 ἃπίβ 
Θ᾽ ΒΑ ατη. ΠΊΘΠΊΟΥ Δ] ΘΟΠΊΡΓΘΠ6ἢ- 
ἀἴν.“6 ΟἸΤη ἢ, Νὰπι γ65 ἀορυρίϊα- 
085 ἰη48 ΔὉ 60 ἰθιροΥα ρουβίσϊη- 
σογα ρουρὶῦ 'π ατὸ 104, 2 5ὺὉ- 
5.10, ἱ. 6, 80 ἅπη0ὺ 459 3. (6). 
ΟΥ, δἀη. 104, 2 οὐ Κύαρος, δια, 
ἶδί. ρ. 202, Ἐγιβίγα ΟὈἹΟ ΕΓ 
Ηρυθεί. ,.Ζμ" αἰδβοῆ. ἄδν' αἰδιυαγέ. 
Ῥοϊ. δραγί." ρ. 66 δάη. 10. -- 
ἰδέαι, ἰ. 6. εἴδη, τρόποι, 
Θσοπεῦᾶ, γδίϊοπμθϑβ. Ργορυῖθ 
ΒΡΘοῖθβ8. σϑηθγὶϑ, ΟἵὨ 1119, .1. 17, 
8. 51,9. 198,0... ΠΕ 
29, ὅ. -- κατέστησαν. Ὅδ6 
ΔουΪϑίο ροβϑὲὶ ἰπιροτί, ἐπέμενον 
οὗ "δ η156:..1. 55;6]199.ὅ; 

8 2. ἐκράτουν τῆς 4Γἰ- 
γύπτου. Νίοιο Αοἰιδοπιθπο. ΟἿ. 
Ὀιοά. ΧΙ 74, 1--4 εὐ Βαρῆν, δὰ 
Οἰ68. ὁ. 832. 
8 8. οὐ προυχώρει ἱπιροῦ- 

ΒΟΠΔΙΙοσ ἀϊοια,. ΟἿ, 11 50, 4. 
1114. .δ0 18,01.: Μαύιδς αν. 8 
296, 2 Ὁ. 764 οἱ ἀε [,Α. 580ὺ6- 
οράοτο οἱ ρτοσδάοτο ἔδθυ, δὰ 
Τἰν, ΧΧΙ 7, 6. Τ)ὲ τὸ οἵ, ν δβ8ε]. 
δὰ ΠΙοά, 1. ἃ. --- ἄλλως] μά- 

την. ὅ68ο]. Οὗ ΤΠ 18, 2. ΤΥ 5860, 
1. ὙΠ] 423, 5. --- πάλιν... ἐπκο- 
μίσϑ'η ἴαπρε αἱ 91, 8. 114, 1. 
-- Μεγαβυξον. Οἱ. Ῥιοά. ΧΙ 
1, 1. Οἰ65. ὁ. 88, εὐ ἀ6 ποὺ 'ρ50 
νῖνο οἰΐατα Ηδγοάοι. ΠῚ 1600, ΝΥ 
148, αἱ νἱά. Ἄγ ε556ε!, --- Ζω- 
πύρου. Ἐϑι 18 ουἶπ8. Ορογὰ ἐαρίᾶ 
εδὺύ Βαθυ!οπ. ΥὙἱὶ4. Ἠδγοᾶοι. ΠῚ 
160. - μετὰ στρατιᾶς ποῖ- 
λῆς. ΔυΡΠΪὰ5 ἐγθοθηΐα πα ρο- 
ἀϊίαπι οὐ δαυϊαη πιιπηογᾶὶ ὨΙοά. 
1,..1., οαπὶ ΑΘΠ οι ηἶθ ΘΧϑγοϊ 5 
Ρατίθ γϑ]ϊααα 8460 αὐΐῃ ρϑηία μ Π1ἃ 
Οἰδ5.., {ἰγθπιθ5 πΐθγαιθ ὑγθοθη ᾶ8, 

8 4( ἀφικόμενος κατὰ 
γῆν».Ὁ Οἷον ιθιοῦ. ΧἪῸ ΠΤ Η..-- 
μάχῃ ἐκράτησε. Οἷ Οιο68. --- 
ἐς Προσωπίτιδα... κατέ- 
κλῃσε. Οἵ, Ὀιοά. ΧΙ 77, 2 οἱ 
ἀθ ἴρβα ἰπβυὶα Ηογοάοί. ΠῚ 41 
(δὶ ἴμῦον αἰϊα μᾶθο; ἢ δ᾽ ἔστι 
μὲν ἐν τῷ Φέλτα, περίμετρος 
δὲ αὐτῆς εἰσὶ σχοῖνοι ἐννέα) 
105. δίορῃ. ΒγΥ2. [ὴ6 τϑυῖουθ ἰθὺ- 
τηϊηδίῖοηθ ἃ δοσιβαιίϊγὶ ποηλ]ἢ 15 
Βαιγίοηὶ ἴῃ ες οἵ, Καπορ,. τ, αἶα], 
8 17, 2 δἄη. 1. Καθμη. αν. τηᾶχ. 
8. 118, 4. Ῥε ἐς ρτδοροβί[ἰοπο 
οἵ, αἄη. Κ᾽ 47, ὃ; ἅ6 οοἸ]οοαιοη 6 
γϑυθουπι ἔγθαιθηιὶ Προσωπίέ- 
τιδὰ τὴν νῆσον δἅη. ΥΠΠ 42, 4. 
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καὶ ἐπολιόρκει ἐν αὐτῇ ἐνιαυτὸν καὶ 
ἕξ μῆνας, μέχρι οὗ ξηράνας τὴν διώρυχα καὶ παρα- 
τρέψας ἄλλῃ τὸ ὕδωρ τάς τε ναῦς ἐπὶ τοῦ ξηροῦ 
ἐποίησε καὶ τῆς νήσου τὰ πολλὰ ἤποιΘΌ καὶ 
διαβὰς εἷλε τὴν νῆσον πεζῇ. 

110. Οὕτω μὲν τὰ τῶν Ἑλλήνων πράγματα 
ἐφϑάρη ἕξ ἔτη πολεμήσαντα᾽ καὶ ὀλίγοι ἀπὸ πολ- 
λῶν πορευόμενοι διὰ τῆς Διβύης ἐς Κυρήνην 
ἐσώϑησαν, οἵ δὲ πλεῖστοι ἀπώλοντο. Αἴγυπτος δὲ 
πάλιν ὑπὸ βασιλέα ἐγένετο πλὴν ᾿ἡμυρταίου τοῦ 

Βεάϊν βιδίίηι 110, 1. -- ἕξη - 
ράνας τὴν διώρυχα. ΜΙγὰ 
γε θα, ΘΠ] ξηράνας͵ τὸ δεῖϑροον 
τοῦ ποταμοῦ, διώρυξι πα- 
ρατρέψας ἄλλῃ τὸ ὕδωρ, 
ΘΧΒρθοίαν οι ]85, Οὐ, θιοά. 1. ἃ. τὸν 
περιρρέοντα ποταμὸν διώρυξι 
διαλαβόντες δὲ 56}|0]. Αὐἱβίορῃ. 
Ρίαι, 118 τὸν ποταμὸν διακό- 
ψας καὶ ἀλλαχόσε τρέψας. ὕι 
γογῦα βουρία ἰδραπίαν. ᾿π5Ὲ]8 ΠῚ 
ἘΠὰ 6Χ ρϑιίθ ποῖ Παμηΐπα ΝΠ], 
5Βοὰ οδηδὶὶ οἰἴδβοιαπὶ ὙΤΠποΥ αὶ 
ΥἶΒΔ ΠῚ 6556 Ριυϊἰπι8 ΔρΡΆΓΕΓΟ; 
Ὠδπὶ διώρυχα οδηδ]οπι πῃ ἃ]- 
γΘαΠῚ ἔἥαν! 6556 οοηδβίαί. ΟἿἉΧ ΙΥ 
109, 3. Χοη. Απδῦ, 1 7, ὦ " 
4, 4Ἱ: 6 καί νἱά. δἅῃη. 1, 
- ἐπὶ τοῦ ξηροῦ ἐπογηϑει 
Ἶν8. ἔϑηκεν, ἴστασϑαι ἐπὶ ξηροῦ 
ἐποίησεν, ἴῃ 5ἴ6σοο Βιεδίαϊῃ. 
Οοπιραγᾶηᾷὰ ἀϊοοπαϊ, σθηονᾶ ποι- 
εἶν τινὰ ἔσω, ἐν μέσῳ, ἔξω βε- 
λῶν, 5ἰγηα ἀρυὰ γίς. ρ. 388. 
Τὸ ξηρόν ρτο 5Ξυθδίαπιϊνο ἰΘρἱταν 
εἴἶδπι ὙΠ| 108, 1. 

ὅλρ. 110. 8 1. ἐξ ἔτη. ΟἹ. 
ΤΧΧΙΧ 2 (ἃ. Οἢγ. 4608) --ΧΧΧ 
4 (ἃ. ΟἸ"ν. 467) ββουαπάμπι Ποάν,, 
ΟΙ. ΧΧΙῚΧ 4 (4. Ο"γ. 461) -- 
ΟἹ. ΠΧΧΧΤ 1 (8. ΟἸν. 456) 56- 
οὐπάππὶ Νίδηβ., 0]. ΧΧΧ 1 
(ΧΧΙΧ 4 οχιυ. Κιυος, δία. 
Ὠϊϑῦ, ρ. 1608 Ξε ἃ. ΟἸνγ. 460) --- ΟἹ, 
ΠΧΧΧΙ 2 (ἃ. Οἢν. 454) ββεουπάυπι 
ΟΙἰπε. ϑομδοῖ. Καπορ., ΟἹ, ΟΧΧΤΧ 
1 (ἃ. Οἢν. 4604) --- ΟἹ, ΠΧΧΧΙῚ 2 
(4. ΟἿ, 468) βεουπάππι ΡΊεγβ. ΤῊ. 

ἐθϑιϊπηοπΐο τορυσῃδὺ ααοὰ θᾳποῖ, 
ΑἸΠδηΐθη565 'ῃ Αθσυρίαπι ν θη ἶ558 
βίαταϊυ ἃηπΠῸ δηΐθ (ἢ). 459 εἰ ἀε6- 
νἱοίο8 6558 484 (ρ. 868). Οἷ. ἀη. 
104, 2. -- ππολεμήσαντα. Νοη 
Ιδσϑθπάτπι πολεμησάντων, αυοὰ 
665. δὰ Ηγρεον, Ρ. 47 ἀεβίδγαί. 
Οἵ. Πεγοά. " 9,8 οὐκ, ἐς τοῦτο 
ϑράσεος ἀνήκει τὰ Ἑλλήνων 
πρήγματα εἰ ΒοΙηΝ. ϑὅ'γηί, ρ. ὅ8. 
ΕΥιΊΖβοῃ. δὰ [πο]. Ρ. 2886. Τω00. 
«ἃ Θο0ρΡ)}". Αἰ. 7 ν. 14. Οἱ, Τὰς, 
Ἄπη, ΧΙ [6 αιοὰ Ξ5ρΡ6οῖ65 
᾿ρΡ88ἃ ὀδυπΪ ἢ ἃ ΠῚ ἀοοσοῖ ποῃ 
ἱπιροῖα οὐ ἰπδιϊποία πθὸ ΟΓ6 
απὸ ἔπ 6η5. -- λέγοι ἐσώ- 
θησαν. Τίοπρα αἰϊίον Ὀ]οά. ΧΙ 
11, 8--Ὁ. Βυτϑιιβ αἰτοῦ Οἴδβ. 
ο. 84 .344ᾳ. Οὗ, ῬαποΚ. 1. 1, Ρ. 864. 
- ἀπό γΡτὸο υδἰϊδίίοτα ἐξ, αὐ 
112, 8. 110, 8, ΠΙ 112, 8. 4110]. 
ΒΙπΉΠΠτον ἀπὸ πολλῶν ὀλίγα ΡΙαΐ. 
Δηΐ, 71, εὖ δὰ γουθαπὶ ὀλέγοι 
ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν Αττὶ, 
Αμπαᾶῦ. ΥΙ 28, 8. Αἄἀδθο Οδεβδγ 
που πα} 108 80 πονὶδ- 5[π|ῖ8 
Β. ἃ. Π| 258 αἰχὶι. Οἵ, 1΄ν. ΧΙ 
60, 1. 
8 2, Αἴγυπτος δὲ κ. τ. 1. 

Ρυϑθϑίου. 56}0]. οθγπιος. ΠῚ ρ. 170 
οἶταὶ ἰΙάεπι ὙΠῈΡ. 887 εἰ ΥΠῚ Ρ- 
θ28. -- ὑπὸ βασιλέα. ϑι᾽τα Ποῦ 
ὑπό οὐπὶ δοουβ. ΥἹ 86, 4. ΟἿ 
Κταθρ. αν, 8 68, 4 δάη. 5. -- 
Ἀμυρταίου. Οὐ, Πδγοᾶοι. 1 40. 
ΠΠ| 15. οὐ ἴθὶ Βαρῆγ. (Ἰΐπι. Εδϑβί. 
ΗΕ]. αἀ 4. 468 εἰ Ρ. 317, υδὶ οἵ, 
Κτυοσ, Ηϊο εὐ ἄγῃ, τϑοία ἀοοθηΐ 

ΔἸ 6555. Ατηγυίδθιη ϑδϊίθη 
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ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως᾽ τοῦτον δὲ διὰ μέγεϑόος τε 
τοῦ ἕλους οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖν καὶ ἅμα μαχιμώ- 
τατοί εἰσι τῶν Αἰγυπτίων οἱ ἕλειοι. ᾿Ινάρως δὲ ὃ 
τῶν Λιβύων βασιλεύς, ὃς τὰ πάντα ἔπραξε περὶ 
τῆς Αἰγύπτου, προδοσίᾳ ληφϑεὶς ἀνεσταυράϑη. ἐκ 
δὲ τῶν ᾿ϑηνῶν καὶ τῆς ἄλλης ξυμμαχίδος πεν-- 
τήκοντα τριήρεις διάδοχοι πλέουσαι ἐς Αἴγυπτον 
ἔσχον κατὰ τὸ Μενδήσιον κέρας, οὐκ εἰδότες τῶν 
γεγενημένων οὐδέν᾽ καὶ αὐτοῖς ἔκ τε γῆς ἐπιπε- 
σόντες πεζοὶ καὶ ἐκ ϑαλάσσης Φοινίκων ναυτικὸν 
διέφϑειραν τὰς πολλὰς τῶν νεῶν, αἱ δ᾽ ἐλάσσους 
διέφυγον πάλιν. 

(ἀρ. 110. 8 4. ᾿ϑηνῶν 56}ι0]. 
ναίων οοἀὰ. 

Ε86 011, διιοίογθη ἀπο οί οβὶ- 
δ6. ἀομλι5 Γοοηδυγ οἷ. ΜαποιΠ0- 
ὅς ΟΥ, ΜΏΘΙΙ, Ενδρηι, ἢἶβί. τ, 

Ιρ. 597 εὐ Βοροκῃ, ,,,απεοίλο 
κε αἴδ Ἡμπαβϑέθληρεγζοαες, Ρ. 
5602. γερὰ πλὴν ἀμυρταΐίου 

. βασιλέως αἴϊεντ 5610], ΑΥἹ- 
πὰ. Ρ. 866, υδὶῖῇ᾽ δὰ ο. 112 το- 
Βρ οἱ τη8 16 εχ βίϊπιαὺ ΕἾ Ο ΠῚ ΠΊΕΪ. --- 
τοῖς ἕλεσι. 6 ἰδ ρα! μά θι.8 
νὰ. δίγαῦ. Ρ. 799 εὖ 802. Ηδτο- 
ἄου, Π| 187. 140, ΝΙ60. Ηϊβι, δηΐ, 
Ι ν. 56, -- ἕλους ... ἐλεῖν. 
Ιῃ [}}5. οἱ ἕλειοι Πουπιοσθηθ8 ΠῚ 
Ρ. «τὸ παρήχησιν απδοιῖι. --- 
καὶ ἅμα... εἰσί. Νοὶὶ ὅτι 
ἐχϑρθοίδσο ΟΥἿὮ Κ᾽ 61, 4, ΥΙΙ 4717, 
ὁ. 80, 1. Μαι. 6, 8ὶ 632, 4 
Ῥ. 1628. Τδο. Ηίβί. 1 106 ρΡ 6} 685 
Ομ οη ο Π ΠΘΡδης πΟἢ 
Ραγύϊαθ βίπμ ἀϊο, 56ὰ ονδί 
σταπάθ ποιηθῆναι πὶ ἴῃ π0- 
τΐμθ υΥ15. Ἀδὰ, 7Τδο. Αηῃ. 
1:82.. 1ἅν. ΧΙΠ 19, 8..---οἵ 
ἕλειοι. Οἱ περὶ τὰ ἕλεα οἷ- 
κέοντες. Βετοάοι, 1194.“ Ο οὐ], 
᾿Ἑλειοβάτας νοῦᾶϊ ΑφΘβο]ι. ΡῈυβ, 
59, υδἱ νἱά, ᾿πίογρυ. 
δ 8. προδοσίᾳ ληφϑ εἰς, 

ΟΓ, Οἱεβ, ο. 84. - ἀνεσταυ- 
ρώϑη. Οἵ, Οἰε5. ο. 86, 

8 4. τῆς... ξυμμαχίδος. 
Ργο βυαϊθβίδηϊτινο, τὖ 1 80, 10 

τὰ μὲν κατὰ τὴν μεγάλην στρα- 

Ηοπι. 1. ΧΥ͂Ι 281, ᾽48η- 

86, 1. -- πεντήκοντα τριή- 
ρεες. Οὗ, Αὐῖβιια, 1 ν, 890, 597. 
-- ἔσχον. » Έσχον, κατέσχον, 
προσέσχον, γεῦθα ἡδυίοα, “ΠΕ, 
ΘΙ ΠΊΡΙΘΧ, οὐ 5 Ῥ ΆΘ56Π8 δϑύ ἔσχω, 
[ὐαν  ΠῈ σχήσω, 4Π10ὶ ἀπὶ ὁπ ἀά- 
εἶνο δῦ οαπὶ ἐς ἰαποίίαν, ΟἿ, 11 28, 
ΘῈ ΠΙ 59.: ἜΝ μ 84, 1. 0) ἀδιῖνο 
846, Κευρς. ἐκϑ 48, 1 δάη. 2. 
Κατά τοὰϊι τ 91; Σ ΙΝ 129, 5. ὙἹ] 
ΟΠ, Δ Τϑηδτ δὰ αἰχίε1ἶν. ΧΧΙ 
49, 2. ΧΧΧΙ 46, 14. ---τὸ ἥεν- 
δήσιον κέρας. 888 Μεμάεο- 
βίη. Παμηθη. ν6] οβίϊαμη ΝΠ οχ 
ΡΙπᾷ. ἔγαρ πη). 84. 56ιι ϑιγα), Ρ. 808 
ἀοουΐϊι Αἴπ. Τὸ Πενδήσιον στόμα 
νοοδηΐ ϑιγαθ. ρ. 802, Ἠετιοαοί, 
Π 11. ΝΠ οοῦπαᾶ ἄἀὰ0 πΠΟηλΐ- 
πᾶ οἰΐδπι ΕἸου8 ΠῚ 11. -- οὐκ 
εἰδότες. Α πᾶνῖραβ δὰ πϑιιίαβ 
ἰγα 51} Το... αὐ 410]. ΟΥἉ, ἢ 88, 
δ. 91, 1 ὙὙΕ 658, 4. ὙΠΕΊΎΟΙ Ι. 

8 ὅ. τὰ μὲν κατὰ... ἐτε- 
λεύτησε. δ᾽ πὰ ἐπιφωνή- 
ματὰ ἰεραῃίαν 188, 7. 11 102, 6, 
ΠῚ θ2, ὃ, ΘΧ αλΠ νει οοπιρϑιᾶ- 
ιἰδ ἀρρᾷγοι ἀθη βαιβ8 ὕθοίθ τὰ 
κατὰ τὴν στρατείαν ἰάδηι δἰᾳα8 
ἡ στρατεία ναίοτο ἰγαὰϊ ἃ Μδμ}. 
ατ. 8 588, 8. Αὐιϊοα!απι δηΐο ἐς 
Αγ. ροβὺ νϑύθα]8 ἰιθυανϊ ΠΘΟ6558 
ποη ἔαϊι, 
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τείαν ᾿᾿“ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ἐς Αἴγυπτον 
οὕτως ἐτελεύτησεν. 

111. Ἔκ δὲ Θεσσαλίας ᾿Ορέστης ὃ ᾿Εχεκρατί- 
δου υἱός, τοῦ Θεσσαλῶν βασιλέως, φεύγων ἔπει-- 
σεν ᾿Αϑηναίους ἑαυτὸν κατάγειν" καὶ παραλαβόντες 
Βοιωτοὺς καὶ Φωκέας ὄντας ξυμμάχους ᾿Αϑηναῖοι 

ἐστράτευσαν τῆς Θεσσαλίας ἐπὶ Φάρσαλον. καὶ 
τῆς μὲν γῆς ἐχράτουν ὅσα μὴ προϊόντες πολὺ ἐκ 
τῶν ὅπλων (οἷ γὰρ ἵππῆς τῶν Θεσσαλῶν εἶργον), 
τὴν δὲ πόλιν οὐχ εἷλον, οὐδ᾽ ἄλλο προυχώρει 
αὐτοῖς οὐδὲν ὧν ἕνεκα ἐστράτευσαν, ἀλλὰ ἀπ- 
ἐχώρησαν πάλιν Ὀρέστην ἔχοντες ἄπρακτοι. μετὰ 
δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον χίλιοι ᾿ἡϑηναίων ἐπὶ 
τὰς ναῦς τὰς ἐν Πηγαῖς ἐπιβάντες (εἶχον δ᾽ αὐτοὶ 

τὰς 1Πηγάς) παρέπλευσαν ἐς Σικυῶνα 1Π]ερικλέους 
τοῦ Ξανθίππου στρατηγοῦντος, κχαὶ ἀποβάντες 
Σικυωνίων τοὺς προσμείξαντας μάχῃ ἐκράτησαν. 
καὶ εὐθὺς παραλαβόντες ᾿ἡχαιοὺς καὶ διαπλεύ- 

ΟΔρ. 111. 8 1. Ἐχεκρατέ- -- ὅσα μὴ προϊόντες, '. 6. 
δου. Ὅδθ Ποὺ οἱ εἰ βϑηίΐίβ οἵ. 
Βοροκη. Εκχρ!οδύ, ΡΙηὰ. Ρ. 3582 βᾳ. 
οἱ Δ δομβπι, Απίΐαα. αι. 711 
-- βασιλέως. Οὐπὶ ποθὴ πηϊ 
γϑοὶ ραριιθῦῖὶ ΤΠ 6558}18 (οἵ. ΠΠ 22, 
8. 1 18), ἴοτίαββθ ταγόν ἀϊοὶ 
Ῥυΐϊαηῖ, Οἷ, Βοποοιη. Απίαα, ἰυγ. 
ΡΝ]. νδθο. Ρ. 402 οἱ ἤφνα. Απ- 
ἰἰα, 1 8 1718. Αἰὐἰαηθη οὐδ η 
Ἠεγοδοία5 ΝἼ 6 αἰχὶι ᾿Δλευάδαι 
ἦσαν Θεσσαλίης βασιλέες, αυδη- 
ααᾶηὴ Πἰ ποῃ ἰοὺ! ΤΉ Θββα δ ᾿πὰ- 
Ῥειδρδηί, εἰ Ηἷο 'ρ58 ἘΠ θονδι 488 
Θεσσαλίας ἀρχός ΔΡΡΘΙΙαύαν ἃ Ὁ 
ἈΑπδογθοηία ἰπ ἵταρηι. 108, ΜΙπὰ5 
τϑοία οδῦίθ Θεσσαλῶν γΟΟΘΙΩ 
ἰοπηρ αι ΟἸΔ 58. Φαρσαλίων οου- 
ἰοῖ 65. -- ὄντας ξυμμάχους. 
Οἵ. 108, 8. --Ἴ ξστράτευσαν. 
Οὗ Ῥιοὰ. ΧΙ 88, 8 εὐ Αὐἱϑβιϊὰ, 1 
Ρ. 886.0. ἤδμῃο ἘΧΡΘα Ι οποπὶ ἴῃ 
ΟΙ. ΧΧΧ 4 (ἃ. Οἰιν. 457) γεΐονι 
Ὀὶοά., 46 πὶ βϑαυϊίαν ῬΊθγβ., ἴῃ 
ΔΠΉΌΠῚ Βϑαιθηίθηι Ποάνν. οὐ δ η80, 
ἴθ Ὁ], ΧΧΧῚ 2 (ἃ. 6Ιιν, 485) 
ΟἸϊηῖο, ἴῃ ἃ. 464 Κταορ, οἱ ϑοῃδεῖ, 

ὅσα κρατεῖν ἐδύναντο (κρα- 
τοῖεν ἂν Κταερ.) μὴ προ. Οἵ, 
ΤΥ 10,1 εἱ Ηεϊὰ. δὰ ΡΙυΐ, πε τ 
ο. 8 Ρ. 828. --- ἐκ τῶν ὅπλων, 
ἃ οδϑϑδίγὶβ. Οἱ. ΠΙῚΣ ΤΟΝ 64. 8, 
89. μετὰ δὲ ταῦτα οὐ 

πολλῷ ὕστερον. ϑ8ῖο ᾿ἰἰοΡ πὶ 
9. 114, Οὗ ο. 118, [ὰ ΟἹ. ΟΠΧΧΧῚ 
1 (4. σιν. 456) ἰιᾶθὸ τοΐεγαπί 
Μϑηβο οἱ Ρίθγβ., ἴῃ 0], υΧΧΧῚ 
8 (4. Οἰν. 454) ΟἸϊπίο Κυαθο. 
Βομδοῖ, Ἐχρϑαϊ!οποπὶ 486. 58- 
ααἰϊΐαν 1Ππβίγαηύ Ὠιοᾶ, ΧΙ 88, 
1---3 οἱ Ρίαι. Ῥογὶοὶ. 19. Μίβοοι 
ΘΟΠΊρ γᾶ Ἰαδί, ΠΠ 6, 12, 18, --- 
τὰς ναῦς. Ο {τἰγοῖηθβ. ΘΟΠΊη16- 
τηογδύ ΡΙαί., 1) ὈΙοά. -- εἶχον 

᾿ τὰς Πηγάς. διά. 108, 4. 
-- τοὺς προσμείξαντας. 
ψα]οὶ βδθρίυβ τᾶ πΠ 85 ΘΟ0Π56- 
τ ΡΟ Ὁ ΠῚ ΘΟ ΘΙ 85; ὁ: 126; 
ὅ. -- μάχῃ ἐκράτησαν. Αρυὰ 
Ναπηθᾶτη, τὖὸ πᾶτγαύ Ρ]υ.. ΑἸϊᾶἃ 
πΟΠΒΉ]Πα δἀαϊι Ὀϊοᾶ, 
ὃ 8. παραλαβόντες, εἰς 

τὴν στρατείαν δηλονότι, συμ- 
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σαντες πέραν, τῆς ᾿ἀκαρνανίας ἐς Οἰνιάδας ἐστρά- 
τευσαν καὶ ἐπολιόρκουν οὐ μέντοι εἷλόν γε, ἀλλ᾽ 
ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

112. Ὕστερον δὲ διαλιπόντων ἐτῶν τριῶν 
σπονδαὶ γίγνονται Π|ελοποννησίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις 
πεντέτεις. 

μὐξοδῷ ὄντας. Οἷ. 8 1. Υ 59, 
ὙΠ 6, 8. -Ξ διαπλεύσαν. 
ἘΠ Ὁ πέραν. ΠΠαδέγαι ΡΙπίᾶτ- 
ΟἸν8 ; 1, νευθὶβ ἐπὶ τὴν ἄντι- 
πέρας ἤπειρον κομισϑῆναι τῷ 
στόλῳ. --- Οἰνιάδας. ΟΙ, Ραιϑ. 
ΙΝ φῦ, 1 Οἰνιάδας. ᾿Δκαρνάνων 
ἣν τε ἔχοντας ἀγαθὴν καὶ 

“4ϑηναίοις διαφόρους τὸν πᾶν- 
τα ὄντας χρόνον. 6 5[{ι Ο6ηἴᾶ - 
ἀᾶταπὶ νἱαὰ. 11 102. ῬοΙγΌ. ΙΥ̓ 68. 
ἩΡΒΕῚ Οταθ0: Βαρὺ. ὉΠ ἢ. 00: 
Βιυιγβὶ. αδοστ. 1 Ρ. 1205ᾳ. δι 
δαΐοπὶ ἤδ6ο τπιη8 6Χ 115 οἰν αὐ θτ115 
αιᾶ8 5ΘΠΊΡΘΙ ἱποο]ΓΌτη ποΟτΙη]ηἶ- 
5 δἰ σπϊ Ποδηΐαν, Οὗ. Π 102, 2. 
11 94, 1. 1΄ 77, 3, Ἰάδϑη ἢοιὶ 
π΄ Τωθοπίϊηἶβ 5.158 οοηβίαί, 8 
411185 πΟΠΠ1}}15 νἱά. Τοῦ. Ρατΐαὶ, 
ατ. 1 Ρ. 804. Αρυὰ Τῇιτο, ρτδο- 
ἰθῦεᾶ ἤὰς ρου παπηὶ Ογαηὶ 11 80, 
20. Υ᾽ 88, 1. ὅ6, 8 αἰΐαραπια ΟΘρ]}- 
Ἰοπῖδθ οἰνιἰαΐθβ 1 80, 8. Ὀϊβιϊη- 
Θυθηᾶα ἀ0 115 ΠΟΠΊΪπα ΘΕΔΙΪἃ 
βιαηὺ 6 οὐ ΟλὈ1] ΒΘ ΡΟΡ τΥ0 65 
ἀοβίσπδηιία οἱ μένδιοι 46 εἶδα 
ὈΓΡΙΒ ῥῬᾶγία ἀϊοι Ὶ 4, 8, ὍὋε- 
ἰΘΡΌΤΗ οἵ. οἰἴϑτη δάη. τὸτ, 8. -- 
ἀλλ᾽, 561], οὐχ ἑλόντες, ὁΐ αἄη, 
26, 4. 

Οᾶρ. 112. 8 1. διαλιπόν- 
τῶν, ἰηίονϊθοιβ, Οὗ ΤΙ 74, 
1 εὐ Κγυσρ. τ. 8 ὅ2, 2 δᾶη. 1]. 
-- σπονδαὶ γίγνονται. ἴῃ 
ΟΊ. ΟΧΧ ΧΙῚ 8 (ἃ. 6"). 454) τοίθγαπι 
θιοά, ΧΙ 860, 1 εἱ Μϑηβο, ἴῃ 86- 
4αθηίθη}] ΔΠΠῸΠῚ Ρίθγβ., ἴῃ 0]. 
ΤΧΧΧΙῚ 2 (4. 6). 451) Μαβρὶ!. 
θοῦ. Πρ. 800 Κυιυερ. ϑβομδοί, 
Ῥαποῖ. 1.1. Ρ. 887, ἴῃ 56 αι θη 6) 
ΠΗ ΠῚ ΟἸϊπίο. ΟἸἰτηοηΐβ οχ οχ- 
Β1Π10 τονοοδίὶ (οἵ, ΤῊΪΓΙ νυν 4}}, ΗΙϑι, 
τ, ΠΡ. 488 54.) ορϑῖα Ῥϑοβῖη 
[δοίδηι] 6586 πᾶῦγαΐ ΝΘροβ Οἴπῃ. 

καὶ ᾿Ελληνικοῦ μὲν πολέμου ἔσχον οἵ 

8, 8 υδὶ νὶὰ, Νίρρ. Οὐοπρίυτα5 
γ65 οοπαπαθπηΐ Αὔάοο, ΠΙ 8. εἱ 
Αδβολῖη. Π 172. ΟΥ, ΟἸἷηι. αβι. 
Η6]]. ν. 267. Κύυθο. ἀε Ῥϑοβ 
ΟἸΙΠῚ Ἐπ Ροβϑὺ ἀπᾶος. Ββθοκ. 
Ῥαποῖκ. 1. 1, Ὁ. 8602, 

8.2, ἔσ ἊΣ ἐπέσχον. ὅ561}10]. 
ἱ Πα τε 9 θυ ΤΕΣ 
ΕἸΠ15]... δὰ Ευτγ, Ηδγβοὶ. 924, 
Ε, Ουτγαβ ἴῃ Μυβ. ΒΠδη, ΧΧΙΝ 
Ρ. 809 Ἑλληνικὸν πόλεμον 6558 
ναῦς πῸὴ Ὀ6Ι].πΠΔ ΑἰΠ ΘΠ ΘΠ ΒΙΌΤῚ 
οὐτὴ ατδροῖβ, 5εα ἀΥΔΘΟΟΓᾺΠῚ ΟΌΠῚ 
Ρεογβϑὶβ δίσῃθ ΤῊ. φρυΐϊαὺ ἀΐσθγθ 
ΑἸΠΘηΐθη565 ΘΘΥΘ5508 6558 
θ6ΠΠᾺπῦ σοηΐγα ὈΔΓΌΔΓΟΒ σου θη στη. 
ϑεὰ 60. 56η81. ποὸηὴ ἔσχον, 568 
ἔσχοντο ἀϊοθη τη δγᾶϊ οἴ, ΟᾺΠῚ 
ἵπ Ορροβίίο τιθηηθτο ἐς δὲ Κύ- 
προν κ. τ. Δ. ἰΐοπιὶ ἀθ θ6}10 οου- 
ἰτἃ ὈΑΓΡΔΤΟΒ βαβίο ΒΘ 110 5]ΐ, 
οΟΠ γατὶΐ γϑί]0 ῬΥΌΓΒτ5 ΠΘρ  ΘσΊΌγ, 
Ουδνιπὴ Οδιιβαγαπι ΔΙ ΓΘ πη. 4]- 
ἄδθπιὶ βιβία! Βοτγρκίαβ, ααὶ ἴῃ 
ῬμΠ]. ΧΧΧ νη. 678. ἴπ΄ οδπᾶοπι 
βθητοπιϊδπι καὶ Ἑλληνικοῦ «οἵ» 
μὲν πολέμου ἔσχοντο [οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι] εὐοπίδοϊ!, 568 αυἱᾷ [86 
οοηϊδοίῃγα δα βουνδηάϑτη οοπίγαυιὶ 
ΤιΪ ΟΠ 6 ΠῚ το οἰαίαν. ΠῸῚ ῬΘΓΟΙΡῚ- 
ΤῆΠ5. 5Ξ8η6. 60 40θη ΠΟῸΒ5 50Π0]. 
Βθοιαὶ βίαιαϊηλι5. βθηβιι ἔχειν δἰ] ὶ 
οαπη ρσαηθίϊνο ἰπηοίατη ΠῸΠ ἰἴη- 
γϑηϊίαῦ οἱ οἷπὶ δϑάθτη βθηίθηίϊα 
[ΔἸ Π πιπὶ οϑὲ ἔσχοντο βυθοῦ 
(οἴ, Ηενοά. ΝῚ 886. ΝΠ 169. 289), 
5646. π᾿ ΠΟ Πλϊ η}8 ἰΐα ΠΊ ΓΘ γ ΓΘ - 
Τὴν, αποὰ ΤῊ. 56η511 ῬΓΟΓΒῈΒ 
οοῃί ναι ἔχεσθαι τοῦ πολέμου 
ΥἹΙ 88, 6. ΥἼΠΙ 8, 2 ἀϊχὶῖ, οὐ οὔσῃ 
Ἰρβὰπὶ ἔχειν ΒΟππαπη δ πὶ 68 ῃ- 
ἄεπὶ ἀδβἰϑίθπαϊ νἱτὴ ᾿αθθδί αἰαῖ 
πέχειν, ποὴ νἱἄοίαν ποσϑηα ΠῚ 

6586. Ροίυἶββα. {Ππἃ διϊδη) ΟἿ ΠῚ 
Βοηορίϊνο ἴῃ ἤᾶπὸ 5606} 18 Π| Ρᾶ- 

μ᾿ 
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᾿Αϑηναῖοι, ἐς δὲ Κύπρον ἐστρατεύοντο ναυσὶ δια- 
κοσίαις αὑτῶν τὲ καὶ τῶν ξυμμάχων Κίμωνος στρα- 
τηγοῦντος. 
ἀπ᾽ αὐτῶν ἔπλευσαν, 

καὶ ἕξήκοντα μὲν νῆες ἐς Αἴγυπτον 

᾿Δμυρταίου μεταπέμποντος 
τοῦ ἐν τοῖς ἕλεσι βασιλέως. αἱ δὲ ἄλλαι Κίτιον 
ἐπολιόρκουν. 
γενομένου ἀπεχώρησαν ἀπὸ Κιτίου" 

Κίμωνος δὲ ἀποϑανόντος καὶ λιμοῦ 
καὶ πλεύυ-- 

σαντες ὑπὲρ Σαλαμῖνος τῆς ἐν Κιπρῳ Φοίνιξι 
καὶ Κίλιξιν ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεζομάχησαν ἅμα, 

᾿ ’ ’ "ς "᾿ 

καὶ νικήσαντες ἀμφέτερα ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου 
καὶ αἱ ἐξ Αἰγύπτου νῆες πάλιν [αἴ] ἐλϑοῦσαι μετ᾽ 

γον (οἴ, ὙΠῚ| 81, 1) Ἰαπρὶ, ρτδθ- 
5ΘΡΓΪΠῚ ΘῸΠῚ 511} 116} οα νἱὶ ἰγϑῃ- 
5 ἰνὰἃ βδερίαβ ἀἰοαίαν ἔχειν τινά 
τινος, αἱ ἀρυὰ Χρη. ἴῃ Ογν. ὙΠ 
Ἐπ 596. εν. ἀυθῖιαι δὴ 580γὶ- 
Ὀδηά απ 511 ἐπέσχον, αὐ ἰηίον- 
ΡΥ οίδιι 56}|0]. --- ἐς δὲ Κυ- 
προν ἐστρατ. Οἵ, Ὀίοά. ΧΙ 
8. «ΡΙυς, Οἴηι, 18... δοῦν. ΠῚ 86. 
Ἀεὶ. νὰν. μῖϑιυ. Υ 10. Νεβρ. Οἴμι. 
ὃ, 4. 
8 8. ἀμυρταίου. ΟἿ 110, 

ἢ. --μεταπέμποντος. Δοιϊ- 
γὸ δΒιυῖιβ νϑυθὶ, αὐοᾶὰ 5 4υ88 
οοηίγα σοπϑδιυρίπαϊηθπ) ἀϊοία 5ἰηὶ 
Δαπιπιογαὶ Τοησίπ. ΙΧ ρΡ, ὅθ4 
ἍΝ 41|2., φυιδπαπὰπι Δ 6 ΠῚ ΠΟῊ 5016- 
νἱῦ Αὐἰβίορῃδποϑ, υὐἱίαν Τῆι, ΤΥ 
Ξθὺ τ. ΟΥΙδΌ ΜῚ. Υ1Π1;ὃ. 88; 9, 
ΨΆΓΕΒ,, Πς.15. 1: 45:8...80), ὅ. 
Βεδοθρὶς οδἰἴδιη Ὀῖο 855. Αοιϊναπι 
οὐ τηθάϊπμη αἰβιϊποιιθγα σοηδίῃτν 
Ηεγθβέ. ἀθ ὁ}. δπιθπά. ρ. 87, 5οὰ 
ἴᾳγ σοηϊγδαϊσαῃί Κναθρ. οἱ Οἴδβα. 
ΟΕ, ὙΙΠ 817, 4. -- τοῦ ἐν τοὶς 
ἕλεσι βασιλέως 6], Ηριυν. 
ἰᾷπαυδπὶ τθροίϊία ἐχ 110, 2. 5εὰ 
βῖο βϑίίθῃη τοῦ ἀμυρταίου ουπὶ 
ΔΡΓΙΟΪΟ ΘΧβρθοίδυθη 85, αἱ ἱπα]- 
οδΡδίαν ἢ ΠΟ Αγ θα πη δα ἀ 6 πὴ 
6586 δίαιι6 Θαπὶ αυἱ ἀπίθα ποΟπιὶ- 
Ὠδίαᾳ5 εϑί, --- Αΐἕτιον) Κίτιον 
πόλις Κύπρου, ὅϑεν ἦν Ζήνων 
ὁ Κιτιεύς, ὁ φιλόσοφος. ὅ6}ο], 
Οἢ, ϑ80. ρ. 682. 
8 4. Κέμωνος ... ἀπο- 

ϑανόντος. Ο]. ΠΧΧΧΙΙ 8 (8, 
Οὔτ, 449), (ΑἸϊίου ἰάπιοπ Μη. 

ϑραγι. [2 Ῥ. 385.) Π6 πηουῦίθ ΡΙαὲ, 
Οἴπη. 19 ἀπέϑανε δέ, ἱπααέ, ὡς 
οἵ πλεῖστοι λέγουσι, νοσήσας, 
ἔνιοι δέ φασιν ἐκ τραύματος. 
Ιῃ ορρίάο Οἷτΐο διὰ τηονἔπτι 
6888. ἴαϊβο αἷοῖ: Νϑροβ ΝΣ ὃ. 
ΜΠ ἃ τηΐϊβοθὶ οὐ Πησὶς ΠΙοά. 1. ἃ. 
ΟΥ̓ Παποῖ. 1. 1. Ὁ. ϑ8ῦ5ᾳ. -- ΣΥ 
Σαλαμῖνος. Ὑπὲρ νεγΐ5 
μετέωρον εἰ ἀνάγεσϑαι τεβροη- 
ἄογθ ἀοορί Ἄτη, ΘΟΠΊρΡΑΥΔΠ5 ἀπο- 
σαλεύσας ὑπὲρ τοῦ στρατοπέ- 
δου 187, 2 εὐ ναυμαχήσαντες 
ὑπὲρ τοῦ λιμένος ὙΠ 9ὅ, Ἢ 
θ6 ϑαϊαπιῖηθ νἱὰ, ϑίγα, 1. Ἶν 
ΚΙιθρθνιῖ ,“θορν. δηΐ. 8 121. - 
ἐναυμάχησαν καὶ ἐπεξο- 
μμάχησαν. Απιθᾶβ ρυρπηᾶβ Ὀῖο- 
ἀοΓβ, παγδίθπι ΡΙ αἰδτοὶ 5 Οἷηι. 
18, αὶ ἀ6- ἰογγοβίγὶ ἰδοθί, δηίβ 
ΟἸπιοπἶβ πιουίδιη [δοίδτηῃ δἰ ἢ γτηδί, 
4058 ΠΟΠῚΟ πδγαίϊοπὶ οορσπαιὶ 
ΟἸἰπιοπὶβ. (Υἱα, Μδυςε]}. 8. 2) ριδε- 
δ ΘΟ "5: ἀμφότερα. Οὗ, δάη. 
18, ὅ. -- αἴ ἐξ 4ἰγ. νῆες 
πάλιν ἐλϑοῦσαι, πᾶν68 6Χ 
ΑοδΥΡρίο γϑνθυδᾶθ, ἢ, 109, 
8. - μετ᾽ αὐτῶν, 561}, ἀπε- 
χώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. ϑθργᾶίο αἵ 
ἱπησϑηίο5 ἐλϑοῦσαι μετ᾽ αὐτῶν, 
αὖ Β'ηξ αὐδὸ οὐ 85 ΑἸΠ 615 
νϑπογδηΐ, δὰ πάλιν 5υθαυάίτηί 
ἀπεχώρησαν, υδδὶ ἀΐνοῦβα 5ἰπὶ 
πάλιν ἀπεχώρησαν εὐ ἀπεχώ- 
ρῆσαν ἐπ᾽ οἴκου. Οετίε ἰία 
ΡΓΟΓΒῚ5. ᾿πα 116 εὐ πιοϊθϑίθῃ) εβί 
πάλιν. Οοηίτα Ηδαβίαπι ἴῃ Πμπσαδ, 
Ρ. δ 584ᾳ. ἢϑῆηο τϑίϊοη 6 πὶ ἱπΊρΓῸ- 
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αὐτῶν. Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ ταῦτα τὲν ἱερὸν ὅ 
καλούμενον πόλεμον ἐστράτευσαν, καὶ κρατήσαντες 
τοῖ ἐν Ζελφοῖς ἱεροῦ παρέδοσαν ΖἸ]ελφοῖς" καὶ 
αὖϑις ὕστερον ᾿4ϑηναῖοι ἀποχωρησάντων αὐτῶν 
στρατεύσαντες καὶ χρατήσαντες παρέδοσαν Φω- 
χεῦσιν. 

118. Καὶ χρόνου ἐγγενομένου μετὰ ταῦτα ᾽4ϑη- 
ναῖοι, Βοιωτῶν τῶν φευγόντων ἐχόντων Ὀρχομενὸν 
καὶ Χαιρώνειαν καὶ ἄλλ᾽ ἄττα χωρία τῆς Βοιωτίας, 
ἐστράτευσαν ἑαυτῶν μὲν χιλίοις ὁπλίταις, τῶν δὲ 
ξυμμάχων ὡς ἑκάστοις ἐπὶ τὰ χωρία ταῦτα πολέ- 

8 1. Ροβὶ ἑλόντες δὐάδυπὶ καὶ ἀνδραποδίσαντες 
Ταδηίῃῦ αυϊάθπη 68, αυ86 ῬΥΟΡΆ01|6 

ὕαρ. 118. 
Ιδὰγ. πὶ οἱ Α]]απού ἀρίθυϊου 68. 
πο 510 ἰγγβρϑβϑίββθ, ΒΙοοτηΐ, οἱ ΠΠΙν. στ δ τι Οὐ. ΟΠ ἢ- 9: βρᾷ (858. 

γϑοίθ πιοποὶ φυλακὴν καταστήσαντες οβίοπάογα ὈΓθΌΘΤη ᾿ἼΠ6ΟΠ15 ποπ 
6556 Ῥυϊναίδπι. 

Ῥαηίθηι εὐ αἵ πάλιν ΙεβΘη οὶ 
γϑοίθ (]α55. τηοηθί 5ἷο ταῦτολο- 
γίαν εἴβοῖ, οὐπὶ ἰάοπι 51} αἵ ἐξ 
Αἰγ. εἰ αἵ πάλιν. Ἰιᾶᾳὰθ (]455. 
Βθοιεῖϊ αὖ ἀεϊονίπηι5, αὐ οἴβοονο- 
τὰ θα νϑυθογατη ΘΟ] οοδίϊο 46 απ 
ἀϊοίατη οϑὶ 90, 1, Οείθγιπι ροϑβὶ 
μᾶθοὸ ΟἸπιοηΐβ ν6] ροίϊα8 Αὐ ἢ 8 
Ῥϑοοπὶ ἰδοίαπι 6556 συ ΐσο βίδίι- 
πιηΐ, 46 ατὰ νἱὰ. δάπ, ὙΠ| ὅ6, 4 
οὐ Ῥαποῖκ, ἴῃ Πεἰαῦ. δοδᾶ, ΒΟυ55. 
ἃ. 1884 ρὑ. 78 56. 
ΕΣ Λακεδαιμόνιοι δὲ 

κ. τ... ὕδϑαιε «ἃ ἐστρατευσαν 
Παθεὶ Ρυϊβοῖαπ, ΧῪ ΠῚ 26 (212), αδὶ 
ἐνταῦϑα φΡτο μετὰ ταῦτα. Οἴ. 
ΡΙαι, Ῥουῖοὶ. 21 56Π0]. Αὐἰβίορῃ. 
Ἀν 1. 551: ΟἸἸηὶ.. ἁ. Ῥ- 258. 
ἤδη οὀχρϑαϊϊοπθθ διιβοθρίδ 
6556 0]. ΠΧΧ ΧΙ 1 (4. Οἢν. 448) 
οχὶ βυϊπηαὶ Ποᾶν., 0]. ΟΧΧΧΗ͂ 4 
(σεγ ἃ. ΟἾνγ. 448) ΜΈΕΙΙ. 1.1. 
Κύαορ. ϑομδοῖ, -- τὸν ἱερὸν 

. πόλεμον ἐστράτευσαν. 
ΘΠΩΪΠΙΟΥ Αρρὶ. ΠΙ 2 οὐ Ὀϊοά. 
ΧΙΧ 81, 56. ΜιΠιαθιαν Ὁ 6]- 
ὰ ΠῚ ον, Εροά. 1, 28, αὶ ἰά6πὶ 
Ρυρηᾶτο δ6118ἃ ἀϊχῖι. ὅοπι- 
Ρᾶτὰ τὰς πύστεις ἐρωτᾶν ὅ, 2, 
αὐτάρκη ϑέσιν κεῖσϑαι 81, 8. 
Μδίῃ. ατ. 8 4080 (απεπὶ Ροδι8 

Ιάθπὶ ριυίΐαὶ πᾶθὸ βϑουπάππι 98, 1 δἀάϊία 6556. - 

μὰπο ἀϑαπὶ (ΥἹ απ έτη [8}}} ἀρρᾶ- 
τοί), 00. δά. ὅόορῃ. Αἱ. 290. -- 
παρέδοσαν Ζελφοῖς. Εἰε- 
ΠΪΠῚ ἀπέστησαν Δελφοὺς ἀπὸ 
τοῦ κοινοῦ συστήματος τῶν 
Φωκέων “ακεδαιμόνιοι καὶ 
ἐπέτρεψαν καϑ᾽ αὑτοὺς πολι- 
τεύεσϑαι. ϑίγαθ. ρ. 428 οχίν. 
--. παρέδοσαν Φωκεῦσι. 
Βα ροβίθᾳ ὈοΙρἢῃϊ γθου ρ ογδυ δυιηΐ, 
Οἷ, 118, 8. 121, 2.0 18,2. 

Ολρ. 118. ὃ 1. χρόνου ἐγ- 
γενομένου (ἰπιοτϊοοΐο, οἱ 
[ν΄111..2.. ΨΙΠῚ 9; 2). πὰ 
ταῦτα. »1. 6. μετὰ ταῦτα, 
χρόνου ἐγγεν. ΟἿ, 114, 1. 118, 
1.“ ἼΔΟΟΒ 8. Κυθθρεν ἰδηιθὴ μετὰ 
ταῦτα οἵα ἐγγενομένου ἰαη οί, 
ῬΌΡΠΔΠΙ αἴᾶ6 'π ΡΓΟΧΙΠΩΪ8. 8}- 
ταῖυς δνθηΐββο 0]. ΣΧΧΧΠΙῚ 3 
(α. Ομν, 447) οοπϑθπίπηῦ Ρ]ουῖ- 
416, ἰδπηθη ἃ, 446 5ίἰδίυϊί Κυαθρ. 
{ΤΠ ππ|πὶ νϑγιτη 810 ΠΟῚ 5815 ἀ6- 
ἢπῖγὶ Ρ0556 Ραϊαὺ Βομδεῖ, Ρ. 19 54. 
-- τῶν φευγόντων. ἘχΒυ]}- 
θὰ5 Ῥοβϑὺ Ῥαβηδπι ΘΘΠΟΡ ΠΥ ΘηΒθπὶ 
ἜΧρυ βἰβ. -- - ἐστράτευσαν. 
Οἱ. Ῥῖοά, ΧῚ 6, 2. οὐ ΡΙαῖ, Ροτίο!. 
18. --- ὃς ἑκάστοις, βίηρα- 
118 Ρτο ταίδ ρᾶτίθ. ΟἿ, "δάῃ, 
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μια ὄντα, Τολμίδου τοῦ Τολμαίου στρατηγοῦντος᾽ 
καὶ Χαιρώνειαν ἑλόντες ἀπεχώρουν φυλακὴν κατα- 
στήσαντες. πορευομένοις δὲ αὐτοῖς ἐν Κορωνείᾳ 

ἐπιτίϑενται οἵ τὲ ἐκ τῆς Ὀρχομενοῦ φυγάδες Βοιοω- 
τῶν καὶ “οκροὶ μετ᾽ αὐτῶν καὶ Εὐβοέων φυγάδες 
καὶ ὅσοι τῆς αὐτῆς γνώμης ἦσαν᾽ καὶ μάχῃ κρα- 
τήσαντες τοὺς μὲν διέφϑειραν τῶν ᾿4ϑηναίων, τοὺς 
δὲ ζῶντας ἔλαβον. καὶ τὴν (Βοιωτίαν ἐξέλιπον 
᾿Αϑηναῖοι πᾶσαν, σπονδὰς ποιησάμενοι ἐφ᾽ ᾧ τοὺς 
ἄνδρας κομιοῦνται. καὶ οἱ φεύγοντες Βοιωτῶν 
κατελϑόντες ὁ ἢ χαὶ οἵ ἄλλοι πάντες αὐτόνομοι 
πάλιν ἐγένοντο. 

8, 4. π-- καταστήσαντες. Οο]- 
Ἰαῖο 116, 8 ἐγκαταστήσαντες 
Μεῖΐπεκ. ἴπ ργπι, ΠῚ Ρ. 562 οἱ 
δῖ. ϑϑοᾷ ἔοι! πῆ 101 5ὺ- 
δυαίίαγ, οἱ ΤΠ Ἅδ. Σ- 

8. 2. ἐν Κορωνείᾳ. Ἐν 
ἉἉλιαρτίᾳ Ῥαυ5.1 27, 6, ἐν 4ε- 
βαδείᾳ Χεη. Μεπι. ΠῚ δ, 4: 5εὰ 
οαπὶ Το, οΟΠβρὶγδηΐ ἴβοον, ΧΥΙ 
οθῖι ῬΙας, ΔΑ. Ὁ} 1196. “ιοῦς- 
ΡΙαι. ΟἷἃἨ, ΜΈΕΙ]. Οτγοποπι. Ρ. 417. 
-- τῆς Ὀρχομενοῦ. 560]. 
Ὀρχομενὸς ϑηλυκῶς παρὰ Θου- 
κυδίδῃ. Αἱ αὐ ἂς Ατοδάϊδο ἀγ}6 
ἰδ οοϑπη115, οἰΐαπη Βορθοίΐδε Οτοπο- 
ταθπὰβ (Π]ινύειος) 15 Το αἰαὶ 
τη ΒΟ ηἰ σοπουὶβ οϑύ ΠῚ 87, 4 οἱ 
ΙΝ τό, 8. Ο΄, Κτυερ. αν. ἐ 21; 
4 δάῃ. τ: “Μοκροί]) οἵ Ὀπούν- 
τιοι “οκροΐ. 5680]. Οἱ, 108, 8. - 
τῆς αὐτῆς γνώμης ἤσαν. ΟἹ. 
Μδίιη. αν, 8. 816. Κττορ. αν, 847, 
6 8ᾶη. 10. -- τοὺς μὲν διέ 
φϑειραν. [{πίογ 41ὸ5 ἰρϑβυτη 
Τοϊπιϊάατη, Ὑἱὰ, Ὠϊοά. εὐ ΡΙαὶ, 

ξ 8. πᾶσαν. Νῖκὶ αυοὰ ΡΙα- 
ἰδθᾶ 8. οἰἶϊδπι ροβίθα ΑἸ ΠθηἸθηβίυτη 
βοοῖδθ ἵπογιηί. --- ἐφ᾽ ᾧ. Οἵ 
δᾶη, 108, 1. 

8 4, οἱ ἄλλοι πάντες. 
Τιοοτὶ οἱ ῬῃΟΟΘη568 ; π8π ΡΠ ΟοΙ ἄοτη 
Ῥτὶὰβ (108, 8) Ὁ ΑἰΠοπιθηβιθι5 
ὀδρίδηι ἰἴβαιθ ἰοθαογαίατη (112, 
δ) ταϊιῖο Ὀ6}}} ῬεΙορ. 1ναοεάδοηηο- 
Ὠἶΐβ [5886 Βοοίδηῃ 11 9, 2 ἸΘ ΟἿ ΤΠ. 
Ομ] αΐθπλ βἰο βαρ! οαηὶ δχ 5006- 

τοῦ θα5 βίπαὶ αααϊγα βοθηῦ φεύ- 
γοντες κατελθόντες. ΜίὶτιΠι 
δϑὲύ ἰᾶπιθπ 50105 δχϑυϊθβ τὰ- 
γογῦ505 αἱοὶ δαὶ ἴαγ5 ἰδοῖοβ 6558, 
ποη ΡΟρυΐοβ υὑπίνεῦβοβ. Εὖ 1ὸ 
οἰἴατπῃ Ἐπ οἷοὶ ΘΧβ 65 γον ου 586 ηΐ, 
4085 ἰδηπΊθη ΠΟ τΓραΐβ86 οϑῦίο 
ἰηάθ. οοσποβοῖίυῦ αὐυοα Εαθοθᾶ 
οἰϊαυηία πη, αἰ ὁΧ 114, 1 δρρᾶτγεοῖ, 
5 ΑἸΠ Θηΐ Θηβἴτπιπη ἱπηρ ουῖο πη 51}, 
Πδατς Κυπθρθγ, αἱ 181 ἨΕΙΙΠπι.; 
ΠΟΠ φεύγοντες κατελθόντες, 
βοᾷ Βοιωτοί 5βυθαιαϊ, Αἰτίαπηθῃ 
ΠΟῊ 5015 Βοροιϊβ, 568 οἰΐδτη [,0- 
οΥἶβ οὐ Ῥῃοοθηβῖραβ (απὸ ᾿Ἰθονία- 
ἰ6πὶ τϑϑυϊΐατη 6586 Ῥγορίου 108, 
8 νοϊταιι5. πδγγαίατη. Εὖ ἱπαρίιπι 
οϑὺ βὶς ἱπίϑυ ἔα ρὶονο5. οὐ συ ϑιϊατιοϑ 
Βοροίοβ ἀϊβοογηΐ, 40 τη ΟΠ Π65 
ἴῃ ππίνογβιτη ΒΟΘΟίΟΓΙΠῚ οἷν ὑαί65 
51 ἰατὶ5Β ἰδοίδθα βαπμί, ὐἸηηῖβ 
αἰ Που] 5 ΒοΟΘῃπηϊῸ Βα ] δία 6558 
νἱἀουαίαν, δὶ ποπηϊπαίνὶ οὗ φεύ- 
γοντες. , κατελϑόντες ΡγῸ 56- 
ποεῖν ]5 ἈΌΒΟΙα 15. ΘΟ] οοαιὶ οβϑϑϑηΐ, 
φιοὰ ἴτὰ εἴθε αὐ Θομητηδίθ ροβὶ 
ἄλλοι Ῥοβῖίο τοὺς φεύγοντας 
Βοιωτῶν εἰ τοὺς ἄλλους ρᾶτίε8 
ἴαοοτοὶ πάντων (εἴ. Κυιορ. ἅτ, 
8 ὅθ, 9 Δάη. 2). ϑ6α εἰἶδπι 5ἰὶς 
ἙἘπθοϊοὶ ἀαοαὰθ δχβι θβ ἴῃ ρᾶ- 
{νῖαπὶ τεαϊββθηί εἰ ᾿ρ8ὶ 4πο4π6 
Ἐπθοοαθ αὐτονομία τοβιϊίυια 
οββϑϑί, αυδηα 8) Θ8ΠΊ 06 ἰδ6πι- 
ῬΟΥΘ ΠῸη ΘΟαΔ6ΠΊῚ τη040 Δδίαιιθ 
Βοδοιΐδα ον ταύθ65 581 [0158 [δ οίϑην 
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114. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Εὔ- ι 
βοια ἀπέστη ἀπὸ ᾿Αϑηναίων. καὶ ἐς αὐτὴν δια- 
βεβηκότος ἤδη Περικλέους στρατιᾷ ᾿Δϑηναίων ἢγ- 
γέλϑη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε καὶ 1]ελοπον-- 
νήσιοι μέλλουσιν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Δττικὴν καὶ οἵ 
φρουροὶ ᾿“ϑηναίων διερϑαρμένοι εἰσὶν ὑπὸ Μεγα- 
ρέων, πλὴν ὅσοι ἐς Νίσαιαν ἀπέφυγον" ἐπαγαγό- 
μενοι δὲ Κορινϑίους καὶ Σικυωνίους καὶ ἜἜπι- 
δαυρίους ἀπέστησαν οἱ Μεγαρῆς, ὁ δὲ Περικλῆς 
πάλιν κατὰ τάχος ἐκόμιζε τὴν στρατιὰν ἐκ τῆς 
Εὐβοίας. καὶ μετὰ τοῦτο οἵ Π]ελοποννήσιοι τῆς 
᾿“ττικῆς ἐς ᾿Ελευσῖνα καὶ Θριῶξε ἐσβαλόντες ἐδήω-- 
σαν 1Πἰλειστοάναχτος τοῦ 1Π]|αυσανίου βασιλέως 

“ακεδαιμονίων ἡγουμένου, χαὶ τὸ πλέον οὐκέτι 
προελθόντες ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου. καὶ ᾿“ϑηναῖοι 
πάλιν ἐς Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρατη- 
γοῦντος κατεστρέψαντο πᾶσαν, καὶ τὴν μὲν ἄλλην 

6856. 60 ἰἴηίθ! ορίιαῦ αποὰ ρᾶθϊο γγ ἐλϑη αὐτῷ. Οἱ Μαιμ. 
Ροβίύ δὖ Απιθηϊθηβῖθαβ ἀοίθοϊιι ἀν, 8 5661. Κτιορ. ὅτ, 8 47, 4 
(114, 1). ΑἸϊαπὶ ᾿πιθγρυθίαμαϊ δάη. 2, --- Νέσαιαν. Οἢ άη. 
Υἷδπὶ ἴηι ΟΙα55, ϑεὰ 40 ἴατε 108, 4. -- πάλιν... ἐκόμιξε, 
5 δὰ οἵ φεύγοντες κατελϑόντες τοάποοῦυδί (οἴ. δἄπη. 109, 8); 
6Χ νουθὶβ αὐτόνομοι πάλιν ἐγέ- 
φψοντο γὙεἰϊί βυιθαπαΐγο πάλιν ἐπο- 
λέτευον, απο Ἰοπσα αἰϊπα ναοί, 
ΠῸΠ Ρδγοϊ ρί πηὰ5. Οὐπη ᾿σῖτοῦ ΠΝ 
Ἰπιογργοίαπαϊ γϑίϊοπα ἰαϑίιβ5 νογ- 
ΒοΓαπὶ οοπίοχίαβ οἰ Ποϊαίαγ, ῥτο- 
ῬΊΘΥ ᾿ΠΊρΥ ΓᾺΡ ὑΠ 1 56 η θη 186 ΠΘΧΊΠῚ 
παης ἸΟΟΙΠΊ Τα ] αἰ γ 6556. ογο- 
ἀϊπιιβ, Εχοϊάἴ588 ροββαμηὶ ἐλευ- 
ϑέραν τὴν πατρίδα ἀνέλαβον 
γε βἰπη δ, 1ἰἃ οἵ ἄλλοι πάντες 
ΟΠΊΠ 688 ἴϊ Βη1 4108 ρΓΔθίου Βοθοίοβ 
5: πλὰ! οὐπῚ 1115 ἴῃ ΑἸΠ ΘΠ θη 51. ΠῚ 
ἀϊοϊοποπ νϑηΐββ 108, 8 σοπιρο- 
ΥΙηλιι8, ΤῳοοΥὶ οἱ ῬΠΘΟΘη568, 

Ολρ. 114. 8 1. Μετὰ δὲ 
ταῦτα. 0]. ΠΧ ΧΧΠΠ 8 (Α. ἢν. 
4460). Οἱ. ἀτοί, Νὶ Ρ. 476 (ἰπίεγρυ, 
ΠῚ Ρ. 272), οὰπὴ 40 σοηϑοηιίαηὺ 
Κτιιορ. ϑο δεῖ, ΡΙετβ. - Εὐ- 
βοια ἀπέστη. Οἵ, Ὀιοα, ΧΙ γ, 
ΡΙυῖ, Ρονῖο!, 22 54. Ἀγ τρέμῃ 
κότος ἤδη Περικλέους. 

ὨΔΠῚ ΥῸ8 ΠΟηΔα Ρογίθοία οὐδ 
ΟἸΠΠῚ Μοράγθη565 ἀεΐεοονιηΐ, 
8.2. μετὰ τοῦτο, ἷ. ε. μετὰ 

τὴν ἀπόστασιν τῶν Μεγαρέων, 
φυδπὶ Ῥτοοι! ἀπθῖὶο ΡΘ]ΟρΟΠπΕβιῖ 
ΟΡΡΘυΪ βαηΐί, Νδη) δὰ σϑηὶ ἰπὶ- 
Ρου θοαὶ πάλιν ἐκόμιξε τοίυνϊ 
πθααΐί, --- Θριεῶ ξ ε] εἰς τὸ Θριά- 
σιον πεδίον" ὡς ̓ ϑήναζξε. ϑ9Π0]. 
Οὗ, δἄη. 1Π|.19, 2. -- ἐδήωσαν. 
1)6. δου, οἵ, δάη. 95.:-}, ΟΥΥΤ 1ΤΥῚΣ 
- Πλειστοάνακτος... βα- 
σιλέως. Οὐ, άπ. 107, 2. --- τὸ 
πλέον. 11 21, 1 ἐς τὸ πλεῖον. 
Νιιάαβ ἰἈ ΠΊθὴ 66. ἀοίεπαϊταν Ἰοου- 
ἰἰοηῖϊθα5 βραχύ τι προελϑεῖν 
θ8, 2, ὀλίγον προελθεῖν ΚΡ 111, 
1; πολὺ ἐτεόν ρμὶ 1.81. Ζὲ οἵ 
Κἴαορ. 8 40, ὅ δάῃ, 6. - 
ἘΔ ΣΝ θ6. οδιβα ταὶ 
αὐθλὶτα ονἱᾶν. 1} 9]...1;} Ὁ 16..1; 
ΡΙαι. 1. ἃ 

8 ὃ. κατεστρέψαντο. ΟἿ, 
5601, Ατὶβί, Νὰ". 218 Περι- 
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ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, 
αὐτοὶ τὴν γὴν ἔσχον. 

289 

᾿Εστιαιᾶς δὲ ἐξοικίσαντες 

11. ᾿ἀναχωρήσαντες δὲ ἀπὸ Εὐβοίας οὐ πολλῷ 
ὕστερον σπονδὰς ἐποιήσαντο πρὸς “ακεδαιμονίους 
καὶ τοὺς ξυμμάχους τριακοντούτεις, ἀποδόντες 
Νίσαιαν καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα καὶ ᾿ἀχαΐαν᾽" 

ταῦτα γὰρ εἶχον ᾿4ϑηναῖοι Πελοποννησίων. 
Ἕκτῳ δὲ ἔτει Σαμίοις καὶ Πηιλησίοις πόλεμος 

κλέους στρατηγοῦντος κατα- 
στρέψασθαι πᾶσάν φησι Φιλό- 
ορος καὶ τὴν μὲν ἄλλην ἐπὶ 

ὁμολογίᾳ κατασταϑῆναι, Ἕστι- 
αιᾶς δὲ ἐξοικίσαντας αὐτοὺς 
᾿ϑηναίους τὴν γῆν σχεῖν, αὐὶ, 
Ὠἶδὶ 501}0]1. ΡΒ ΘΟ Ο ΠῚ ΘΥΓΟΥΘ 
ΡΓῸ ΤῊ. ροβαῖΐζ, νθῦθ ο ΠῚ ΘΟ ΠΟΘη- 
τὰ5. Οβύθπαϊ ΡΠΙ]ΟΟΙΙΟΥΠ] ρΓ6558 
ΤῊ, Παυγδιϊ ἢ ΘΓ 5ΘΟΌ ΠῚ 6588, --- 
ὁμολογίᾳ κατεστήσαντο, 
Ρδοίίομθ οοηβεϊτποταπῦ, 
ΘΟ ΡΟΒΘΥη; ΠΔΙῚ αὐναπι: 
46 ψΘΥ 11 ΠῚ Γατϊπ απ 5ἷο ἀϊοὶ ἀο- 
θη Βιδπι. δά. Νὸρ. ΜΠ. 3. οἱ 
ἱπίογρυ, Το. ἅπη, ΧΠ 40. Καϑ- 
ἔστασϑαι 511}ΠΠ{ὸΡ Ἰορίτασ ΠῚ 
ὃ, 2. Οοηϊτγα ὁμολογίᾳ παρί- 
στασϑαι 0» ὅν. ὯΙ νᾶ: δα πὶ 
Ωαοπιοάο Ἑαὐοίοαβ οἰν ταῖθ5 ΑιΠ6- 
ὨΪΘΠη5685 ΘΟΠΒΕπθγὶ ηὐ Θχἰ τη ιΠΔ 6 Χ- 
ΘΙΩΡ τη δβὶ Ρορα!δοίτυμη ἀ 6 ΟΠ8]- 
οἰἀδηβὶθὰ5 ἘΧΒΟΡΙΡΤΕΠῚ ἴῃ Ιη801}. 
Αἰ ΤΥ ἢ, 2378. -- στιαιᾶς... 
ἐξοικίσαντες. Ρνδϑίθ Ὀ]οά, 
εὐ ΡΙαΐ. οἵ. ϑίγδθ. ρ. 445 εἰ θίοπ. 
ΗΔ!. Ρ. 848 54. -- αὐτοὶ ... 
ἔσχον. 1ὰ ρτοχίπιο ἅππο ἴδοία πη 
6558 ἰοβίαδίῃν Πίοα. ΧΙ 22, 2. 
ΗΙ πονΪ ἰηοοϊαο ΥἹ[δ7, 2 'Ἑστιαιῆς 
οἵ ἐν Εὐβοίᾳ Ἑστίαιαν οἰκοῦν- 
τες, ἄποικοι ὄντες (Ατμϑηΐθη- 

5111 }} ἀρ ρο!]αηταν, ΑὉ 4115 ̓ Φρεῖ- 
ται νοοδπίαγ; ἢδη] Ἑστίαια, 
᾿πααϊ 56}0],, νῦν ᾿Ωρεὸς καλεῖ- 
ταῖ. ὙΠ 9ὅ, 7. ϑιτδῦ. Ἰ. ἀ. 
Ῥαιβ. ΝΙ1 20, 2, ϑίθρῃ. ΒΥΖ, ἰπ 
Ἱστίαια. 

., Ὅδρ. 115. 8 1. οὐ πολλώ 
υστερον. ἢ Ραυβ8. Υ' 38, 8 
δία Ὀὶοά. ΧΙ 7 ἀρραγεὶ δοοὶ- 

ΤΗπογάϊαϊβ Υο]. 1. ἘΔ, 11. 

ἀϊββα ἤδη τη] 0]. ΧΧΧΙΠΙ 8 
(α. Ομν, 445). 6 τπβηβ6 οἵ, 5614}. 
Ῥεδοῖ. ϑὅόοριι. Δπισ, δά, δγηι. 
Ρ. χῖν 5344. οὐ Νδχ. Ρυοίθϑομ. 
δα ϑόρΒ.. Ἀπι, Ρ. 9. 544. -σπἰπον - 
δὰς ἐποιήσαντο, Οἐ. Απάοο. 
Π|6. Δδβομίη. ΠΠ 51. ΡΙαΐ. Ρενῖοὶ, 
34, -- ἀποδόντες. Οἷἁ δάη. 
101, 8, -- ἀχαΐαν. ΟΥ̓ ΙΝ 21 
εὖ Αὐἱδιϊά, Τρ. 157. 169. 898, 11 
Ῥ. 149. Οαίΐθιι5 ἰοοἱβ βδιῖβ σοπ- 
Ἐν πηδῦιν ἰητΘρ (85 βου ρίανα 6 60Π- 
ἔγᾶ 605 4τἴ, πὸ Κγιθσ. οἱ 05. 
δα Το ἃ Ρ. 46, Ἁλιᾶς ΡΓΟρίθγ 
105, 1, εοἰβὶ 101] Αὐιθηϊθηβεβ ἰὼ 
στὸ δ]! θηβὶ ΠῚ νἱοίοβ 6538 δὰ- 
ἀἰϊνὶηγι5, ΘΟ σοῦ αηΐ. Αοῃδα βἰῖη6 
Ρτγονϊημοῖϊᾷ ἂἃῃ. γ05 δἰϊαια ἀπθὶ- 
ταῖαν. Ρτγονὶποῖδπιὶ Ρϑὶ οροηπεϑβὶ 
6556. ογθαά!αϊς Αὐἰβιϊά, 1 ρ. 1ὅϊ 
πᾶν τὸ ᾿Δχαϊκόν 5ονῖθθηβ, ἰὰ 
απο νουθὶβ 111, 8 ταρίὰν δδοκ. 
Οοπινανίαπι οχ ᾿Υ 21, 8, υὐἱ οἵς 
αἄάη., ἀδπιοηβίναγο βίμα θὲ (6]}. 
ΔΠ6σδη5. Μι6}}, θοὸν. Τρ. 192, 4, 
Βεϊησαη. Μερσαγῦ. ρ. 102. Μδϑη5. 
Βρδγί. Πρ. 109 δίῃ. Παθιίδη ον 
Ιοφαπηΐαν Δ ΔοΏβῃ. Απίᾳ. ἅτ. Γ 
ΡῬ. 226 (δὶ ἴῃ Μορανὶαἰβ ποπιῖπθ 
ΘΡγαίῃ πη 651) οὐ ἤθνγιη. ἀπιίᾳ, αν. 
[8 86, 16. Οαΐη ρτονϊποϊα 510 
π0ῃ ἀασθιιαίὶ τοί. Ηϊβί, Ν ῥ. 475 
(ἰπέογρν. ΠῚ ρ. 372). )᾽ε Νίβαθα 
ἐὺ ΡῬερὶβ νἱά, 103, 4, 

ΕῚ ο. Ἕκτῳ δὲ ἔτει. ΒεΙΠαπὶ 
ΒΔ Πα ΠῚ ΟΥᾺ ΠῚ 6556 0]. ΠΧΧΧΙΤΥ 
4 (Α. Οἢγ, 441,0) Τίπιοοϊα δν- 
ΘΒοηΐθ, νϑΓ ΠΏ Δ] 1Θγαπὶ ΡΘγο 5 
ΘΧρθα τ 0π6η1, 46 ρῥτοχίπιο οᾶ- 
Ρἰϊα πδιγαῖαν, ΟἹ ΟΠΧΧΧΨΥ 1 (ἃ. 
ἢν, 440,39) Μοτν οἰ 46. ἀγομοηίδ 
Βιβοθρίλη ἀδηιοηβίγαγο βία ἷξε 
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ἐγένετο περὶ ΠΙριήνης᾽ καὶ οἱ Μιλήσιοι ἐλασσού-- 
μένοι τῷ πολέμῳ παρ᾽ ᾿Αϑηναίους ἐλϑόντες κατ- 
ἐβόων τῶν Σαμίων. ξυνεπελαμβάνοντο δὲ καὶ ἐξ 
αὐτῆς τῆς Σάμου ἄνδρες ἰδιῶται, νεωτερίσαι βου-- 
λόμενοι [τὴν πολιτείαν]. πλεύσαντες οὖν ᾿4ϑηναῖοι 
ἐς Σάμον ναυσὶ τεσσαράκοντα δημοκρατίαν κατ- 
ἔστησαν καὶ ὁμήρους ἔλαβον τῶν Σαμίων πεντύ-- 
κοντα μὲν παῖδας, ἴσους δὲ ἄνδρας, καὶ κατέϑεντο 
ἐς ̓Τῆμνον καὶ φρουρὰν ἐγκαταλιπόντες ἀνεχώρησαν. 
τῶν δὲ Σαμίων ἦσαν γάρ τινὲς οἱ οὐχ ὑπέμενον, 

Οάρ. 118. 8 2. τὴν πολιτείαν ἴῃ Ἰοπηταδίθ ΟΠ. 5080]. νεω- 
τερίσαι βουλόμενοι) ϑέλοντες καινοτομῆσαι τὴν πολιτείαν δημο- 
πρατίαν ποιήσαντες, 6Χ ουϊπ8 Ἰηἰογργθίαίϊοπ ἰπὰ ΤῊ, νοῦθὰ ν᾽ ἀθίυγ 
Ἰγγερβϑίβϑβδα, Οἱ, δή. 

Βοίά]ον 1, 8 1 ἃ. ϑ'εα ὑῃϊ 8ηΠῸ 
8085 ΘΧρΘα  ΠΠ0Ππ65 {ἰθαῖϊν ὈΙοά. 
ΧΙ 27. ΒεΙ πὶ οτίαπιὶ νἱάθίαν 
6556. ψϑῦθ δηηΐ ἃ. Οἢγ. 440, δηϊ- 
ἰὰπὶ δϑὶ βϑοιπάστη 5680], Αὐἰϑί, 
γεβρ. 288 διοῃοπία Μογυοϊάθ. 
Ῥαγὰπιη τροίθ ἰρίίαγ ὨΙοα. οὐϊδπῃ 
ἤποιη 6110 ἃγοῃοπία ΤΊΠΊ0016 ἰπι- 
Ῥοβιία πὶ 6556. 80} 101, Οἱ, δάη. 
117... δ Κυύδο δι ἰϑὲς 
Ῥ. 208 544. --- πόλεμος ἐγέ- 
νετο. Οἵ. 5010]. ΑὐἸβίορ!. Ν' εβρ. 
288. Ῥιοά. 1,1. ΡΙαι. Ῥευῖοὶ, 24 544. 
-- περὶ Πριήνης) πλησίον 
γὰρ ἣν τῆς Μιλήτου, καὶ ἐξή- 
τουν αὐτὴν ἔχειν οἵ Μιλήσιοι. 
5080]. ἘΔΠΕ νιάθυαν ΤῊϊ}ν. ΗΪϑβι. 
ατ. ΠΡ. 462. Οἷ, δὰ 8 4 δάῃη. 
Οὐ ἄρῦοβ οθῦίθ ρῸρΡ6 Ρυϊθπθη 
β'108 βϑϑρὶτιιβ οθυϊδίπμη οϑί. Οἱ, 
Ῥαποίκ. 65. ϑδιηῖου. Ρ. 28, 99. 
-- ξυνεπελαμβάνοντ οἿ 
ἐβοήϑουν τοῖς Μιλησίοις. 500], 
ΟΥ̓ Ἀση 1 Β᾽. (4 ἄνδρες 
ἰδιῶται. ΔΑὰ ἰδιῶται οὐπὶ ΝῊ 
ἄνδρες Τῆπο. ποη δᾶϊιηραί, 
Κυάθρσογο Πο00 Βυβρθοίαμη οϑὶ. 56 
ΟἸα55. 60 υϑὰ 40 βιργα 14, 1 
ἄνδρα στρατηγόν Ἰεσίηηι8 ἀ6- 
ἔρηάϊι, εἰ ἀνδρὸς ἰδιώτου ἀϊχὶῖι 
ΡΙαι. Ὅοιᾷ. ὅ2θ0ο. ἀς Ἦθρ. ὅ78ο. 
-- νεωτερίσαι... [τὴν πο- 
λιτείαν]. Οὐπὶ νεωτερίζειν 
ἸΠ ΓΘ 51 ΠῚ 511 Πα 6. ̓ Π σ  ΓῸΓ 

Πἶβδὶ οὐδ δοοιβ. μέθυ ουΐβ ααοὰ 
ἀἰοϊίαν οὐϊοοι (68, 1. 102, 8. 1Π 
8... 8... 8... πὲ; ἀν υπ π 1} 75. 
ὅ, αν 41..3} 51.) 1 70, ΟΣ ΒΟΌΣ; δὲ 
ὙΠΙ 18, 1) πϑραι τὴν πολιτείαν 
δοουΒ, τ Ια 015 6556 ροββὶί, 4πο- 
ὨΐδΙα νεωτερίζειν ΠῸῚ αυδ||α- 
(611, ΣΝ ἫΡ ΤΟΙμς β'σηϊῆοαι (οἵ, 
Κυαερ. 8 46, 4), ἃ αν ΟΠ 
ΜΟΙ τα πες 1Πρ.848) (περὶ 
τὴν πολ. (εἴ. ΡΙαι. ἀς ΒΘρ. 4840) 
ΒΟΥ θομἀ πὶ ἀτὺ οὰπὶ ἤριν. τὴν 
πολ. ἀεἸεπά πη οβϑί. ΑἸμθυ απ, ΟΠῚ 
ἰρβιπι ψνεωτερίξειν κατ᾽ ἐξοχήν 
δἃ τοὶραὈ] 6. πηαίδιϊ 6 ἢ ΡΘΓ- 
παι (Υ 14, 8..84, 2) πιαρὶβ5 ρῥ]δοοῖ, 
ΡΥδΘβθυ πὰ οἴϊπὶ 6 56}10], 414 6 ΠῚ 
(οἴ, 54.) {Ππ4 Ἰορῖββϑ ν᾽ ἀθαίαν. 

δ ἘΝ πα επὶ αἱ αν πιεῖς οὖν 
᾿Αϑηναῖοι. Ὅς οδιβα τοὶ ογὸ- 
ἀϊία νά, ΡΙαι, Ροιο], 34 54. Ηδν- 
Ροον, οἱ ϑυϊά. ν. ᾿δσπασία, 568 
οἰἰδιη Τλῖενν. 1. ἃ. Οτοί, Ηϊϑβι. 
αν. ΥΙ ρ. 86 (ἰΐεγρν. ΠῚ Ρ. 884). 
-- κατέϑεντο ἐς Δῆμνον. 
6 ποῦ ΑἰΠθηϊθηβιθπη οαρίΪν Ο5 
οὐ οὐβίἀθβ ἴῃ ἴῃ 8115 ουβίοαϊθηαὶ 
οἵ, δά, ΠῚ 72, 1. Τμθπλη 8. δα 6} 
οοἸοιΐα Αἰ Πμδπἰθηβίαμῃ σαὶ, ΟΥἿΝΤ 
δ1, 2. -- ἐγκαταλιπόντες] ἐν 
τῇ Σάμῳ. Οἵ, Τλῖνῖν.. 1.1. ». 458. 

84. τῶν δὲ Σαμέων κ.τ. 1. 
ΟἿ, δάμη, 72, 1. --- ὑπέμενον] 
τὴν δημοκρατίαν. 56Π0}. Ουοά 
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ἀλλ᾽ ἔφυγον ἐς τὴν ἤπειρον, ξυνϑέμενοι τῶν ἐν 
τῇ πόλει τοῖς δυνατωτάτοις καὶ ἸΠσσούϑνῃ τῷ 
'γστάσπου ξυμμαχίαν, ὃς εἶχε Σάρδεις τότε, ἐπι- 
κούρους τὲ ξυλλέξαντες ἐς ἑπτακοσίους διέβησαν 
ὑπὸ νύχτα ἐς τὴν Σάμον. καὶ πρῶτον μὲν τῷ 
δήμῳ ἐπανέστησαν καὶ ἐκράτησαν τῶν πλείστων, 
ἔπειτα τοὺς ὁμήρους κλέψαντες ἐκ Πήμνου τοὺς 
αὑτῶν ἀπέστησαν, καὶ τοὺς φρουροὺς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ τοὺς ἄρχοντας οἱ ἦσαν παρὰ σφίσιν 
ἐξέδοσαν Πισσούϑνῃ, ἐπί τε Μίλητον εὐϑὺς παρ- 
ἐσχευάζοντο στρατεύειν. ξυναπέστησαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ Βυζάντιοι. 

8 ὅ. [Ιῃ ρδυοῖὶβ εὐ π|ᾶ]15 Πἰυυῖ5 ἐκκλέψαντες, αἱ ἀρυὰ Ὀϊοα. ΧΙ 
7, 8. εὐ ΡΙαί, Ρεογ, 25, απο ρτγδοίογι (00. ἴῃ Μίπεμπηοβ. πον, 56γ, ΥΠΠ 
Ρ. 90 οοηΐεγθηβ Ηεγοά. ΠΠ 118. 

οατη ΤΟΙΠΟἰΪὰ5 5Ϊ1, ΡΡδοβίαί ΟἿ ΠῚ τη ηἶΐο δα πΊα 6 ΟὈἐηυἶθθθ, θα 
Κιιθρ. τϑιπδη θα πὶ ἰηίθγριο- 
ἰδ, -- τὴν ἤπειρον. Αμδθᾶ 
ΤΑ ΧΙΠη6, δὶ γϑοίθ οοπίοὶῦ Ἄχ. 
1. ἃ, Ῥ. 10. -- τοῖς δυνατω- 
τάτοις, ΘΟΥᾺ ΠῚ ααΐ 'π αγθ6 Ραμ 
Ροιοπυϊβδίπιϊβ. Οἱ, 54, ΥὙΠ| 
21 εἰ δάη. ὙΠ] 68, 8. -- ξυμ - 
μαχίαν δ ΞΟΙ αΠῚ ξυνϑέμενοι 
Πισσούϑνῃ τοἔευτατ, ποη δὰ ξυν- 
ϑέμενοι ... τοῖς δυνατωτά- 
τοις: Ῥδοίϊ ουπὶ ΡΙ5ϑα ἢ Π6 
ΔυΧι απ αὐοὰ ἰο 510] 6χΧ 
Βθοϊούα οι ἐουτθι,. Οἱ, Ῥιοά. 
ΧΙ ΘΥ͂ς 18 πορευϑέντων εἰς 
Σάρδεις πρὸς Πισσούϑνην περὶ 
βοηϑείας. Νά συντίϑεσθαι 
αἰοὶ ροίεβί ἀθβ ὑτ 4υδπιὶ Ππ8 6Χ 
ἀποθυβ δἰζουὶ ρυδοβίαυθ ἀεθοί. 
Οἱ, συντέϑεται προδοσίην Πετοὰ. 
ὙΠΙ 128, συνθέμενος αὐτῷ μι- 
σϑόν ΡΙΆι. αοτρ. ὅ20ς. Τέπιοια 
ἰσίιαῦ ξυμμαχίαν ἀε]. ΟοΡ. ἴῃ 
Μποπι. πον. βόν. ΥΠΙ Ρ- 90. ---. 
τότε. ὕι ᾳυΐπιο 61 Ρεϊορ. 
Δηη0Ὸ (Π| 81, 1). Ροβίθα νϑῦοὸ 
ἀοίδοϊς ἃ τορὲ (ΥΠ1| ὅ, 5). 

8 ὅ. τῶν πλείστων] δη- 
μοτῶν. ὅ6ῃ0), Κυαθρον δὰ τῶν 
πολλῶν Ἰεσοπάθτμῃ ραίαὶ δυΐ, 5ἷ 
γα] σαί τη ΦΘΥΤΠ Δ ΠΙΙΠῚ 511, ΠΟΉΠᾺ]- 
Ι05 εχ φίθῦε ροίϊο8 6556. [060 

τῶν πολλῶν ρτοὸ ρίεθε ροβίτὰπηὶ 
ΤΠ ΧΙ Π16 ἴῃ 1116 5561, ΟΕΠῚ 6Χ 
ΡΙΆΘΘΡΕ550 τῷ δήμῳ [Δ01}Π|π|6 
βαθδαπαίδυιν αὐτοῦ, εἷ 51 ΔΙ 6 ΠῚ 
Ἰηαίσαγα νοὶ ἰβϑοί Τη. » τῃᾶχίμηᾶ 
οαπ] ΟὈουνίίαΐθ πηα 5856 56η- 
(6 ητἸ]8ηὶ εὐ ΨψΘΓΌΪ8Β. ρᾶΙ ΠῚ ἃρι5 
5.85 658θί, Νᾷιῃ νἱοι αἀποάδτη- 
ΙΠ040. Θββθηῦ ΠῚ] ααοαπθ «αἱ ἴῃ 
ἸοοΠΊ πηαπἰ απ σΟμρ γα οοδοιὶ 
Θββθηῖ. Ἀρσοραϊ ααοὰ 46 οἃ τὰ 
ὨΪΠ1 αἰϊαημθ ποία οϑί, [Πα 6 
τῶν πλείστων ρατῖὶίοι δίαιιθ ἴῃ 
᾿ἰδάθηι γϑυθὶβ ὅ0, 8. ῬγῸ πϑαίγο 
ΡΙαν. δοοὶρίμη8, ἴα αὐ ΡΙ ατὶ - 
τη}5 ΓΘΡθ5, ἰ. 6. πιαχὶ πᾶ γοὶ- 
ΡΒ Ϊοα 6 Δα ΠἸβίσαπάδθ ρϑγίο, 

11} ΡΟ δἰ ηύ, Βιοά. ΧῊ 27,.9 
τη 5 αἰου ποία ἐκράτησαν τῆς 
Σάμου ἀἰχῖι. --- κλέψαντες. 
ΡΙββϑανπηὶ σοῖὰ ἰγϊθαϊν ΡΊ αι. Ῥουο], 
2, 564 οαπῃ Τῇιο, σοηβεητῖ Ὠιοα, 
Οδίοραπι οἴ, ΤΠ], 1. ἃ. Ρ. 484, 
-- τοὺς ἄρχοντας. Νοη 5005 
ἀιοθβ δὰ ΠΟ ἰδπῚ ἄιϊι668 ρΓδθ- 
514} αὐᾶπὶ πηδοϊβίγαί 5 ΑἰΠὸ- 
ὨϊΘΉ511Π1 5᾽ σ᾽ Ποδυὶ ἀοοοηΐ Κγαθρ. 
εὐ ΟἸα55. ΟἷἹ Βόθοκῃ. Οδοοη. οἷν. 
ΑἸΒδη. 1 Ρ. ὅ84. --- παρὰ σφέ- 
σιν, '. 6. τοῖς Σαμίοις. ΟἿ, 
δάη, 30, 1. 

19} 



ῶ02 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Α, ρις΄. ρεξ΄. 

110. ᾿ϑηναῖοι δὲ ὡς ἤσϑοντο, πλεύσαντες 1 
ναυσὶν ἑξήκοντα ἐπὶ Σάμου ταῖς μὲν ἑκκαίδεκα 
[τῶν νεῶν] οὐκ ἐχρήσαντο (ἔτυχον γὰρ αἱ μὲν ἐπὶ 
Καρίας ἐς προσκοπὴν τῶν Φοινισσῶν νεῶν οἰχό- 
μεναι, αἵ δ᾽ ἐπὶ Χίου καὶ Δέσβου περιαγγέλλου- 
σαι βοηϑεῖν), τεσσαράκοντα δὲ ναυσὶ καὶ τέσσαρσι 
Τερικλέους δεκάτου αὐτοῦ στρατηγοῦντος ἐναυ-- 
μάχησαν πρὸς Τραγίᾳ τῇ νήσῳ Σαμίων ναυσὶν 
ἑβδομήκοντα, ὧν ἦσαν αἵ εἴκοσι στρατιώτιδες (ἔτυ- 
χον δὲ αἵ πᾶσαι ἀπὸ Μιλήτου πλέουσαι), καὶ ἐνί- 
κῶν ᾿ϑηναῖοι. ὕστερον δ᾽ αὐτοῖς ἐβοήϑησαν ἐκ 3 
τῶν ᾿Αἀϑηνῶν νῆες τεσσαράκοντα καὶ Χίων καὶ 
“εσβίων πέντε καὶ εἴκοσι, καὶ ἀποβάντες καὶ κρα- 
τοῦντες τῷ πεζῷ ἐπολιόρκουν τρισὶ τείχεσι τὴν 
πόλιν καὶ ἐκ ϑαλάσσης ἅμα. Περικλῆς δὲ λαβὼν 8 
ἑξήκοντα ναῦς ἀπὸ τῶν ἐφορμουσῶν ᾧχετο κατὰ 

Ολρ. 116. 81. ταῖς μὲν ἕκ- 
καΐίδεκα. Οὐ ἰοίαπὶ αὐἱᾶ- 
ἄδηι αἰοίυμη εβί, ρᾶγὶϊ αἱ οατῃ 110 
ἴδη βιβηϊῇοδίαα ἈΡΕΙΘΪΕ5 αἀάϊὶ 
Ῥοίεβί. [τὰ ρᾷι]ο ροβὺ αἷ εἴκοσι. 

ἃ. 181717,8) Ρ. 18. -- Τ᾿ ραγέᾳ. 
Ρ]αῦ. Ῥετγίοὶ, 95 [οὐ Ρ]ΐη. Ηΐϑι, 
ΝαΝ 87, 188, υνἱ παηο Ττᾶ- 
5686] Τραγίας, Βίγαθο ρ. θ08ὅ 
νοῦδι Τραγαΐέας, 5ίερῃ. [οἷ, ΡΙπ, 

Οἱ, ὙΠΠ 89, 8. Κτυορ. τ. 8 50, 2 
απ. 8. -- Ἰτῶν ν εῶν] ἰὰπὶ ἴὰ- 
116. βαθαυάίίαν (οἵ, ΜΠ 89, 8) 
αὐ Δαάϊταπη ΡΙᾶπ 6. τηο] βίη 5.0, 
σι ἀεἰογείον βυδϑὶ Ηργν. -- ἐς 
προσκοπήν, δὰ 5ρ660]8- 
ἀππι, Θχρίοτδη μὴ, -- περι - 
αγγέλλουσαι. Ῥτορυίαμῃ γου- 
θυ) ἐδ ἀθ δνοοδηαΐὶβ [θά θγαιβ. 
ΟἿ, δάη. Π 10, 1. θὲ ριδεβθῃ- 
ι158 Ῥδιυτοῖρὶο να. ΑΟυδοβί. οΥ ΠῚ, 
1. - τεσσαράκοντα ναυσὶ 
καὶ τέσσαρσι. Οἵ. δά. 239,1 
εἰ ἀς 5 ἀαιῖνὶβ δίᾳὰθ ΑἰιοΓὶΒ 
ναυσὶν ἕβδομ. δὰ ἰάθπι νγογθιπὶ 
ἀἰνονβ νἱ χοίδιϊβ ΙΝ 11, 2. 129, 
4. 1 ὅ0, 8. -- Περικλέους 
δεκάτου αὐτοῦ. ὕπιυθ εχ 
Ῥϑυῖο! 8 οοἸ ΡΒ [0 ΘΟΡΠΟΟΙ 65 
Ροδια. Ὑὶά, Αἰ, Ρ. 604. ϑινδὺ. 
Ῥ. θ388. ὅ6χ δἰῖοβ ποιηϊηδὺ 50}0], 
Αὐὶβυῖα, ρ. 182 εἀ. Ὀϊπά,, ἀμο85 
41 Ὠῖο ἀδβυηί εχ οοά, Ματγοίαμο 
428 δά άϊαϊ ΑΝ Πα πιον ι2- ΜΟΟΙ] θη ὰ, 
46 ΒΠ 681 Βο}}0}}15 (1ηἀ, ἰεοὺ, αὐ ρῃ. 

ΙΝ 28, 11, αδὶ ναϊσο Τιὰρῖα] Τρα- 
γαίαν."" αοὐτ!. ΡΙἸπΐαΒ 1. Υ̓ δὰ 
Ἰοηΐαθ ογὰπι, ϑίγαθο ΡγῸρ6 ϑάθῃ 
Ῥομϊ., Ἰίδᾳὰθ Μακᾶγοβ ᾿μβαίδηη 
ἰῃίον. Νάχαμι οἱ Πομ τ 5858Π1 5ἰ08 
6586. πηᾶὶθ οχἰβιϊπηαὶ ἢ 055. 10. ΡΥ 
ἴῃ58)}. ατϑεο, πᾶν, Ἄθρ. ΤΡ. 40. 
-- στρατιώτιδες} στρατιώ- 
τας ἄγουσαι τοὺς μέλλοντας 
πεζομαχεῖν. ὅ611ο!. ΟἷἿΥῚ 48 οἱ 
1θ1 δίῃ. Ηοβ τ }Πϊ65. {Π|π 86 παν 68 
δάνοῦβὰβ ΜΙ. ρΡυοίθοια ο δὰ 
ΘΧβοθηβίοηθηι [δοϊ θη δ ΡΟ Ά558 
Ρυταμάδθ δαμῖ, 

8 ῶ. ἐπολιόρκουν τρισὶ 
τεέχεσι. Οὐπιὶ υἰρ]1οῖβ πανὶ 
α{1} 188. ΠΟ ρουβρίοἰδιαν, 56 ἴῃ 
8118 Οὐδ αἰ οιθ 5. 80 Βἰτη ρίοχ ἃὰΐ 
σοῖο δὰ ρτγορευϊβδηάα δυσὶ α οχ- 
τ ηβθοιβ δἀνθηϊθηιία ἀαρίοχ (Π| 
ΩΙ, 1. ΥἹ 108, 1) σοιπμηθπιου δία υ, 
ἀδ τὐἰθὰβ πη γῖ 5. σΘὰ πη Πἰ 10 1118 
φαἰθὺ5. ἃ οὐδ ἰδιθυῖθ5. αΤὉ5 
οἰποία ἔπους οορὶϊδἀ πὶ νἱ  θύαν, 
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τάχος ἐπὶ Καύνου καὶ Καρίας, ἐσαγγελϑέντων ὅτι 
Φοίνισσαι νῆες ἐπ᾽ αὐτοὺς πλέουσιν᾽ ᾧχετο γὰρ 
καὶ ἐκ τῆς Σάμου πέντε ναυσὶ Στησαγόρας καὶ 
ἄλλοι ἐπὶ τὰς Φοινίσσας. 

111. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ Σάμιοι ἐξαπιναίως ἔκ-- 
πλουν ποιησάμενοι ἀφράκτῳ τῷ στρατοπέδῳ ἐπι- 
πεσόντες τάς τε προφυλακίδας ναῦς διέφϑειραν 
καὶ ναυμαχοῦντες τὰς ἀνταναγομένας ἐνίκησαν, καὶ 
τῆς θαλάσσης τῆς καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐκράτησαν ἡμέ- 
ρας περὶ τέσσαρας καὶ δέκα καὶ ἐσεκομίσαντο καὶ 
ἐξεκομίσαντο ἃ ἐβούλοντο. ἐλϑόντος δὲ Περικλέους 
πάλιν ταῖς ναυσὶ κατεκλήσϑησαν. καὶ ἐκ τῶν ᾿4ϑη- 
νῶν ὕστερον προσεβοήϑησαν τεσσαράκοντα μὲν αἵ 
μετὰ Θουκυδίδου καὶ “Ἵγνωνος καὶ Φορμίωνος 

Ηοο ροϑβὶ Οαβδιῦ. δὰ ΡοΙγΌ. Ρ. 178 
Οἰαυὶτι5 ἀοουῖι Βτβὰ. 
8 8. ἐπὶ Καύνονυ καὶ Κα- 

ρέας. Νὸπ Ορι8 ζαἰε βοῦὶὶ καὶ 
τῆς ἄλλης Καρίας. ὅ8ϊς “Ἕκτορι 
μὲν καὶ Τρωσί ἤοπι. 11. ΧΙΧ 68, 
Ομγυϑίρρυβ οὖ διοϊοὶ Οἷο, 
Ταβο. 1 ὅ,. 9. ΟΥ- 66. 11Π|.58.,.2 
109: 5. 111 Ὁ νι 530; 1... Ὅ9. 
ὙΠ 62, 3. 88, 8. Κτυορ. αν. 8 69, 
82 δάπ, 2. ϑόμοοπι. δὰ Ρ]αί, Αρ, 
Ι3 φ. 16. Ὀγακθηρ. δὰ [ἱν. ΠῚ 
95, 4. -- ἐσαγγελϑέντων. 
Οἵ, Μαί, αν. 8 868. Κταρα, αν. 
ὃ 47, 4 δάη. ὅ. 51 σα] Γοῖα δὴ; 
λωϑέύτος Ἰοσὶ τη 5 τ4, 1. -- ἐπ 
αὐτούς, ΕΠ (ἐπὶ 
σφᾶς). Οἵ, 9ῦὅ, 2. -- ἐπὶ τὰς 
Φοινίσσας, κὰἀ ΡΠοΟΘΗηΪ5588 
Πᾶν 65 ΔΥΓΟΘΘ56 ἢ 488. 

ὕαρ. 117. 81. ποιησά- 
μενοι. ἐπιπεσόντες. 
Ρααβ ρᾶτ οἰ ρίπτη δ] τουτὶ Βα] Θοίυτη 
εβί. Οἵ. δάη. 80, 4. --  ἀφρά- 
χτῷ τῷ στρατοπέδῳ, 68 - 
βίτίβ πϑαιὶοῖβ, Οἵα ΠῚ ἢ Ὁ ἢ τῇ τὶ - 
πἶτα (πιαχίπι στανρώμασι, αὐ 
ΥἹΙ 66, 2. ΡΠ 96, ὅ. 88, 3) 
ἐϑβθπΐ. -- τὰς προφυλα- 
κίδας ναῦς, Ἡγαολίδολίζο, 
πᾶνδθ5 48) ουὐδί0 ἀΪ] ἃ πῇ 
ἀραπί, Ηαδβ δία ᾿πίθγνδ}} 0 ἃ 

οἴα5586 βΒιθ ποία ἴπ Δ ΠΟΟΥΪΒ 5 θ 1558 
εἰ τὰς ἀνταναγομένας 6588 ἴὰτγ- 
ὈαΪ πο οἱ βϑρδγδιϊη γ6] ῥΡῈΓ 
Ῥαγτίθπι ἀθάποίαϑβ ΘΧρ οι Ἄτγῃ, 
εν. ἀνταναγαγομένας. 84 
βρη βοαυ ροίοδὶ 1185 ρτονθ- 
ἢ δπίθ 8, ἷ. 6. δηίθαιδϑη ΒΟοΟ 
Ῥτουβιιβ ρου οϊββθηΐ, ἃ ϑᾶτη!8 
ΟΡΡΓΘ65588 οἱ ἀδνίοίαϑ 6586, -ὠὀἀνί- 
κησαν. ΟΥἁ ΡΙυυ, Ῥετῖοὶ. 26, ααϊ 
ΘΔΠΉΟΥτη ἀυοοῖη ἀοοοὺ [υΪ5858 
ΜοΙΙββϑαση, ΡΙ]Οβορ απ ἸΠΠ} τὰ 
Ῥαγιθηϊαἷβ ἀϊβοϊραϊαμη, ΡΠ απ 
ἃ ΡΙαι. ΘΟΙΠΊΓ. ΘΠ ΟΥαία πὶ 840 ἴ80 
τη ]6 αἰβοογηϊξ ΤῊ ϊννν. Ηϊβί, ἅτ, 
ΠΡ. 466, «Ἰτϑγἂπι ἃ Τῆς. τἀοοτὶ 
τηϊγὰ  τ|5,. ̓ -ἡμέρας περὶ τέοσ- 
σαρας καὶ δέκα. Ὅ᾽6 60]10- 
σαι οηθ νουθογιπὶ νἱά. Καπορ, τ. 
8 68, 4 Δάη. 2 εἰ δάη. 8, 8. 

ἢ 2, Θουκυδέδου. Ἐγέ- 
νοντο Θουκυδίδαι πολλοί, ἴυ- 
αὐἰὸ ΜάΓΟΟΙΙ, 28, Ὁ] νἱά, δάῃ. 
Μεϊοβίαθ ἤϊαπὶ ΑἸορθοθηβοπ, Ρ6- 
τὶ ο115. Δοη τη, ἀ6 4π0 νἱά. ϑ1η- 
θη. δᾶ Ρὶυῖ. Ῥρυῖοὶ, ο. 11, δηιὶ- 
αἀὐΐοῦοβ ἱπίθγργοίθβ νοϊαηΐ 6588. 
θιυθιλαιοπθ πὶ ἰάπηθη τηονοὺ αποά 
ἴ8 πη ἰοβίδγ τη ΒΕ Παρ 115 ρϑίτϊα 
Ῥαϊβιιβ ἔαῖσϑο νἱἀθίαγ, Οἵ, ΠοΙ͂- 
πηϑηπ, ἀ6 ΤῊ. Μεϊοβῖαθ ἢΠϊο Ρ. 39. 
ΤῈ Ὑϑγυτη βουϊρίογθ τηδ]6 οὐσίαι 
Μιιοτγᾷ, Ηἰβι. αν, 1Π ῥ. 18. Ναπι 
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νῆες, εἴκοσι δὲ αἱ μετὰ ἸἸληπολέμου καὶ ἦἌντι- 
κλέους, ἐκ δὲ Χίου καὶ Δέσβου τριάκοντα. καὶ 
ναυμαχίαν μέν τινα βραχεῖαν ἐποιήσαντο οἵ Σάμιοι, 
ϑ ΜΝ Α Ἵ 9 »" ; 

ἄδυνατοι δὲ ὄντες ἀντισχεῖν ἐξεπολιορκήϑησαν 
’ εἶ ᾿ Γ᾿ “ ᾿, - ’;; 

ἐνάτῳ μηνὶ καὶ προσεχώρησαν ὁμολογίᾳ, τεῖχός τε 
καϑελόντες καὶ ὁμήρους δόντες καὶ ναῦς παρα- 
δόντες καὶ χρήματα τὰ ἀναλωϑέντα κατὰ χρόνους 
ταξάμενοι ἀποδοῦναι. ξυνέβησαν δὲ καὶ Βυζάν- 
τιοι ὥσπερ καὶ πρότερον ὑπήκοοι εἶναι. 

118. Μετὰ ταῦτα δὲ ἤδη γίγνεται οὐ πολλοῖς 
ἔτεσιν ὕστερον τὰ προειρημένα, τά τὲ Κερκυραϊκὰ 
καὶ τὰ Ποτειδαιατικὰ καὶ ὅσα πρόφασις τοῦδε τοῦ 
πολέμου κατέστη. ταῦτα δὲ ξύμπαντα ὅσα ἔπραξαν 

βεάθοϊπιὶ ἰ8ΠΔ] Δ ΠηΪ8 δηίθα 4.18Π} 
Ῥοβίθα ρυϑϑίου ἴδοίαβ εδί ΤῊ, 
ἀποθη ογθαίαπ) 6556. ῬΑΓΙΠῚ οδί 
ΟΥΘά] 0116, Οορὶτανὶ εἰϊαπη ροίαοϑί 
ἂς αδνρεϑίο οὐ Αομογάυβίο ΟΝ, 
δάη. δὰ Μαᾶγο. 1. 1, Ψίᾶθ ρτϑε- 
ἰογθαὰ Δ βδοίβηι, Απηίίϊαα, ὅν. 1 
Ρ. ὅ84, ΤΗὶν. 1. ἃ, Ὁ. 4580 8ᾳ. 
ατοι. ΥἹ Ρ. 38 (᾿πίερρν, ΠῚ Ρ. 885), 
Κυυορ, Αρρϑπάᾶ. δρίουῖϊο, νἱ, Τῆς. 
Ῥ. 3245ᾳ. δὲ δρπομῃε εἱ Ρ]ου- 
ταϊοηο νἱά. ΠΠ 88, 9ὅ, 8 εἰ ϑυργᾶ 
64, 1. 0ὅ, 8. (ποπῖδπι δυίοτη 
ΠΟΠΪηἃ ΟΠ ΠΪ ΠῚ ΠΟΥ ΟΠ 
ΠΟ ἰοσαηίαῦ ἴῃ ΠΕΠΊΘΙΟ ΟΟΐο 
ῬΥδοίουα πη α105 50Π0]. ΑΥῖἶϑβί, Ρ. 
182 (εἴ, ἀπ, 116, 1) ἀποίοτο ἀἢ- 
ἀτγοίΐοπθ ποπιλϊηδί, 605 οχίγα οἵ- 
ἀϊηοπὶ ΔΌ]οσδίοβ 6886. τ ΠΕΥΘ5 
ἰΔη πὶ 5185 ΘΠ, .πὶ ἀοἀποονθηίΐ, 
ΡῬυίαῦ ἌΝ εχ. δὰ ὅορῇ. Αηῖ, Ρ. 17; 
Βοα πλι]0 νοῦὶ οϑί 51 Π|}} 8 ἰηΐθυ 
Ῥυϊογθη οὐ Δ᾽ίθγϑη οχ ρ θα! 0 6 1ὴ 
ΔΠΠῸΠ ἢηἰτ ΠῚ 6556. οὐ ααϊπαιῖθ 
401 Ηἷς ποιηϊθδηΐαν ἄποθ5 δχ ΠΟΥΪ 
ΔΠΗΪ Ρυϑϑίουϊθι}8. [αΪ556. οὐ ΡΓΙΠῚ 
δοουγαίθ ἴῃ Ὑ|., ΘΟΡΠΟο]} 15 1 ἰγδαϊὶ 
Βιιποστρατηγίας ἀξιωϑῆναι σὺν 
Περικλεῖ καὶ Θουκυδίδῃ, υἱ5ὶ 
ΘΟΡΠΟΟΙ ροεῖπᾶθ δ Ῥϑυῖοὶὶ (εἴ, 
ΡΙαι, 1,1. 28) ἱπιροῦὶ πὶ ργογορ - 
ὑὰ πὶ 6586 π|8}18. ΟἿ, οιἴδτη Κυιθρ, 
διυᾷ, ἰδ, Ρ. 211. 

8 ὃ. ἐξεπολιορκήϑησαν. 
.,. ΜΙ ΔοΠϊηἶβ 61 Π16]5, δυϊθί θα οἱ 
ἰοβίπα! πη θα5, απᾶ5 Ῥογίοὶθα ἴῃ Πᾶς 
ΟὈϑιάϊοπθ ρυΐπβ δαῃιθαογδι 
ΟΡΘΡα 5185 ΑΥὐἰθηοηἶΐβ, αὐ ΠΙοά, 
5ῖο, ΧΙ 28 ποίδί. Μά. Ρ]ΐη Η. 
Ν. ὙΠ ὅ6 [6ἐἱ ΡΙαί, Ῥετίοὶ. 27].“ 
αοι}!. Οὗ ἰαπηθῃ ΤΊ}. 1. ἃ, 
Ρ. 4δ1. -- ἐνάτῳ μηνί. ἢος 
ἴΘρ5 ἃ ρΡυρηᾶ δὰ Τγαρίδτη 
ΘΟΠΙ ΠΪδϑἃ ΟΘΟΠΊΡ αἰδη ἅ} 6586, 
ἸΙσθὺ ρυῖοῦ ουβί αἴο ρδυ!α] τὴ ἰπίθν- 
τυρίᾶ 511, ἀοοεῦ ἍΝ εχ. 1. ἀ. ῥ. 14. 
Οὗ, 5614}. Ργαθῖ, Απύρ. Ρ. ΕΎΙΠΙ. 
Κύιορ. δϑδιυᾷ, ἰδέ, ρ. 218 οἱ 
δάῃ, 118, 2, -- καϑελόντες. 
Οὗ. δάπ, 101, 8. -- χρήματα 
τὰ ἀναλωθϑέντα. υορηία 
(Δ]6ηα [αϊθ56 βοῦν Ὠϊοα. ΧΠ 
28, 8, 4086 5. Π]8ἃ ἰτιδίο ΠΊΪΠΟΥ 
δβϑί; Π8ΠῚ ΠΉ}1|6 ροηϊέ Ιβοοῦ. ΧΥ͂ 
118, 1116 οὐ ἀποθηΐα ΝΟ. Τίπιοίῃ. 
1, 3. Οἢ Βοροκῃ, Οδοοη. οἰν. 
Αἴηθη,. 1 Ρ. 812 οἱ Τιηῖγιν. 1. ἀ. 
Ρ. 458. ---ταξαάμενοι. ΟΥ̓ αἄῃ. 
99, 8. -- ὥσπερ καὶ πρότε- 
ρ0»Ψ] ἤσαν. 8680). 

λρ. 118. 8 1. οὐ πολλοῖς 
ἔτεσιν. Τυῖθὰβ φαδίίαοτνο ἈΠ ηΪ8. 
ΟΝ δᾶη. 2ὅ, 2 εἱ 116, 2. --- τά 
τε Κερκ. Οἷ, ο. 34 3544. - καὶ 
τὰ Ποτειδ. Οἷ ο. 8θ54ᾳ4. 
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οἱ Ἕλληνες πρός τὲ ἀλλήλους καὶ τὸν βάρβαρον 
ἐγένετο ἐν ἔτεσι πεντήχοντα: μάλιστα μεταξὺ τῆς 
Ξέρξου ἀναχωρήσεως καὶ τῆς ἀρχῆς τοῦδε τοῦ 
πολέμου" ἐν οἷς ᾿᾿ϑηναῖοι τήν τὲ ἀρχὴν ἐγκρατε- 
δτέραν κατεστήσαντο καὶ αὐτοὶ ἐπὶ μέγα ἐχώρησαν 

, 

δυνάμεως. 
ἐχώλυον εἰ μὴ ἐπὶ βραχύ. 

ὄντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ χρόνου. 

οἵ δὲ Πακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι οὔτε 
ἡσύχαζόν τε τὸ πλέον 

τοῦ μὴ ταχεῖς 
,»; ᾿ τι 

ἐέναι ἐς τοὺς πολέμους. εἰ μὴ ἀναγκάξοιντο, τὸ 
, Ἁ ᾿, " ἐν ’ ᾿ Ἁ 

δέ τι καὶ πολέμοις οἰχείοις ἐξειργέμενοι, πρὶν δὴ 
ς 

σχετὸν ἐποιοῦντο, 

» Δ 3 ΄ » “ ι “" ἡ δύναμις τῶν ᾿“ϑηναίων σαφῶς ἤρετο καὶ τῆς 
ξυμμαχίας αὐτῶν ἥπτοντο. 

ἀλλ᾽ ἐπιχειρητέα ἐδόκει εἶναι 

, ἃ 9 , 9 

τοτε δὲ οὐκέτι ἄνα- 

πάσῃ προϑυμίᾳ χαὶ κχαϑαιρετέα ἡ ἰσχύς, ἣν δύ- 
φῶνται. 

8 2. πρός τε ἀλλήλους. 
Ἰάθπι, ΘΧΡ Ιοδεῖτι5 αἰούαμη εϑὺ 97, 1. 
-- ἐν ἔτεσι πεντήκοντα. 
οἰ ονν Δ Πα πὲ ΟΠ ΟἽ 55: 1 πὶ ἴα- 
οἶα8, ἷ, 6. 80 ᾿ρβὶ 8 ἐδρῖς ἀἸβοθβδ 
ΟΙ. ΟΥ̓ΧΥ 1 δποίμπηπο δα [,860- 
πὰ ἰγυπρίϊομοη ΤΧΧΧΥΠΙ 2 
ΠΟῚ ἰηίθοτοβ 49 ΔΏη05 οἰ βοϊθβ. “ 
θοθΥυ. Αὐ εὐ αἀάϊίπτη οβι μά- 
ἀπ στα: ΤῈ (ΟΣ 6 ΠῸ 15:5). 
οἴ, υὐ Βρίδημϊ σνϑγθὶθ αἰΘΠΊΙΓ, 
οὐσπ6 ἀδίθ ἃ ἅπ6 δΔυίγ [65 αὑθο8 
ανδϊθηῦ σοαίαπι6 46 ΘΟΠΊΡίου ἰδ 
Ροϊηί 46 ἀέρϑτί εὐ οϑ αἱ ἀ᾿γυϊνέβ. " 
Ὁδίεγαπη Βῖηο Ρ Θέ πὶ ΠΟΠΊΘη πὲν- 
τηκοντίας, ἀδ αυο νἱά. δάπ, δὰ 
ς. 89. -- ἐγκρατεστέραυ) 
ἐσχυροτέραν. 5610]. ΟΥ̓. ἐγκρα- 
τῶς ἴθ, 1. -- ἐπὶ ἐξ γα τς 
δυνάμεως. Οὗ 11 97, 8. Μαιῃ. 
στ, 8841. Κναθρ. αν. 8.47, 10 δάη. 
8. εἰ ἀε νν. ἐπὶ πολύ 1 1, 2. -- 
ἐπὶ βραχύ. Οἱ ς, 90 5464. οὐ 
ς. 114, --- τὸ ἘΕΕΡΡ τοῦ χρό- 
ψφου. Οὗ, Μαῖιῃ. 8 442, 8, 
Ὁ] πος ΘΧΘΙΊΡΙ ΠῚ Κρ λέσο ΡΓῸ 
νεῖ ἐπὶ μέγα δυνάμεως. 
Κυαορον τὸν πλέονα τᾶν]: Ἰοσ, 
αἱ 80, 8 τοῦ χρόνου τὸν πλεῖ- 
στον. ϑεὰ οἵ. δάπ, 78, ὅ, “-- 
μὴ ταχεὶς. Αἀποιδηάιιπὶ μή, 

ἀραμένοις τόνδε τὸν πόλεμον. 

αυοὰ ρα ρᾶτγιοὶρί πὶ οδιβαὶθ 
γαυϊὰ5. ἰθρὶταν ἰπ βοῦὶριϊβ Ατήοσο- 
ΤΠ], νοϊαΐί 77, 8. θεπι. ΧΧΧΙ͂Χ 
ϑὅ, 5δορίι5 δρια ΘΟΠΊΠΊΠΪ5 αΪ8 - 
Ἰδοῦ! βου ρίογεβ, Ὑὶά. Καθμῃη, ὅν. 
Ἰηᾶχ, 8 10) 9 Δ0ΠΠ, 95. ΗΕΙΩ, 86 
ΡΙυαΐ, ΤΠ ]πι|0}]. Ρ. 457, Κγαθροῦ 
πος ρυορίον ἱπ ἢ ηϊἰναπι Ραΐδί Ἰορὶ, 
564 Πἴο εχ ταχεῖς Ρεπάεῖ, οαΐ 
δαϊοοία ει πορϑιΐο. (Ἰα556 018 
δαάϊτα μή Ρϑυιΐουϊα ΓΘΠῚ Δ ΔΟΥΪτ15 
ἀοίγεοίανὶ 56ι ἀρ παὶ [29 ]οδλα(( αὖ- 
φεϊοληπέ τὐονά θη.) αἴπυτπαί, αποά 
400 ἴᾳγα ἢδο ποσϑίϊοῃηθ δχρυϊπηὶ 
ογθάδύ πο ρευβρίοἰπιιβ, Πθηΐαια 
Ατὐπο]άπβ ρτοριῖς οὐ Ροϑβί τοῦ εχ- 
οἰά1556, ἀείπαθ πορϑιίϊοποτη τηδὶα 
ΒΡ οία πη 6558 βιιβρίοδταν, Πε 
τὸ 0[ 1009. 4. το δεῦτε Οἱ 
δάῃ. 107, 4. -- πολέμοις οἷ- 
κεέίοις. Νά. ο. 101 344. --τῆς 
ξυμμαχίας -- τῶν ξυμμάχων. 
Οἐ, Μαί, ατ, 8 429, 1 οἱ ἰηΐτα 
119. 180, 2. -- ἐποιοῦντο, 
ϊ. 6, ἡγοῦντο. ΟΓ. αἅη. 102, 4. 
- ξπιχειρητέα. Τπυογάἀϊάθαπι 
ἐγαβίσα νοοδίιγ ἃ 80Πο], Μεϊὶι8 
ἀπηδτὶ (|| ἃ ΤΠπαυογάϊάθ ἀϊοιπί 
Ιοχ σοσναρἢϊ. Οἵ, δά, 72, 1. Ο6- 
ΤΘΓῚΙΠῚ ἐπιχειρητέα ποὴ νἱάοίαν 
τοίου δ ἐσχύς. -- τόνδε. Ἐκ 
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Αὐτοῖς μὲν οὖν τοῖς Πακεδαιμονίοις διέγνωστο 8 
λελύσϑαι τὲ τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους 
ἀδικεῖν, πέμψαντες δὲ ἐς Ζελφοὺς ἐπηρώτων τὸν 
ϑεὸν εἰ πολεμοῦσιν ἄμεινον ἔσται. ὃ δὲ ἀνεῖλεν 
αὐτοῖς, ὡς λέγεται, κατὰ κράτος πολεμοῦσι νίκην 
ἔσεσϑαι. καὶ αὐτὸς [ἔφη] ξυλλήψεσϑαι καὶ παρα- 
ἢ καὶ ἄκλητος. 

119. αὖθις δὲ τοὺς ξυμμάχους παρακαλέσαν-- 
τὲς ψῆφον ἐβούλοντο ἐπαγαγεῖν εἰ χρὴ πολεμεῖν. 
καὶ ἐλϑόντων τῶν πρέσβεων ἀπὸ τῆς ξυμμαχίας 
καὶ ξυνόδου γενομένης οἵ τε ἄλλοι εἶπον ἃ ἐβου- 
λοντο, κατηγοροῦντες οἱ πλείους τῶν ᾿Αϑηναίων 
χαὶ τὸν πόλεμον ἀξιοῦντες γενέσϑαι, καὶ οἱ Κορίν-- 
ὅιοι ϑεηϑέντες μὲν καὶ κατὰ πόλεις πρότερον ἔἕχά- 
στῶν ἰδίᾳ ὥστε ψηφίσασϑαι τὸν πόλεμον, δεδιότες 
περὶ τῇ ἸΙοτειδαίᾳ μὴ προδιαφϑαρῇ, παρόντες δὲ 
καὶ τότε καὶ τελευταῖοι ἐπελλγόντες ἔλεγον τοιάδε. 

Οαρ. 118. 8 8. ἔφη οπι. ῬΙαί. ἀθ γί. ογᾶο. 19, Οπιηΐα Ὁ 
ἀνεῖλεν ΡΘπαθῃΐ. 

ἀπαράκλητος ἀρυὰᾷ ΡΙαϊ. 1]. 1. 

τηρηΐθ ΤΊ ον 115, πο υδοραδ6- 
τηοηΐϊουατη αϊοίθτη οϑῖ. Οἱ, ΠΡ, 
ὅτ. δὰ ΘΧρ]]ο, Τηυο. ρῥ. 57. 

8 8. Αὐτοῖς ... διέγνω- 
στο. Οἵ. 87, 2 ΒΠΗ. .», 8ἃ ἀθρΙὴ 
Ἰοοτιπὶ τοράϊταγ, --- εἶ πολεμοῦ- 
σιν ἄμεινον ἔσται. Οἵ ΜΑμῃ. 
αν. 8 8858 δαη. 23 εἱ ὶ 4671. Κυπερ. 
αν. 8.49, 6. ϑ΄᾽ πη} τον [,αὐ, τῇ οἰ ἰὰ 5 
οτῖίς, Ια. ἄτοη. δὰ 1ἷν. ΠΠ 41, 8, 
Σ φίσιν, εἰδὶ Π0ῃ ΡΟβἰ τα ΠῚ, μΟ16 
Ἰη ο!]εσίταν, - ἀνεῖλεν... 
ξυλλήψεσϑαι. ΟΥ ἢ 584, 4. 
-- καὶ παρακαλούμενος 
καὶ ἄκλητος. ,ς,ιον, [Ὁδγηι. 
11 18, 40], νοοαῖιβ δία 6 ΠΟῊ 
νοσαίιυϑι" Κ 488. 

ΟΡ. 119, Αὖθις. ΟΥΒ1..3 
οἱ 87, 4. -- τοὺς ξυμμάχους 
παρακαλέσαντες. Οἱ. Ὀιοά. 
ΧῚ 41, 1. -- ψῆφον... ἐπα- 
γα εἶν. Οἵ. δάῃη, 87, 4. -- 
απὸ τῆς ξυμμαχίας. ΟἿ 

θα ΟΡ ΝΠ 81. ὦ; 

δάη, 118, 2. -- ξυνόδου. Ὄδ 
ἢἰθ βοοϊουυ πὶ δορά ΟΠ ΠΙΟΥᾺ ΠῚ 
ΘΟΠγ ΘΕ Ότ1ι5 νἱὰ. Μι6}}. οι. 1 
Ρ. 181 54. -- ὥστε. Οἵ, δά. 49,. 
ἴ. ὙΠΠ 860, 8. Μαιι, αν. 8 581 
δάη, 2. -- παρόντες, ἴ. 8. 
παραγενόμενοι. ἐς τὴν Λακε- 
δαίμονα. Ὅδ αιὰἃ 58] σῃϊβοαίίοπα 
ΟἸ455. οοηΐογι ΠΠ 8, 4, 69, 2. 1ΥῈ 
1294..Ὰ.. ἸΟΤουβε ΜΗ. 1. ΠΈΝΗΣ 
117, 8. [Ιπ01}Π15 ἰσίίαν ὉΠ] ῖο 1 (ἴα 
ΒΥ ΠῚ. ογῖτ. ΠῚ ρ. θ 846.) ο0ῃ- 
ἰδοίυτα παριόντες. --- ἔλεγον. 
Οἵ, δάη. 12, 8. 

ΟΡ. 120. Τὰ οχογάϊο ογδιϊοπὶβ 
Ιασάαπι ΟοΥ πίῃ ᾿νδοραἀ ΔΘ ἢΪ 08, 
σιοὰ βοοῖοβ δὰ θ6}1}πὶ σϑυθηάυτη 
οοηνοοδνοῦίηῦ οὐ ΟΣ ἰΐα ἔδοϊθη- 
ἄστη ἔποῦῖς ἀθηηοηβϑίγαηὺ (120), 
ἀοῖπάς ἀδ δου αι (121---ἰῶ 2, 
2), τὰπ| ἀθ προρββίίαίθ θ6}}} ρ6- 
γτοπαϊ (122, 2-- 124) Ἔχροπιηΐ, 
ἤπθηι ἴδοϊς δἀποτνίδιϊο (124). 



ΛΟΓῸΣ ΚΟΡΙΝΘΊΩΝ, (1 118. 119. 120.) 

120. Τοὺς μὲν “ακεδαιμονίους. ὦ 

20 Ὁ 
» 
2 ἄνδρες 

, 2 Ἃ 3, ᾽ ΄ὔ ε 3 ι ξύμμαχοι. οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαίμεϑα ὡς οὐ καὶ 
αὐτοὶ ἐψηφισμένοι τὸν πόλεμόν εἰσι καὶ ἡμᾶς ἐς 
τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. χρὴ γὰρ τοὺς ἡγεμόνας 
τὰ ἴδια ἐξ ἴσου νέμοντας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν, 

81. οὐκ... ἔτι. ὕι ο. 08844. 
-- καὶ ἡμᾶς ἐς τοῦτο (δὰ 
Ποῦ, ἷ. 6, Ποῦ 'ρ80 οοῃβί!ὶο; 
πα ὑ "61 πὶ ἀθοθτη ἃ ΠῚ 5) 
νῦν ξυνήγαγον. Βεβρίιοἰἑαν 
δὰ 69, 2 μόλις δὲ νῦν γε ξυν- 
ἤλθομεν καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ 
φανεροῖς. χοῆν γὰρ οὐκ εἰ ἀδι- 
κούμεϑϑα ἔτι σκοπεῖν, ἀλλὰ 
καϑ' ὅτι ἀμυνούμεϑα οἱ νυ 8 
καὶ οὐδὲ νῦν ἐπὶ φανεροῖς 
ἢ. 1. ἐς τοῦτο ορροπίϊατγ. (δίδυμα 
ΠΟΟ ΠΟΤῚ ὈΓα ΠῚ ραγῖπὰ 8 δία 6 «ποά 
ΡΓδΘοοβϑὶς οΠὶ ΡΥ ΘΠΊΪ550 ὡς οὐ 
ΕΧ νϑυθῖὶβ οὐκ ἂν ἔτι αἰτιασαί- 
μεῖδα ἰίὰ ἀρίππη δϑὲ πὶ ρδυ οι} }5 
καὶ -- καί ἱπάϊοοιυν μαοράδο- 
τηοηΐοβ Ρ Τ᾿ ΓΘ Υ ΠἰΓΌΠΊΠ 6 ἔθοἶ556, 
ΘΠ 6 ΠΕ ΠῈ Ρεββυμηάδί θυ. εἶσι 
καὶ ἄε!εηβ. --- χρὴ γάρ. Εχ- 
ΡΠ Ιοαῦαν ΟῸΓ ὈἰΓΌΠΊα 16 ΡΑΓΙΓΟΡ ἴδ- 
οογα ἀθθυογῖηὶ οἱ, δὶ πο ἴθοϊβ- 
βϑηΐ, δοουβαηάϊὶ Γποῦῖης, ΟἵἁἨ, Ηδτί. 
ἂε Ῥαγὶ. 1 ρ. 406. Οείθγι πη ῬΤῸ 
ξυνήγαγον φροίοταί αυϊάθηη ᾿[6 πὴ 
ΡῬογίδοϊαπη σοἸ  οσατὶ, βεὰ οἵ, δάη. 
138, 1 οι 1 60, 1. -- τὰ ἴδια, 
οαπὶ ΟΡρΡΟΠδηίυγ τοῖς κοινοῖς, Υ6 5 
βἰπσα! οσατη ἔοοαογὶ 5 Βο0οΐο - 
ΓῸ πῇ ρδίοὺ 6556, ΘΕ ΠΊ ΡΒ ΠῚ [,8- 
οοαἀδοιη γα ΠῚ {ππὶ τοὶ ΠΟΥ ΠῚ 
ἔοδαἀογαίουυτη. Νάπι αποα ΒΟΘἤμΙ. 
Ῥυΐαι. ρτὶναίαβ Πιαοθα 8 ΘΠ ΟΠΙΟΓΙΠῚ 
ΓῈ5 βρη! Ποδτὶ, τηϊ ΓΤ οϑϑβοί, δὶ Οο- 
τ ΕΠ: ΘΟΤΠΠΊ ἢ 6 ΠῚ. αὐ} 1{ὰ16Πὶ οΓ6- 
ἄἀεδγθηῦ Το οπΊ ΠἾ}18 ποη Ρ] αν 5 
6556. δοβυ Δ ἀ8Πη)| αΠ8ΠῚ 511ΠῚ 
Ἰρβογατη οοτητηοάμτη. Εἰ βἷο π6- 
66886 6586} 881] Θοπηπηοαὶ οαι158 [8 - 
σοαἀδοι ΟΠΪ085 δι ΒΟΟΙ05 ΘΟὴν ΟΟ8586 
δ Ὀ6ΙΠὺπὶ ἀθογον 8856. ΑΠΠπὰ απο- 
τη060 ἰί8 Ποτὶ ροϊαθυῖς θη ᾿ϊαποῖ, 
Ὀ6ΠΠ πὶ δα θη 605 ἀθοθῦη γα ἰ15810 
ΘΠ θποδάαβ (6. 86) 50οὐ Πὶ 
οαῖιβα οἵ πθ Αἰῃθηΐθηβθβ ἴῃ α͵68 
Ῥοίδηιίοτεβ ἢθγθηί, --- ἐξ ἴσου, 

5011, τοῖς κοινοῖς. Νὰπιὶ ροϑβί- 

αυδϑη] 5ἰρῃϊβοδίιπιη οϑί ἀθθιΐβ58 
Τιορἀδοπιοο5 ΡΥ Ϊ (Θ᾽ οὖ 'ρ508 
θὰ πὶ ἀθοουποῦα οὐ βοοῖϊοβ δὰ 
ΘΔ ΓῸΠῚ ΘΟ ΟΟΔΓΘ, ἴῃ οδιι88 οἷι15 
τοὶ Αἰδγοηάθπιὶ οϑὺ ρυϊποϊραίατη 
Θογοπίεβ ἀθῦετθ ΡΥ [ῈΓ ΘΟ0πι- 
ΤῊ 65. 8611 Ρυϊναία8. ΓῸ5 ΘΌΓΔΓΘ. 
Τίααι6 ἐξ ἴσου Ἰοοσαιῖοπα ἰά4 6 ΠῚ 
χρυ πεν απ04 ἴῃ ΒΌΡΘΥΙΟΓ 56η- 
ἰοητἰα ἀπ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΊΘΠῚ ὈΓΟΥΠ 8 64 08 - 
ἴοη68 καὶ - καί ραγιίου! 5 εβεοία 
αἴας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν τε- 
ἴδγιαυ δά αὐτοὶ ἐψηφισμένοι 
τὸν πόλεμόν εἶσι εἰ τὰ ἴδια 
ἐξ ἴσου νέμοντας δὰ ἡμᾶς ἐς 
τοῦτο νῦν ξυνήγαγον. Ροϑί- 
α8Π] οηΐπη [ΘΟ ἀΔΘΠΊΟἢΪ ΡΓῸ 
ππῖνοῦβα βοοϊθίδίθ Ὀ6]Πππὶ ἄθογθ- 
νϑυπηῦ, δηίθαυδηη γαίππι ἢ θοΓΘ- 
{πῦ πος ἀθδογθίμπι), νἀ θη άπτη οὐαὶ 
αἰγατη 51Π 0. ΟΥΠῚ 50 ΘΙ ΟΤ ΠῚ Ρ]}π- 
τἰθὰ5 ΠοΟ ργοάθββοί 8ηὴ ποοοῦϑί 
αίαπο ἀθ θᾶ στ π΄ βϑηίθη(.8ἃ5 αἷ- 
οονθηῦ ἴΪ8 θυ θη πὶ. [ΙίᾺ 
Ῥδυιίοῦ οὐ ΘΟΙΠ 5. Ε0}}1{8ι18. οἱ 
ῬΥὶν δεῖ 5᾽ ΠΡΌΪΟΓ ΠῚ 8 ΟΟἸ ΟΥΙΠῚ 60Π|- 
τηοᾶϊ γαίΐο Παθοθαίαστ, δ᾽ ΠΟΥ 
ἐξ ἴσου ἀϑαγραίαπι οϑὶ ἴῃ ΡΙΔΑὐ. 
Ιμε6Ε.. 9816 οὐκ ἄρα τὰ τοιαῦτα 
ἀκούειν ἐξ ἴσου 501}. ἐχείναις 
ταῖς εὐχαῖς) αὐτοὺς ἡγησό- 
μεϑα; ΑἸἰΐϊαθ. 4πἃ8 ρτοία!θγαηΐ 
πίθου ρυθίδι!0η 68 βίαι πϑααθιηί. 
Ναπὶ αποα δηίθῃδο ΡΟΡΡΟ 5ἰβηὶ- 
βοδυὶ νοϊυϊι:; οχ δϑᾷιο, ἷ. 6. 
ἰἴζἃ αὖ ΠΟηὴ ΡΓδ86 8115 δἱδὶ 
αὐαἰὰ τὶ θα δπηΐ, πος ἰΐα Δ η1ΠῚ 
Περὶ ροββοὶ δὶ τὰ ἴδια δϑϑϑηΐ 
ΓῈΒ. ΤΟΙ ΠΟΥ πὶ Ργδθιον ᾿δορᾶδε- 
ΤΟ ἢἾΪ05 ΒΟΟΙΟΥΙΠΊ (μπὶ οορτίδι- 
ἄππι οββϑοὶ ἐξ ἴσου τοῖς ξαυτῶν) 
οὐ ΤιδορἀδοΠΊΟῊΪϊ ΡΓῸ 56, ΠΟῚ ΡΓῸ 
βοοϊείαία Ὀ6]} πὶ ἀθογον 5ϑθηΐ, οαὶ 
τοραρηδί εἶτι8 τοὶ οδιιϑὰ χρὴ τοὺς 
ἡγεμόνας τὰ κοινὰ προσκοπεῖν. 
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ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται. 
ἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿4ϑηναίοις ἤδη ξυνηλλάγησαν 

Ολρ. 120. 82. ἐνηλλάγησαν οοὔᾷ, (τοι γοβου! ρδῖμπηιβ ξυνηλ- 
λάγησαν (οἴ. δάπ.) νἱάδιυν Ἰερῖ586. ῬΙΟΏΥ5. Ρ. 797 ὅταν δ᾽ ἀντὶ 
τοῦ ἐνεργητικοῦ τὸ παϑητικὸν παραλαμβάνῃ,͵ τοῦτον σχηματίξει 
τὸν τρόπον" »ἡ μῶν δὲ ὅσοι μὲν ̓ ᾿ϑηναίοις ἤδη͵ ἐνηλλάγησαν."“ 
βούλεται μὲν γὰρ δηλοῦν" νἡμῶν δὲ ὅσοι μὲν ᾿Αϑηναίοις, συν- 
ἤλλαξαν. “ παρείληφε δὲ τὸ ἐνηλλάγησαν, παϑητικὸν ὑπάρχον, 
ἀντὶ ἐνεργητικοῦ τοῦ συνήλλαξαν. Ναὶ ᾳιυοά ἢἷς Ὀἷβ ρὴὸ Τηα- 
ΟΥ̓ ἀἰά 60 ΒΟ θ᾽ Σ ἐνηλλάγησαν ΡΓῸ βεπαΐπο ξυνηλλάγησαν ἃ Ὀῖο- 
ΠΥ̓́ΒῚΪ ΠΟΥΑΓΙ 8. 6Χ ΟΥΡαρ 5. ΠΡ γ]β ΤΠ πογ αἰ 465. ν᾽ ἀθίαν {ΠΠ0ι πὶ 6558, 
ατὰ 46 τὸ οἷ. δᾶπι Π182.. 1. ϑ:ιο. ΤΝ10...8:. 18...2. ΘΜ 861 πάτα 
δὶ ἴρ88 ΒΙοπΥ 5118 ῖὰ Ἰερἰ5βδί, αὐγο αι ἐνήλλαξαν ΒΟΥΌΘΓΘ ἀδθιιϊδβοί, 
ποη συνήλλαξαν. Θυοὰ οπΐηὶ Κυπθρ. 8 Θχοιβδη δ πὶ γ ΘΓ θΟΥ ΠῚ αἰ" 
γοΥΒ᾽ [806 Π| Ῥιοηγ5.. Ρ. 196 τὸ γὰρ ἀποτειχίσαιν καὶ ἀπολοφύρα- 
σϑαι, ῥηματικὰ ὄντα, ὀνοματικῶς ἐσχημάτικεν »ἀποτείχισιν'" 
καὶ ργὀλόφυρσιν"" Δἰοτί, 101 ραίθι δϑϊθοίο ἀπ, αιοὰ ΘΡΓΟΤῈ εχ ἄἀπο- 
τειχίσαι τοροιϊταπι οβί, βου θη απ 6588 ὀλοφύρασθαι. 

Ἐδπάθηι ἴθ 6. γί! Π 6 πὶ 56 αἶαν 
ΟΙαβ5. ἃ αυὰ 60 τηᾶχίτηθ ἀϊ5- 
οὕραύ 1... Ἠρφυθδ] ᾿πητογρυθίαιϊο 
(Αημη81]. ρ}}}. ἃ. 1886 ρΡ. 1718) 
υοα ποη ἀθρΊοχ β᾽ ΘΠ αν Ῥυὶη- 
οἱρϑίιπι Θ᾽ ΓΘη πὶ τηση5. ΒΪῸ 
Ῥαϊαί, ΜΝ ἘΠ, τὰ κοινὰ προ- 
σκοπεῖν, αυοᾶ οὕ 6410 5ἰηρι- 
Ἰοῦιπη ΒΟΟΪΟΓΙΠῚ ΘΟΠΊΠΠΟΔΟ ἤουὶ 
ἀοῦοθαί, ὅοα ἰίὰ πϑοθβ88 δϑββϑί 
ΘΘαΌΔΠΙ 5 Πο.}}}8. 50011Ϊ5 ΔΙΈΓΓΘ 
Ἀ{Π 16 πηι θ6Π Πα τ βαβοθρίαμι, φιοα 
ἢουϊ νἱχ ροίεϑί ; πᾶπὶ Ὀ6]} 1 ΠΔ ΠῸΠ 
ΒΒΟΙρΡΙαΓ, δὶ ραυΐθο ΟἸΊΠΪθ 85, 
564 51 ρ] υὐἱθὰβ 500 115. {16 νὶ- 
Β.ΠῚ δϑί, Ῥϑβϑίπηιβ ΟἹ ΠἾ ΠῚ δϑΐ 
Β δυο ϑηβίθι αἱ οοηδίιβ, ααἱϊ ἴῃ 
Ρμ1. ΧΧΧΥΤΙ Ρ. 608 ΒορΙνηι. 58- 
οαΐι5 τὰ ἴδια ορίπαιαν 6558 ρυὶ- 
ναίᾷ8 [Δοραδοπι ΠΟΥ ΠῚ ΓῸ8 οἱ 
ἐξ ἴσου ἱπιονρνγθίδιυγ ἐξ ἴσου 
τοῖς τῶν ἄλλων ἰδίοις. Νεαιιε 
Θηΐμ ἴῃ ρτοπιρία δβύ ᾿ὰ ΘΟ ΓΘ 
Βϑηίθη πὶ οἱ, δῖ ποὺ τπῆοᾶο 8Ἰϊο- 
ΓαΠ) ΡΥϊναία σοπιπιοάα οορὶί Πἀ0 
ΟΡΡοΟπογθηίαν, 5Ά]Π 6 τὰ ἑαυτῶν 
ἴδια βου θοη άπ οὐαὶ, Νοβίγαθ 
δυο πὶ ἰηιουρΥθίδιοἢἿ ΠΊΔΧΙΠΊΘ 
ἤανοι 141, 7, αδὶ σοηίγδ Ῥουΐο 68 
ἀἰϊοῖυ ἴῃ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ἢ ΘΒ᾽ ΟΠ ΠΊ ΘΟΉΨ ΘΗ - 
τἰθὰ8. Ρἱτι5. ναίοῦθ β' Πρ] γα οἷ- 
υἱταῖαπὶ οομηπηοἀᾶ 4118 ΠῈ ΘΟΠΊΠΊ1- 
ΘΠ αὐ !Ἰταΐθη, 6. οπληΐ ἰνυῖι5 
Ἰοοὶ ἱπίογργθίδίϊοπε οἵ, Μιι5. ἈΠ θη, 

ΧΨΠ 402 544. Αππηδὶ. ΡΒ], ἃ. 
1868 ρ. 4177 544. -- νέμοντας, 
δαιηϊηἰδίναπίθβ. ΟἵἨὨ Τ1, 1, 
ὙΠΙ Τ0, 1. -- προσκοπεῖν, 
ΡΥ ΘΙΘΥ σΘίθΓῸ8 (ὑπὲρ τοὺς 
ἄλλους) ΒΡ θοίδνο, πη ρυΐ τ 5 
συγ ᾶν 6. -- ἐν ἄλλοις) ἐν 
προεδρίᾳ καὶ τοῖς τοιούτοις. 
Θ6Π01. Νααυΐγαπι οϑὲ αὐ ΠΠ 89, 4, 
Ν 29, 2. Αἰ Ηεγθϑι. 1. ἃ. τπηαϑοὺ- 
ἸἰμπΠΔ 6856 (1πέϑν 4108, ἰῃῈ6 Ὁ 
ΘΧίθΓΟ5) βίπαθι ἄσσον, 56 5θη- 
ἰθηγιπὶ ΠΟΧι5. ἶο δϑύ: οὐ ἰπ 
ἰπθη4α ΘΟΠΊΠ.ηΪ α{1Π{ἰ6 Ργδθ- 
οἱρασπι τατπτι5 ὨΔθοηξ, ᾿ΐὰ ᾿π 8115 
τορι. ῬΥδθοῖραο ΠΟπΟτΘ αἰπηίαν. 
-- ἐκ πάντων προτιμῶν- 
ται, 6Χ οὐμηΐθιβ ρΥϑθοῖρ 8 
ποπονϑδηΐαν, Ῥᾶῦϊο Θχαυ βιὰ 5 
εϑί αἰοθηαὶ βθηι8, ααοα νου δ 
Ἀρρίδηϊ Β. εἶν. ' 08 προτιμη- 
ϑεῖσα ἐκ πάντων {Ππ|ϑύγαι Κυαθο,, 
Οἵ. ἐκ πάντων μάλιστα 1 49, ἥ; 

82, ξυνηλλάγησαν, οοτὴ- 
πιουοϊαιη παρα δγαηΐ, Τυϑδαϊὶ- 
τᾶ τη 5ΟΥΤ Ρ τγϑ Πὶ 56}}0], συνέμιξαν 
καὶ ὡμέλησαν Ἰοϊονργοίαίαν, Βθὰ 
Ποῦ ποὴῆ εδὲὶ ἐναλλάσσεσθϑαι, 
Ρουπιαίατὶ, βοὰ ξυναλλάσσε- 
σϑαι (οἴ. ϑορῇ. Αἱ. 498. ἔν, 
Απᾶν. 1945. δά. ξυναλλαγὴ ἡ 
ὁμιλέα), ααοὰ ΤΙ, τε ἀϊάϊι θυνν. 
Μίπυβ θὸπ6 ἐν ἀλλαγῇ ἦσαν 
Μαᾶν. Δὰν. οὐἶἷι. 1 Ρ. 808. Δὰ 
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οὐχὶ διδαχῆς δέονται ὥστε φυλάξασϑαι αὐτούς" 
τοὺς δὲ τὴν μεσόγειαν μᾶλλον καὶ μὴ ἐν πόρῳ 
κατῳκημένους εἰδέναι χρὴ ὅτι, τοῖς κάτω ἢν μὴ 
ἀμύνωσι, χαλεπωτέραν ἕξουσι τὴν κατακομιδὴν 

τῶν ὡραίων καὶ πάλιν ἀντίληψιν ὡν ἡἣ ϑάλασσα 
τῇ ἠπείρῳ δίδωσι, καὶ τῶν νῦν λεγομένων μὴ 
κακοὶς κριτὰς ὡς μὴ προσηκόντων εἶναι, προσ- 
δέχεσϑαι δέ ποτε, εἰ τὰ κάτω προοῖντο, κἂν μέχρι 
σφῶν τὸ δεινὸν προελϑεῖν, καὶ περὶ αὑτῶν οὐχ 
ἧσσον νῦν βουλεύεσϑαι. διόπερ χαὶ μὴ ὀκνεῖν δεῖ 
αὐτοὺς τὸν πόλεμον ἀντ᾽ εἰρήνης μεταλαμβάνειν. 
ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, 

τὰ θη 8 1 Εἰ ὈΓΟΥ ΠῚ ΒΟΥ ἐπ γᾶτη Π8]- 
᾿ἰὰ58 δϑύ πιοιηθηΐ αἰοὰ ΤΠοΙη. 
Μαβ., «αἱ ρ. 80, Βοῦῖθῖυ. Θ, 
ἐνηλλάγη ἀντὶ τοῦ διηλλάγη 
λέγει" ὅσοι μὲν ᾿4ϑηναίοις ἤδη 
ἐνηλλάγησαν, {: ἐνηλλάγησαν 
Ἰορῖυ, ααΐρρα ααὶ ᾿ἰθγὸ τιϑὰ8 581ΐ 
ΠΟΒΙΓΟΓΠῚ Ο0614. Οριη}15. ΠΘαῸ6 
ΤΉ Θ]Ογ6 θα 6 δηϊααπίοῦθ. Εἰ Π6 
διαλλάσσεσϑαι ᾳυϊάοπι δα 5010]. 
ἸῃτογΡ οιδιῖ ἢ 6τὴ οοηνϑηῖς, Οἵ. 58, 
- τοὺς δὲ... κατῳκημέ- 
νους. Κατοικεῖσϑαι, αἱ 1,Αἱ. ἢ ἃ - 
Ὀϊίατ 6 δίααθ πο ο 6.6, 6 ἰγδῃ5- 
ἀν ατα οϑύ οἱ ᾿πύγϑ "5117 1Π1, 4ΌΔΓΘ 
Ὠΐο τητπίϑία δϑύ ψθΥθΟΓ ΠῚ ΘΟΤΠΡΟ- 
β'ο.. Οἵ; Κυπθα. 6Υ. 8 ὅ9; 2 
δάη. ὥ. Ῥογίβοίαπη πηϑαϊὶ νοὶ, 5] 
τᾶν 5, ἀρ οπθη 5 ραβϑῖνα ΠΧ ῸΠῚ 
οϑὸ, αὐ 11 99, ὅ. ΠῚ 54; 1.0 88, 8. 
Ηεγοά. 1 202. ΙΝ 8. 110. ΟΓκ Μδι}, 
ατ. 8 490, 8. Κγυθρ. αν. 8 ὅ2, 8 
τη. ὅ. Β[ὁ Ρουίδοίο ὄκημαι 
ΔΙ απ οἰἶθη5. 815 οδί ἀρρίδη., 
σοὶ Ῥγδοῖ, ο, 14, ϑδπηηϊί, 9, Ἢ 
ἰΐρηαὰθ ὈίοηΥ5. ἀπί. ἢ, 1 89. 
ΡΙαί. δ65. 206. Αρυᾶὰ Αἰἴἶοο5 
Βουϊρίουθβ ἰσ π8ὰ5 ρυδοίου ΤῊ. 
ποη ἰηνθηϊίαν, Οδίθγαπιὶ 6 θϑάθιῃ 
τ ἀμρ]ϊοῖίογ, οἱ αἰβυπηδίϊνε οἱ 
ῃορσαίϊϊναε, ΘΧρυοβϑϑᾶ οἵ, Π 18, 1. 
Βῦκον ἸΠ40 553: ὙΨ 108: ὅὲετ᾽ 
Θθ0, 1. 86. ΥἹ 44, 6. 49, 8. 81, 2. 
ὙΠ 44, 6. 49, 9. -- ἐν πόρῳ, 
δὰ ἰτδϊθοίιπ), ἰῃ δαϊτα Α11- 

40 (πιατὶ εἶπα 9), ἐν τῇ πα- 
ράλῳ 508}00], ἘΝ 48, Ῥε καὶ μή 
νἱά. Μϑιῃ. 8 4δῦὅ 8ἅη. 8. 
-- τοῖς Σϑοδ τοῖς παραλίοις. 
5601. Οὗ, δάπ. ο. 7 οὐ ἀθ οοἹῇο- 
οδιῖοπα γϑυθοσιπὶ άπ. 77, 2. ρ- 
Ρᾶτγθι βἰ θη ἤοαυὶ τηᾶχὶπιθ 0508 
Οονπιμῖοβ. -- τὴν καταπο- 
μιδὴν τῶν ὡραίων, 4ε6- 
Ροτιδεΐοη 6 πὶ ἔσα δα τὴ (6 πιϑαϊ- 
(θΥΓδ 615 τερίοπίθυϑ δα ρονίι8, 
Ὁ νϑηδδηίυῦ οὐ Θχρογίθη 1). 
Κυαερου αυϊά6π:, αποα Πᾶθο 46- 
Ῥογίϑεϊο ταΐϊπβ 80 ΑΥΠΘη θη 5108 
ἱπηρ Θά ἰνὶ Ρ οἰονεῖ, ἐκκομιδήν νοὶ 
κομιδήν ἀεβιάθγαῖ, 888 ναυϊρδίο 
ἐκκομιδήν αα86 5θαιϑίαγ οοη- 
ἘΠ ΡῚ ραΐαύ ΟἸ855. Οὐτηπη θη ἀδίΓ 
οὐΐαπι ΠΟΠΉΪΠΪ νου θῖ5 Πἰνὶ Υ' 84, 4 
410ὺ 6Χ πιραἀϊογγαποὶβ Ἰοοὶβ 
ἔγι ρ᾽ 68 ἀδονοιαπίατ, 480 
τηαυἰ πηι οοτητηθδίι5 δοοὶ- 
Ρἰδπίαῦ, υδὲὶ ν᾽ ἀοπίυγ βου ριοτῖ 
δδο οὔνθιβαία 6556. -- ἀντέ- 
ληψιν, ἄα5 Παρορφεοποηιρζαηπροη, 
60 πὶ πιὰ (8 ἰ 0 ἢ 6 Πὶ (πι 6 τ οἷ α η1), 
Ρογοθρίϊοη 6Πη1. --- εἶναι. Εχ 
Θαρ θυ ουθιι5 τρία χρή. 

8 8. εἰ μὴ ἀδικοῖντο, 
ηἶβὶ ἤογιο ἰηϊαν δ πὶ Ῥδιῖδπ- 
ΓΤ. Οἵ, Ηεγοά. 1 82 οὐ γάρ τοι 
ὃ πλούσιος ὀλβιώτερος, εἶ μή 
οὗ τύχη ἐπίσποιτο τελευτῆσαι 
εὖ τὸν βίον εἰ ἄπ. ΠῚ 9, 2. 



900 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ρκ΄. ρκα. 

ἡσυχάζειν, ἀϑεῦν δὲ ἀδικουμένους ἐκ μὲν εἰρή- 
νης πολεμεῖν, ὃ ; δὲ παρασχὸν ἐκ πολέμου πάλιν 
ξυμβῆναι, καὶ ὩΣ τῇ κατὰ πόλεμον εὐτυχίᾳ 
ἐπαίρεσϑαι μήτε τῷ ἡσυχίῳ τῆς εἰρήνης ἡδόμενον 
ἀδικεῖσϑαι" ὅ τὲ γὰρ διὰ τὴν ἡδονὴν ὀκνῶν 
τάχιστ᾽ ἂν ἀφαιρεϑείη τῆς ῥᾳστώνης τὸ τερπνὸν 

δι’ ὅπερ ὀκνεῖ [εἰ ἡσυχάζοι],. ὅ τὲ ἐν πολέμῳ 
εὐτυχίᾳ πλεονάζων οὐκ ἐντεϑύμηται ϑράσει ἀπίστῳ 
ἐπαιρόμενος. πολλὰ γὰρ κακῶς γνωσϑέντα ἀβου- 
λοτέρων τῶν ἐναντίων τυχόντων κατωρϑώϑη, καὶ 

10, 1. ΥἹ 84, ὅ. -- ἀδικου- 
μένους. ἘαοΥὰηΐ απ ρῥΥΟΡίου 
Ἰοὺ ῬγδΘβΘη 8. ΡΑΓΙ οἱ ρίππὶ οδι- 
5Β8π| ἀπδθ πάρ ἃ γϑΡὈ 8 ἀνδρῶν 
γὰρ σωφρόνων αἴοΤνίατ τη8]6 
ΘΟἤΔΘΓΟΓΘ. οὑπὶ ΒΌΡΘΥΪοΥ 15. Ρι- 
ἰἀγθηΐ, αποὰ ἀθ ἰηϊαγῖὶα α8 ΠῚ 
τη θα θυγα μοὶ φδίθγθηϊαῦ δηίθα 
ΒΘΥΠΟ ΠΟῚ ἔπουϊ, ὅ'.6ἃ ἸπἸ ΤΆ ΠῚ 
ατᾶθ τηϑτὶθ 8600}15. δὲ ἰίὰ ροὺ- 
τἰποῦθ δὰ πγθαϊζθυσϑ 605 δηίθα 
β᾽ σηϊβοαύατη δϑὺ αὖ 'ἴπ46 ρογῖοα- 
1ὰπὶ Πἶβ ἱπηρθηᾶθαί π6 δδάθῃ ἰῃ- 
ἴαγῖα Αἰ Ποϊδηϊαγ, οὐ ρυγιοἰρὶ πῃ 
ῬΥδΘβθπεἶβ ἀα οοπᾶία (5ὶ ἱπὶαγὶδ 
118 ρᾶταῦατ), ἷ, 6. 46 πη 6 ηἰὶ 
ἰηϊασία, δοοίρονθ ᾿ἰσοὶ, ὧἂἱ διδο- 
μένης 88, ὅ εἱ προδιδομένην 
ΠΙ 18,1, ἀδὶ οἵ, δάῃ., ΡΥ ΘΒθΥ ΠῚ 
ΟὈΠῚ οὐδ 6χ ἢἤπθ ββϑηῃϊβθηϊ,88 
Ῥδιθδὺ νῖγοβ [ογίθβ. ποπάππι Ρδῖὶ 
ἸΏΤαΣΙ Πα, 5Βεὰ οᾶνϑιθ π6 Ῥϑιΐϊδῃ- 
ἀμ, --- ἐκ, ροβι. Οὗ, Μαίι, αν. 
8 514 ν. 1984 δι Ἰἰηΐνα 124, 2. -- 
εὖ παρασχόν, ἀαῖα ὁορροῦν- 
ταμίαι. ΟἿ 14,2. 60, ὅ. ὟΙ 
68, 1. 86, ὅ. -- ἡδόμενον. 5ι 
ἡδομένους Πη8}15,. Ῥουρθη 6 πἰ8}} 
τϑίθυγθ αὐγαπι Πδ66 5θῃϊθη ἴα ρ]- 
ΛΑ] ἃ π 5 ΠΡ] ΓῚ Ἔχ Γοβ88 ορῖἑο- 
ἴπτ οὐ δηΐθδ ἃθατι6 Ὀ6ΠῸ ἀγαϑοῦ 
ἀνδρός Ροιαἶ5568 Βοῦ δ᾽, Οἱ, δά. 
1Π 17, 8. --- ἀδικεῖσϑαι, οἵ- 
ἔοπὰϊ 86 Ραιὶ, δἵολ ὥζηγθολί 
φοζαϊϊοη ἰαβδθη. Οἵ, αάης ΥἹ Ἴ7 1 
οἱ Κυπορς. αν, 8 ὅ2, 11 δάῃ. 

84. ὀκνῶν, οὐποίδη8β. ὅδι. 
Ηεγοά. 1 50. ΒΟΡΙ. ΕἸ, 22, - 
[εἰ ἡσυχάξοι) ϑυβρθοοίαπι οβὶ 

οὐ ῬγΟρΡίου. ΘΟ] ΟΟϑ 1 ΟΠ 6 ΠῚ ΡϑΓα ΠῚ 
οοτητηοάδτῃ (π|8}18. δπΐτι ροβὶ ἂν 
ἀφαιρεϑ'είη ροϑίναπι) οἱ ργορίθυ 
θα παδηιαπ). Νὰ ααἱ οαποίαταν 
(ὁ ὀκνῶν) ἄστη οπποίαλιν αἰία το 
ααϊοβοῖν, πο δαίθηη (858. ᾿πίθυ- 
ῬΥθίαίαῦ δὶ δἰΐθπο ἰθρ ΟΓ6 
(τιρ" ὥὕηκοι) αὐ 6568 1, 46 5110 
ΑἸ η0 ΓΘΙΠΡΟΓΘ δαάϊαϊε, Αυ- 
οἴοτα Οοθοῖο ἀεὶ, θεν. Αἀβονῖ- 
Ρύππι εβύ δα ΘΧΡ]Ιοα πα υπη ἂν 
ἀφαιρεϑείη. -- :ὅ τε... εὐτυ- 
χίᾳ πλεονάξων. Τα ο!]αἴτατ 
βῖση!}! ἀθ ΘΟηΒΘααθη ὶ βυρεγδία. 
Οἱ, θῖο (4855. ΧΗΙ͂Ν 29, 2 τὸ 
εὐτυχῆσαν ὕβρει πλεονάξει, 
ὈοχῖρΡ. 22 (Πϊδβι. ταῖη, δὰ, ϊπᾶ, 
Ῥ.- 192) τὶς τῇ εὐτυχίᾳ τοῦ πο- 
λέμου ἐπαιρόμενος. γνώτω 
οὐ βεβαίῳ πράγματι ϑρασυνό- 
μενος. Θαϊθιι5 ἩΠαΒυγα πδαν ΘΕ ἢ 

νοιῦᾶ ἐντεϑύμηται ἐπαιρόμε- 
νος. ΟἿ. Κταρς, αν. 8 566, 7 «ἀη, 5. 

8 ὅ. τυχόντων. ἢ ποη 88- 
αἰῖο ρΡατγιϊοὶρίο οἵ. δάη. 82, 8. 
γυϊοο τυχόντα, απο ἃ Ο060. δὰ 
Ηγροῦ. Ρ. 46 ρυδοίαύιπη γθϑεϊϊέ 
ΟἸα55., αυοὰ νἱχ οὔπὶ πιάο δἀ- 
Ἰθοιῖνο Ῥδυι οὶ ρ᾽ πη στ τῦυγ- 
χάνειν ἰαηραίατ, 568. οὐπὶ ἴῃ 
γ Ια υἷ5. μαϊὰ5. νου θὲ ουγηβ ἰάθτα 
ἤαι (νεῖν ἀρὰ ἰηῆη, 1ΠΠ 87, 5), 
οϑιϑα ΠΟῚ δϑὲ οἷν ἰῇ ΡΥ οὶ ρὶο 
ΠΟῚ ἴδ1, ΡΥ ΘΒΟΓΪ ΠῚ ΘΌΤᾺ τυχών 
οαπὶ 8110 ῬΑγιοῖρῖο ᾿πποίατη 8586- 
Ρἷτ8 ἱπνϑηΐϊδίαν, ναὶ θη. Αηδ80. 
1 8, 2. Αοοράϊι αποὰ τηϊπιιβ 
ἃρίιπη οϑί τυχόντα; ὨΔπῚ ΠῸΠ 
τὰ γνωσθέντα, 568 οἵ γνόντες 

σι 



ΛΟΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΦΩΝ. ( 1930. 131.) 901 

ἔτι πλείω [ἃ] καλῶς δοκοῦντα βουλευϑῆναι ἐς 
τοὐναντίον αἰσχρῶς περιξστη᾽ ἐνθυμεῖται γὰρ 

οὐδεὶς ὁμοίᾳ τῇ πίστει καὶ ἔργῳ ἐπεξέρχεται, ἀλλὰ 
μετὰ ἀσφαλείας μὲν δοξάζομεν, μετὰ δέους δὲ ἐν 
τῷ ἔργῳ ἐλλείπομεν. 

ΠΝ Ἡμεῖς δὲ νῦν καὶ ἀδικούμενοι τὸν πό- 
λεμον ἐγείρομεν καὶ ἱκανὰ ἔχοντες ἐγκλήματα, καὶ 
ὅταν ἀμυνώμεϑα ᾿Αϑηναίους, καταϑησόμεϑα αὐτὸν 
ἐν καιρῷ. κατὰ πολλὰ δὲ ἡμᾶς εὐκὸς ἐπικρατῆσαι, 
πρῶτον μὲν πλήϑει προύχοντας καὶ ἐμπειρίᾳ πο-- 
λεμικῇ., ἔπειτα ὁμοίως πτν 95: ἐς τὰ παραγγελλό- 

ἃ ὅ. ἃ οπι, Τιᾶυγ. πὶ. Αγ. Ομν, Ὅδπ, Ἐ. α., ᾳυοα 5ἱ. ἀθεϑί, 
πλείω καλῶς δοκοῦντα Ρίδηθ οοποίϊηπηΐ ΟἸΠῚ γουθὶβ πολλὰ κακῶς 
γνωσθέντα; τὰ ΡΙῸ ἃ 5100. ΕἸον, 1118, Οτία 6888 νἱἀθηίιν πλέω ἃ 
οἵ πλέω τὰ εχ πλέονα. 

ὅμοια νε] ὁμοῖα οοἄᾷ, οἱ 5100. 1. 1. Τά6πι νἱιαπι ἴῃ ΡΠ] γῚ Πη18 

οοἀά. 2358, 4, υδὶ οἵ. 58, ΨΙά6 8αη. 

αἰϊον ἴδοθσθ. Θ᾽ τη} } 15. 56Γ Π]0 8 ἐναντίων τυγχάνουσιν. Οοηίτα 
τυχόντων, 0 5ἰρηϊβοδίην ἃ 58 
586ρ6 ὈΟΠῸΠῚ ον θηΐαπι 566 τὶ πΊ8]ἃ 
ΘΟΙΒ 18, τπηαχὶ πη θ. ΔΟΟΟΙ ΠΟ δ. 
εβύ δὰ ἀθηηοηβίγαπἀδηὶ [δ 8 6 ΠῚ 
Ἠαπη  ΠΟΥΆΤΩ ΘΟὨΒ. ΠΟΥ τη Ποῖα 
εὖ θ6π6 οοηνθηὶϊ οὐτὴ περιέστη; 
αποὰ οὐ ᾿ρβαπι ἔου αἰ τὰ Δ ΓΘΓΌΤΩ 
ΘΟΠηΠη ἰδιΙοΠ6ΠηῚ ἰπμἀϊοας, Οἵ, Α ΠηΔ8]. 
ΡὨΠ, 8, 1868 Ρ. 411 54. -- ἐς 
τοὐναντίον ... περιέστη. 
ΟἿ, δάη, 82, 4 ΟΥΤΥ 12, 8. Αἰσχρῶς 
ἀδἰθγὶ ἰαθεὶ 00. δὰ Ηγρου, ρΡ. 67; 
56α Πίο βιιρουῖουϊ καλῶς "66 γθ- 
ΒΡΟπαδὶ, ῬΓΔΘΒΘΡΕΪ ΠῚ ΟΠ ἐς τοὺν- 
αντίον ποῃ 5[ϊ ἐς τοὐναντίον 
τοῦ καλοῦ, 564 ἐς τοὐναντίον 

τοῦ βουλεύματος.-- ἐνϑυμεῖ- 
ται... ἐπεξέρχεται, 6 η10 
Θἢ τὴ ᾿δδὰ δαὶ [Ιἀ αοὶὰ 610 6- 
γΓἂύ 80 ΤῈ 'ἰρβϑἃ δχβϑϑαυϊίαν 
(ἀ 6} 1 6 γα 08), ἷ. 6. ἢ 6 ΠῚ 0 6 ἾΠῈ 
ἴῃ ΓΘθ.8 Οχβθαπθπάϊβ θα 86 
ΙΔ ΠῚ δία 86 ἴῃ ΘΟῊ 51}}}8 
οαρίεθη 15 ἔἰά πα οἱ ἃ πὶ ἃ ΘΠ] 0} - 
βίτ δι, νΈΡΔΠῚ 6588 ἢ οἰβκοῖ βιῃηθῃ- 
ἀδύθη 6 πη ὁμοίᾳ 60 ἰῃιθ!!]ορ ταν 
υρα ἴπ ὀθῃίτανία 48 6 5ΘΑΌΪῸΓ 
δθηΐθητὶα 0.) ἀἸοϊτ} ΠῸ5 αἰϊὰ ορὶ- 
ἩδΥῚΪ 8|1ἃ ἴδον, 58 8|106 Υ ορὶμδυΪ 

ἴογιηδ γθρθιυῖίαν 140, 1. -- μετὰ 
ἀσφαλείας, οὰτα Βαουγίίαίθ, 
ἰν 6. οα τη οοΥῖα ἔα οἶδ. Οοη- 
ταυὶα μετὰ δέους, υἰπιῖα ]. 6ε- 
τορὰπὶ μετὰ ἀσφαλείας εἰ μετὰ 
δέους ποη ἱπίεγοθά θη θυβ μέν 
εὐ δέ οὔπὶ δηρῃμᾶϑὶ ργδθροβὶία 
Βηῖ. ,]οξάξειν 5010]. Ἔχρ ϊοδί 
βουλεύεσϑαι. 

(άρ. 121. 81. ἐγείρομεν. 
)6 θ6|10 θχοϊίαπάο ροβὶ Ποιηθγὰπη 
(1. ΧΙ 218) ἀϊχῖὶν οἰΐατη Χοϑηο- 
Ρῃοὴ Ηἰρρ. 1, 19 εὖ ῬοΪγθὶα5 
ΧΥῚ 2. Οἵ. Βεγοάϊ. ΝἹ 2. ΝΙ11. 

8. 2. κατὰ πολλά, πιὰ εἰ 
ἀε θα 815.) υἱ 128,1. Πίης 586- 
ααϊταν, τὸ δυνατόν, ΡοΒβίαιδπη 
δχροβίιαμη δὲ τὸ δέκαιον. Πε- 
ἔθ Πα μο ΔΙ ΛΘΓᾺ ΠῚ Ρᾶνίθμη Ρϑυῖο  ε5 
0, 141 84. -- ἐπικρατῆσαι. 
Οὗ. δάῃ. ΠΙ 10, 6. -- πλήϑει. 
Οἱ. 81,1. -- ἐμπειρίᾳ πολε- 
ἱψνκῇνγ 5011, ἴῃ Ὀ6|1]0 ἰθυγθϑιγὶ, 
ΠΟΠ τηϑιϊτῖτηο, Οἱ, 11 89, 2. 8. -- 
ὁμοέως ὯΠῸ δ ηΐπ)0, πἰ 0188, 
᾿ητοΡρτγοίδίαν τοί. ΗΙΞΙΙ Ρ.124 
(ΠῚ Ρ. 858 ᾿πίθγρι.). ϑεὰ ρᾶγὶτου 
ΠΟ ΡΓΟΓΒῸΒ Ἰά6ηὶ δϑύ δία! 8. ἃ}}0 
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μενα ἰόντας, ναυτικόν τε, 
ὑπαρχούσης τε ἑκάστοις οὐσίας ἐξαρτυσόμεϑα καὶ 

ἀπὸ τῶν ἐν Δελφοῖς καὶ Ὀλυμπίασι χρημάτων᾽ 
δάνεισμα γὰρ ποιησάμενοι ὑπολαβεῖν οἷοί τ᾽ ἐσμὲν 
μισϑῶ μείζονι τοὺς ξένους αὐτῶν ναυβάτας. ὠνητὴ 
γὰρ ᾿᾿ϑηναίων ἣ δύναμις μᾶλλον ἢ οἰχεία" ἡ δὲ 
ἡμετέρα ἧσσον ἂν τοῦτο πάϑοι. τοῖς σώμασι τὸ 

πλέον ἰσχύουσα ἢ ΤΌΣ χρήμασιν. μιᾷ τὲ νίκῃ 

ναυμαχίας κατὰ τὸ εἰκὸς ἁλίσκονται. εἰ δ᾽ ἀντί- 

Ολρ. 121. καὶ ὃ. ναυτικὸν δὲ αι, ϑεᾶ νἱὰᾷ. αἄη. 
Ὀλυμπίασιν Νεη. εἰ γρ. [᾿. γαῦ. Απρ.; να]ρὸ ᾿Ὀλυμπίᾳ. Οἱ, 

148, 1. 

Δαΐπι0 οὐ δάνθγβδίῃγ ᾿ρ8ἃ ἵγο- 
4α 68 ΨΘΡΒΟΓΙΙΠῚ πάντες ὁμοίως 
οοπίπποιϊο (124, 8. 180, 3. ΠΠ 40, 
5: 1199. 6. 111 8. Ν 112. 8: 
Υ 68, 8. ὙἹΙ 24, 8. ΥἹΙΙἜΙ 28, 1). --- 
ἐς τὰ παραγγελλόμενα, κα 
᾿τηροταία ἴδοϊοθη ἀα. Οἵ. ΠΙ 
55, 4. ΟΡοραϊδηιῖαθ, αὰδ6 5 Πτη8 
ἔα ἂρυὰ Ῥονο5, θαι] τ8 οἵ 
ῬϑῚ οπηπίατη αἰ ΒΟ  Ρ]1]η8 6. 58 νυ ἰ(ἃ 8 
ἢ18. Ιαυάδίαν, Οἱ, Π|Ε[11, 9. 

δ 8, ναυτικόν τε. Ἴπε γο- 
θγσιαυ δὰ πρῶτον μὲν - ἔπει- 
τα, αἱ 883, 1. -- ἀπὸ τῆς. 
οὐσίας. ΟἿ, τἀπλεπ 80, 4. 
ἀπὸ τῶν ... χοημάτων. ἐδ 
1118. θηϊπὶ θη} }}15 τηαχίτηα οὐδί 
νἱβ δυσὶ οὐ Ἀυρθῃ τ, αἃ5 ῬΘΟΠΪἃ5 
τατἃ5 5 πηρίανὶ ογϑηὶ, Οἱ, 148,1. 
1 18, ὅ. Ῥεῖπάθς δανείσματα 
οοηΐοοῖί Κυπθρ. ΑἹ οὗ, δάῃη. 128,1, 
-- ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους 
ναυβάτας. ατδθοὶ οχ εἰν ιαιὶ- 
Ὀὰ5 πηΔΥ 1 π|18 οὐ ἰπβ}}}}8. ΑἰΠ6- 
πἰθηβί πὶ ἱπηροῦῖο βαθ θοιὶβ οὶ 
1Ἰη 6] σοπάϊ βαηΐ, ΟΥ, ΙΒ00Γ. τε μις 
ΜΈ]. ον, Ι Ρ. 196 οὐ Ἰηΐτα 148, 2, 
ΟΊ, 81 δὰ Ῥϑιορομηθβὶοϑ ἰγϑηβὶθ- 
τἰηΐ, ΘΧΒΪ ταν] 6556 ἀϊοαπίαν, Π6 
ὑπολ. οἷ. ἀάῃ, 68, 4. ᾿Ναυβάτης 
ῬΟΙὰχ 1 96 τραγικώτερον ἃρ- 
ΡΘΙΙαῦ, ϑ8ὅ6ᾳ γραϊὶ ποὺ βοϊ πὶ Υ1 
75, 1. ὙΠΙ 44, 1, νϑόγὰπιὶ ἰοοἰλαῦ 
οὐδ ἃρυὰ Ηογοάοι. Ι 148, Ὦς 
οοἸ]οοδίΐοπο αὐτῶν ΡΓΟΏΟΠΆΪΪ5 
νἱὰ. δάη. 144, 1. ὠνη τῆ. 

Επιρία8 εβὲ μΐο πηθτοθἂθ ο0η- 
ἀποίι5, ΠΡ θ μπᾶ γι 5. Ηρα 
ὍὯΠῸ ἰοοο ἰία ἀϊοίῃπι 6558 ΠΟη 
γθοίβ αἰβυπιαὶ Ο]855. Οἵ, 500}. 
ΟΕ. 1125. Ἔα. Ηθο. 866. 
τοῦτο. 1. 6. τὸ ὑπολαμβάνε- 
σϑαι μισϑῷ μείξονι ν6}, αυοὰ 
δ} ἀἰβέενι, τὸ ὠνητὴν εἶναι, 
βῖο αὖ 00 ΡοΥ ἀἸοσίατα ἢἷο γαϊθαὶ 
πὶ Ρ0556. Εὐατι νόος δύνα- 
μις (0 65) ἀἸ]ορῖα νἱάθιαν οοη- 
ποτὶ; ΠᾺΠῚ δρυὰ ὠνητή οορὶδ8, 
Ροβιοὰ Οὐ δἀϊεοίδ τοῖς σώμασι. .. 
χρήμασι ταᾶρὶβ Ῥοϊεθη δ πὶ ἀτιδδ 
μΆ1Π 1110 15 (ἃ οπηδβι1015) Ρ οὐἶιι5 4 αδῃ} 
Ῥϑοσπἰΐϊ8 (αυϊθ8 ρουθρυϊηὶ οο0η- 
ἀποδηίαν) νἱρθαὶ ἀθβίσπαῦ; τη] }- 
[65 Θῃηΐπ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΠΘβἰ ουατη δὶ 00 }- 
Ροτῖθυ8 πηδρῖὶβ αἰδη] ΘΟ 8. 
ῬΟΙ]οῦ ἀϊοογθηύαν, πᾶ 60 ΠΟ 6858ὲ 
οαῦϑα οὰὐ Αἰ ΠΟΙΠ5,) βοὰ ΟΡ 
ἴδοι 5. πιθύοθὰθ Βυθἀ ποουθηϊαν, 

8.4, μιᾷ νίκῃ ναυμαχίας] 
εἰ ἀπαξ τῇ ναυμαχίᾳ νικηϑῶ- 
σιν. ὅομο]. Οἵ, Κυιρξ. αν, 8 41, 
Ἴ δάῃ. ὃ, -- κατὰ τὸ εἰκὸς 
ἁλίσκονται, ϊ. 6. εἰκός ἐστιν 
αὐτοὺς ἁλίσκεσϑαι (εχρὰυ- 
58 811). 6 ρυδοβθηθὶ, αυοᾶ νεὶ 
μιᾷο γϑβοἠἴοπθ ΟΡ δηδίιν, οἵς 
Ουδοβι, σύδμι, 1. --- εἰ δ᾽ ἂν- 
τίσχοιεν, Βὶ ἴοτίε γοϑἰβίδηϊ 
ὯῸΠ ἀονίοι πὰ Ρυσπα πᾶνα]ὶ. 
6 ἴογπιὰ οομάϊοϊο δ], ΡτῸ αὰᾶ 
ΓΟΡ Ιου ἔαι, μελετήσομεν Ροια8 
ὰν ἀντίσχωσιν οχβροοίοβ, οἵ, 

ᾧ ἰσχύουσιν, ἀπὸ τῆς 8 

4 

-ΦφΦΓΦ 0 
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μελετήσομεν καὶ ἡμεῖς ἐν πλέονι χρόνῳ 
τὰ ναυτικά, καὶ ὅταν τὴν ἐπιστήμην ἐς τὸ ἴσον 
καταστήσωμεν, τῇ γὲ εὐψυχίᾳ ϑήπου περιεσόμεϑα" 
ὃ γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν φύσει ἀγαϑόν, ἐχείνοις οὐκ 
ἂν γένοιτο διδαχῇ, ὃ δὲ ἐκεῖνοι ἐπιστήμῃ πρού- 
χουσι, καϑαιρετέον ἡμῖν ἐστι μελέτῃ. χρήματα δ᾽ 
ὥστ᾽ ἔχειν ἐς αὐτά, οἴσομεν᾽ ἢ δεινὸν ἂν εἴη εἰ 

οὗ μὲν ἐκείνων  . ἐπὶ δουλείᾳ τῇ αὑτῶν 
φέροντες οὐκ ἀπεροῦσιν, ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ τῷ τιμο- 

8 4 

ϑόορ!. ΟΕ. 861 εἰ δ᾽ οὖν τι 
κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσϑεν λό- 
γου, οὔτοι ποτ᾽, ὠναξ, τόν γε 
“Μαΐου φόνον φανεῖ δικαίως 
ὀρϑόν. Β65 πηΐπιιβ ν δὶ οϑὶ βἰπιὶ- 
115, σαπὶ ῬΓῸ Οεγίο ἘΧβρθοίθίιν 
ΡεΙοροπηἐβίο8 τὴς ἐπιστήμην ἐς 
τὸ ἴσον καταστήσειν. -- ἐν 
πλέονι χρόνῳ. Χρόνῳ Κτυο- 
ΒΈΓΟ ΘΧραηροπάιη1 ν᾽ ἀθιαγ Ρτο- 
Ρίον 72, 1, 56ἀ 51Π|}ΠΠ16)0 ἐκ πλείο- 
νος χρόνου ΝΠΙ 48, 2, οἰδβὶ δὶ 
5018 ἐκ πλείονος ἱπνθῃϊπΊι5. --- 
ὃ. «προύχουσι. Ὅ ἴἴὰ ἀϊοιαπι 
δι αἱ ἴῃ διαφέρειν τινὸς τι. --- 
καϑαιρετέον, δοααυΐτθη- 
ἄυπιὶ εβί. Οἱ, Ηθγοά, ΨἼ ὅ0, 2 
μεγάλα γὰρ πρήγματα μεγά- 
λοισι κινδύνοισι ἐϑέλει καϑαι- 
ρέεσθαι; Ριπὰ. 0]. Χ 63 ἔργῳ 
καϑελών ̓ (στέφανον); Αὐἶϑι. ΠΥ. 
492 τὸ γὰρ ἀργύριον τοῦτ᾽ οὐκ- 
ἕτι μὴ καϑέλωσιν. Θ᾽ πα Π 6 Γ 
πιθάΐαπι (51 δ᾽ δ 6α αἷν6}6) Ἐπιν, 
ϑαρρ, 1749 φόνῳ καϑαιρεῖσϑ'᾽᾽, 
οὐ λόγῳ τὰ πράγματα. Τοιαπὶ 
δπαπιϊαίαπι ὃ γὰρ ἡμεῖς... κα- 
ϑαιρετέον ἴπνοῦ80 ογάϊπη6 δ 58 
ΘΧ θὲ Βαροτϊοτὶβ ὅταν τὴν 
ἐπιστήμην περιεσόμεϑα. 
Νὰπι ῬΥΪΟΣ οἶτι5 Ρ81:85. δὰ εὐψυ- 
χίαν, αἰίενὰ δ ἐπιστήμην 5ρ6- 
οἰαί, ΟὈβογναπάιπι δι 6 ΠῚ] δϑέ 
ΑἸ ΘΠ θη 565 ταὶ πᾶν 4}15. ΘΓ 18 ΠῚ 
διδαχῇ πάᾶθετθ, αποπίαπι ἀραᾶ 
608 ἰδπ1] ηἡϑία ἀοοθηῆο Αἰίογὶ Ὁ 
ΔΙίεγσο ἰγδάϊίιν, Ρϑορομη βὶο 8 
δΔαΐθΠ], οὐπὶ ἂρ 605 ΠΟηΔ ΠῚ 
Ἰηγοπίαίαγ, δχογοϊίαίίοηθ ἀθπλι ΠῚ 

ἴσσον Ῥαὶ., ἧσσον 6Χ ἰἰδοίδηηο 1. αϊ. Ατρ, Η, 

681 δαϊρίβοὶ ροββθ. Θαοά [,. Πϊη- 
ἀοτῆμπϑ ἴῃ ρτιδοῖ, δά θῖοα. ΤΡ. ΧΥ 
ΡΙΟΡίογ ΠΙΟπΙ8. ΟΆ 5511 ἔγαρτη, 48, 
11 τὸ μὲν γὰρ... χκαϑαιρετὸν 
μελετῇ εἶναι, τὸ δὲ... οὐκ ἂν 
διδαχῇ πορισϑῆναι Ραϊδὶ κα- 
Δαιρετόν 5ονὶ θη πὶ 6556, ΠῸΠ 
ἰ8Π| ρΓ8θ8586 ἢἷο ἴῃ (αΠθὰ5. ΤῊ. 
5641 50] αὖ πΠ6 τη] η] απ - 
ἄἀθπὶ ἃ) οἷὰβ θχθιρίο ΓΘΟΘάθΓΘ 
Β101 ρουτηϊίαί, Εἰ σγανὶὰβ οϑί 
καϑαιρετέον ποὺ ΠΪπΠ5 δρίμΠ1, 
οατὰ ἶο αὐοὰ ἤονὶ ἀθθοὶ οὐἰδπὶ 
ΡΟ556 ἤθιϊ δχ 86 ἰηἰο!οσαίαν, 6 
τοιϊὰ5 Ιοοἱ ἰἱπίογργθίδιοηθ οἵ, 
Απηᾶ]. Ρ}}]. ἃ. 1868 ρ. 412 54. 

8 ὅ, γρήματα ... οἴσο- 
μὲν. Βεοίαίαπίαν Ατοπάδτηϊ νουθἃ 
80, 4: 5 οἵ, οἰαπι 14], 8. 
ἐς αὐτά, ἴῃ 68 ΠΊ ΓΘΠῚ, 501]. 
ἐς τὸ μελέτῃ καϑαιρεῖν αὐτό. 
Οὗ δάη, 124, 1. Ρυϊπηὰπὶ ἃρρᾶἃ- 
ταϊαπι πανΔΪὸπὶ 6χ [θυ δία 
ΡῬᾶγαιῖ5 οὐ ρϑουηΐϊα ἢ ε]ρ}}18 εἰ 
ΟἸγπιρίαθ τηὰιαδία 586. ἴδοίαγο5 
6588 8 8 ἀϊχογαηὶ, πἰο απ δὰ 
Ιοπσίουθπι τοὶ πᾶν} 158 Ἔχ ογοϊίδιϊο- 
Π6ΠῚ., 81 Αἰπθηΐθηβ65. αἰαι 5. τὸ- 
βἰβίδηί, Οριβ βίηΐ 86 οοηβίδηιϊ- 
θ08 ΡΘηβίοη 5. ΘΟΠΟθ αἴπΓῸ5 
6588 ΡΓΟπιμτἰδηι. - δεινὸν ἂν 
εἴη εἰ οἷ μὲν ἡμεῖς δέ. 
ΟΥ, ὑδτν 8ὅ, ὃ οἱ ἂς οὐ ον» Ππαης 
ΟΥΑΙ ΟΠΪ5 ΘΟ ΟΥΠΙΔΙΪΟΠΘΠΙ, αι δηι- 
νὶβ εὖ ρτδθοθάδιί, πϑοθββϑυῖο 
Κυαθρ. ὅτ, ὃ 67, 4 δάη,. 1 Πανὶ. ἀθ 
Ραγι. Πρ. 122, Ῥορρο αἂ Χρη. 
ἌπαΡ. ΨΙ 1, 29. Ουπὶ 5θηίθηιϊα 
οἷ, ὙΠ 45, ὅ. -- οὐκ ἀπ- 
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φούμενοι τοὺς ἐχϑροὺς καὶ αὐτοὶ ἅμα σῴξεσϑαι 
οὐκ ἄρα δαπανήσομεν καὶ ἐπὶ τῷ μὴ ὑπ᾽ ἐκείνων 
αὐτὰ ἀφαιρεϑέντες αὐτοῖς τούτοις κακῶς πάσχειν. 
122. ὑπάρχουσι δὲ καὶ ἄλλαι ὁδοὶ πολέμου ἡμῖν, 
ξυμμάχων τὲ ἀπόστασις. μάλιστα. παραίρεσις οὖσα 

τῶν προσόδων αἷς ἰσχύουσι, καὶ ἐπιτειχισμὸς τῇ 

χώρᾳ, ἄλλα τε ὅσα οὐὖκ ἄν τις νῦν προΐδοι. 
ἥκιστα γὰρ πόλεμος ἐπὶ ῥητοῖς χωρεῖ. αὐτὸς δὲ 
ἀφ᾽ αὑτοῦ τὰ πολλὰ τεχνᾶται πρὸς τὸ παρατυγ- 

εξ 

χάνον" ἐν ᾧ ὃ μὲν εὐοργήτως αὐτῷ προσομιλήσας 
᾿ 

ς “ 

βεβαιότερος, ὃ δὲ ὀργισϑεὶς περὶ αὐτὸν οὐκ ἐλάσσω 
πταίει. 

(αρ. 122, 81. 

εροῦσιν, ἷ.6. οὐ καμοῦνται. ΟΥ. 
Μαμῃ. τ Ὁ 660. Κυαθρ. στ, ,,8 84, 
6 δάμ, 1. --- καὶ αὐτοὶ ἅμα, 
βίσηαὶ τς ἰρ5ὶ. Κγίθροῦ, 
ααἱὶ καί οἸϊπι ἀφίθυὶ νο]αειδί, 
ἢσηο ἰάθ0 δαάὶ Ρούαΐ588 οΘηΒθῖ, 
αυϊα αὐτοί Θοπίγαυϊϊ βἰηὶ ἐχϑροὶῖς. 
- οὐκ ἄρα. Δάποιάπάυπι ἄρα 
τοπιούϊα5 80 εὖ οἱ ἰῃἰοο 5θπίθη- 
(ἰα6. Οὗ. Ἠεϊμα, δὰ Ρ[διί. Ῥνοίλξ. 
ϑῦδ0. Κυιθροῦ, 4] ΡΥΪτ5 ἄρα 
Ρ6ν ἀνακόλουϑον. ΡῬοβίϊα πὶ 6586 
Ῥαϊανογαῖ, πὰπὸ ἀνακολουϑέαν 
βίδα! ΠΘΟΘ556. ΠΟΙ 6586 Θχἰ β(]ηἸδΐ, 
οὰπη Πᾶθο ΡῬανιϊοαϊα οἰϊαπὶ δἰϊδὶ 
Ἰεραίαν ἈΡῚ ΘΟη νϑγ πη ΘΟΠ ΓΆΥΙΟ 
ορροπαίυσ, [τὰ δὲ ἄρα ἱπάϊοδιε 
Ομ γαυῖατα ἢΠΠὰὰ αὐοὰ 6χ ρῖδθ- 
οοἀθητθὰβ ΟΠ Πραΐθαγ. 6586. Ἀ058}- 
ἄσπι πόααθ ἈΠῸ πιοάο ργοθαηά τη 
514}}0, δὰ Ρ]αί, Αρο]. 840 ἀοοοι, 
-- αὐτὰ) τὰ χρήματα. 

ἀρ. 122. 81. ὁδοὶ τοῦ πο- 
λέμου. «νἷᾶθ 86 τδίϊοῃ 68 
6111 ([εἰϊοϊιογ) σογθη αὶ, }ιὰ 
Ταῦ. πη. Π ὅ ρυοθὶὶοῦὰ πὶ 
νὶᾶ 5." ἀουι!. -- ἀπόστασις. 
Κτιορον πιᾶνυὶ ἀποστάσεις, αὐἱ 
Ρ᾽ΌΓα 5. βᾶπ6. ἀθ οομιρ αυΐαπι ἀ6- 
Γδουϊοπῖθὰβ (αν ρ]αγα 1 δι 
51 Π} 1} 116 Ὁ αἰδη}}}Ὑ)} ΠῸΠ ΓΔΓῚΒ 68. 
δὰ Ἰεῖο βιηραἰαγὶθ 5. παραΐέρεσις 

περὶ αὐτὸν Ναΐί. 566. Ἰᾶυγ,., περὶ αὐτῶν ρτ. 
Τδαν,; περὶ αὑτὸν τοὶ ογαπι ΘΓ αν Ἰ πη]. ΟΥ δάη. 

εἰ ἐπιτειχισμός 5βἰῃροϊατὶβ οοτη- 
τηϑηάαίαν, οἱ. δάνεισμα 192... ὃ: 
--παραέρεσις ἱπιρτοθᾶταν 
ΤΠοΙηδο:; 5εὰ ραάθῃη νόοα 8] 
βΒην Ραι, οἱ Αὐϊβιοῦ, Ὑ]14, διθρ],. 
ΤΗο5. -- ἐπιτειχισμὸς τῇ 
χώρᾳ, τπιὰηϊιῖὶο δὰ ὑεγγἃ ΠῈ 
Θογα ουδίἀ θη ἀδπι βῖνϑ ἴῃ - 
Γεβίδπαδατη. Οὗ ἃδη. 142, 2, 
αὐὶ ἐπιτείχισις νοολῖατ, 6 Ὠ6- 
οοἰθα αἰταηαπθ ἰορίίυν ΥἹ 91, 7. 
98, 2. ὟἼΠ 18, 4. 28,38. ὃς ἀδί, 
νἱά. Κναθρ,, θ᾿. 8 48, 12 δάῃ. 4. 
ΞΡ 5) ῥητοῖς ((.ὄ 6. ὡρισμέ- 
νοις, τακτοῖς; οἷ, δά, 18, 1) 
χωρεῖ, ριοορᾶϊυ οοπϑδύϊια- 
ι15 οοΥγοΐϊβ ἰοοῖθα8, οοΥᾶ οἱ 
Ρυδονὶβᾶ 864 αἰτατ, -- αὐτὸς 

τεχνᾶται. Καινοτόμον 
πρᾶγμα ὁ πόλεμος καὶ ἀφ 
ἑαυτοῦ τὰ “πολλὰ τεχνᾶται 
Ηδυπιορ, π. εὑρέσ, ΠῚ ὅ. -- πα- 
ρατυγχάνον) παρεμπῖπτον. 
ΘΌΠΟΙ. Ρτοαι 50}8 ὁϑοϊἀ νυ, 
[ΟΥ8 αὐΤεναυ 5.6 Ρ}, ἴῃ ΤΠ1685. 
-- εὐοργήτως, διυΐπιο τὰ 
(Δεϊαοπβολα) 5886 Βὶ]Ὸ ἃ ὁ- 
γταηΐθ, ἃπίηιο πιοάοταίο, Οἵ, 
αάη. 140, 1. ---προσομιλήσας. 
ὕι, ὁμιλεῖν ΨΙ 10, 1. -- περὶ 
αὐτόν (τὸν πόλεμον) 1] 
ὀργισϑείς ἴαπρθ Ρϑυϊηὰθ δία 
188 περὶ τοῦ παρόντος ὀργέ- 

“᾿ὡπἷ 
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᾿Ενϑυμώμεϑα δὲ καὶ ὅτι, εἰ μὲν ἦσαν ἡμῶν 
ἑχάστοις πρὸς ἀντιπάλους περὶ γῆς ὅρων διαφο- 
ραί, οἰστὸν ἂν ἦν᾿ νῦν δὲ πρὸς ξύμπαντάς τε 
ἡμᾶς ᾿Α4ϑηναῖοι ἱχανοὶ καὶ κατὰ πόλιν ἔτι δυνατώ- 
τεροι᾿ ὥστε, εἰ μὴ καὶ ἁϑρόοι καὶ κατὰ ἔϑνη καὶ 
ἕχαστον ἄστυ μιᾷ γνώμῃ ἀμυνούμεϑα αὐτούς, 
δίχα γε ὄντας ἡμᾶς ἀπόνως χειρώσονται᾽ καὶ τὴν 
ἡσσαν, εἰ καὶ δεινόν τῷ ἀκοῦσαι, ἴστω οὐκ ἄλλο 
τι φέρουσαν ἢ ἄντιχρυς δουλείαν ὃ καὶ λόγῳ 
ἐνδοιασϑῆναι αἰσχρὸν τῇ Πελοποννήσῳ καὶ πόλεις 
τοσάασδὲ ὑπὸ μιᾶς κακοπαϑεῖν. ἐν ᾧ ἢ δικαίως 
δοκοῖμεν ἂν πάσχειν ἢ διὰ δειλίαν ἀνέχεσϑαι καὶ 

τῶν πατέρων χείρους φαίνεσϑαι. 

ξεσθαι αἰοίταν, ϑ᾽ πη] τιον ἐγρε- 
αἵνειν περί τι ΡΙαῖ, ΤΠπεδι. 1516 
εὐ πεφοβῆσϑαι περί τι ἰάθη) 
Οταῖ. 4046. Νοη Ἰΐοειὶ περὶ αὐτὸν 
(οἴ, 54.) πταΐει. ἴὰαπρογθ Νδπιὶ 
πταΐειν περί τι εο5ϑῖ ἴα! ἀς6 
ΔΙΊ υ8 τὸ (οἷ, ΡΙαύ. ΤΗΘδεί. 160 ἀ), 
αυοὰ δ ποὺ ἰοο0 τηᾶχίπηθ 8|16- 
ΠᾺΠῚ δϑΐ, ΠῸ ἰ46Π| αιιοα πταΐειν 
περί τινι, αἸϊσαΐϊα 5 οα]ρὰ οἵ- 
ἴεπάθτθ, οἰδά θῇ ΔοοΊρΘ ΡῈ 
(οἷ. δάη. ΨΙ 838, δ). -- οὐκ 
ἐλάσσω (Βαυὰ Ῥδαϊαπι, Π0ῃ 
Ἰενιτθγ) πταΐει. δ δοουβδί, 
νἱὰ, 8δάη. 88, 6 εἰ 69, ὅ, ἀ6 οοπι- 
Ρᾶγαῖ, Κυυερ. αν, 8 49, 6, ηἰἶδὶ 
Βταάαπι ΘΟΠΙραΓδύ. Π18 }8 τοβροη- 
ἄθγα βιροῦϊουὶ βεβαιότερος εἰ 
ἰπίογργοίαεὶ μᾶλλον. 

8 2. Ἐχρίϊοαῖο τῷ δυνατῷ 
Ἰῖο ἱποῖρὶς τὸ ξυμφέρον. --- ὧν- 
τιπάλους, ῬΡᾶΓ65 δάνουϑβᾶ- 
τὶ 05. Οὐοπίνγαυῖα βαηύ νοῦρὰ νῦν 
δὲ. . χειρώσονται, τὑἰ ψοθ 8 
περὶ γῆς ὅρων οοπίτανία καὶ 
τὴν ἦσσαν ενν͵ δουλείαν. --- 
περὶ ορῶν. Ια, δάῃ, 108, 4, 
-- οἰστὸν ἂν ἦν, ΤΟ ΓΘΡΆ Β 1168 
ἰὰ 688ϑὲ (τὸ εἶναι ἡμῶν Φ ἘΣ 
διαφοράς). δε 5δῃίοπιῖα, α πὰ πὶ 
᾿πηργοῦδαι εχ, ἴῃ Τῆσο, ᾿, 11, 
ἴάθο αρίὰ οϑύ αιοά ργοχίπηΐβ 
ἢδδο βιιθθβί νἷβὶ᾽ ΠΌΠῸ ϑς6 πὶ (81 
Ῥοίθηίθβ 5 ηΐ ΑΥΠ ΘΠ Θη 865 αὖ ΠΟῚ 
46. Πηϊθιβ ἈΘΤΟΓΌΠῚ, 568 ἀδ απϊ- 

ὙΒπογαϊαϊβ Υγο], 1. ἘΔ. 111. 

οἱ τὴν “Βλλάδα 

γΕΥΒ586 ἰθγγᾶθ ᾿ἰθογίαίθ δας βουνὶ- 
ταῖ6. αΑἰπηϊσαπάπι 5ἰῖ, --- δέχα 
γξ ὄντας, φυΐϊρρδεαᾳυϊ ἀϊνὶδβὶ 
511 18, Οἱ, δάῃ, ΙΝ θῦὅ, 4 οἱ ἀ6 
Ιοσαίίοπο δέχα γίγνεσθαι δάῃ, 
64, 1, πἰϑὶ αυοὰ μἴο νἱβ νϑῦθο- 
πττο ἰγδηβ δία δϑβί. --- ἄντικρυς 
δουλείαν. ὍὯε ϑδἀνθγθϊο βὶπθ 
δυο! οὐτη ΠΟΙηΪΠ6 ἈΠ 00- 
Ῥυϊαίο νἱά. Καθ. ατ. 8 0, 8 
δάη. 18. ἃ 

ὃ ὃ. ὁ ... τῇ Πελοπον- 
νήσῳ, δᾷ νεῦθυπὶ αὐαοάὰ..- 
ἀμπθιίατὶ (8 πι| 161) ν 6] (απο 
πῺῦ) οταίϊομβ ἔὰγρε 651 
ΡεΙορ. Ἐτγαυβίτα μᾶθο δυδδοίθυ 
ἰεπηρίαν εχ. ἴῃ Τῆυο. Ρ. 11. 
ὋὍ Ρδγΐμϑι δὰ ἰοίδηι ββηΐθπιῖδπι 
τὴν ἧσσαν φέρειν δουλείαν. 
γ} 9ΘΉΒ.5 ΘΙ δύ: τὰγρ6 Ρ6- 
ἸΟρΡοπμ δι 15 46 5ονγνϊίαΐθ 
ἰΔη απ πὶ, ἀθ τα 486 ροΒδὶΐ 
6Χ οἶδάθ ἱρϑὶβ δοοΐάετσε νοὶ 
οΥ̓δίϊοπα δια ρον 6, ἷ, 6. 4υ- 
υϊύδηίοΥ Ἰοᾳυϊ. Ηδδ8ο0Κ. 
» Γθοίθ ΟΡΡοπαπίαν Πᾶ60: ἢ 64 ἃ πῇ 
ἔργῳ γενέσϑαι. “ΦΌΑΥπ, Ο86 
ββαύθην καὶ πόλεις ... 
κακοπαϑεῖν πο ΦοΟΠδοιθηΐ 
Θαπι ψουθῖ5. ὃ αἰσχρόν, 568 οὐπὶ 
5010 αἰσχρόν. Ὑπό οὔτι κακο- 
παϑεῖν οἴδπι 1 41, 8 Ἰυποίαπι 
εβϑύ. Οἱἁ δάη. 8, 2. --- φαένε- 
σϑαι. δὶ εἶναι Ἔχβρθοίδνουϊβ, 
οἷ, Βοτῃ. δὰ Χβη. Μεηὶ, 1, 22. 
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ἠλευϑέρωσαν᾽ ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἡμῖν αὐτοῖς βεβαι-- 
οὔμεν αὐτό, τύραννον δὲ ἐῶμεν ἐγκαϑεστάναι 
πόλιν, τοὺς δ᾽ ἐν μιᾷ μονάρχους ἀξιοῦμεν κατα-- 
λύειν. καὶ οὐκ ἴσμεν ὅπως τάδε τριῶν τῶν μιὲ-- 

γίστων ξυμφορῶν ἀπήλλακται, ἀξυνεσίας ἢ μαλα- 
΄ Ἢ - ΄ 

κίας ἢ ἀμελείας. οὐ γὰρ δὴ πεφευγότες ταῦτα 
ἐπὶ τὴν πλείστους δὴ βλάψασαν καταφρόνησιν 
κεχωρήκατε, ἣ ἐκ τοῖ πολλοὺς σφαάλλειν τὸ ἐναν-- 
τίον ὄνομα ἀφροσύνη μετῶνε 'μασται. 129. τὰ μὲν 
οὖν προγεγενημένα τί δεῖ μακρότερον ἢ ἐς ὅσον 

-- ἠλευϑέρωσαν. Α Ρεῖβϑα- 
γα πὶ ἀΟΠλϊ Π δι] 0 Π6., αὐ ν᾽ ἀοίιν. --- 
αὐτό, '.. 6. τὸ ἠλευϑερῶσϑαι, 
τὴν ἐλευϑερίαν. ΟἿ, Βεύι ἢ. 5κ.. ηὐ, 
Ρ- 280. ἘΞ ἐγχαϑεστάναι, 
ϊ. ε, ἐν τῇ Ἑλλάδι καϑεστ. Οὐ 
124, 8. --- τοὺς δ᾽ ἐν... κα- 
ταλύειν. Βαρο δὰ [δοράδε- 

,, ΒΙΟΠΏΪΟΒ ΠηΔΧΙΙη6. βρθοίδηις, Ὑ]ά, 
ΕΙΠΕ 

8 4. οὐκ ἴσμεν... ξυμ- 
φορῶν, ᾿ξῃ ΟΓΆ ΠῚ 15 (μο8, 4υἱ 
Ἰοααϊπηατ) Ἁυαοπιοὰο ι4115 
δοίϊο ἃ ἰγτῖὶθῈ5 πᾶ ΧΊΠ1Ϊ8 ἴῃ - 
Θοομπηοαΐ5 Τρ οΥα δἰ (586ἀ 
Θἃ πῇ ἱπί6]] 6 ρΊ η 5 Ππ6Οο65858- 
ΡΟ ΟΠ ὍΠῸ σΘΠΘΓΘ ΠΟΓΙΤῈ ΠῚ 
{Ὑ1 πὶ ΠῚ 8 1] ΟΥ ἃ ΠῚ ΘΟ ἢ ἰὰ ἢ Οὐ ἃ ΠῚ 
6586, ἀη Δ 6. ἀρρᾶγοὶ ΝΣ τα 
ἦ Ἰοβαίαν, ἢο καέ). ΓΠΝ 
88, ὃ. - οὐ γὰρ δὴ. Ἔσο 
χωρήκατε ποτε δηΐπηὶ 5οὶ- 
τοῦ πᾶ 60 ((γἷα ϑυπηπηὰ Τ,8]8) 
εἴα σ᾽ δηῖ65 δὰ οοπιδπιριΐο - 
ΘΠ νοΟ8 οοπῃνοτιϊβιυὶδ (ΠῚ 
θ4, 5). Βοος ΟἸδ88. οο]διο ὺ 
111, 8 ἀοοοὶ πῖο ϑυβρίεϊοπ θη 
αὐᾶθ ἠάεπη παροὺ ἴίὰ ρτγοΐθνιϊ 
αἴ ΓΒ. ΠΟῚ οΥρὰϊ νι] ἀδαίυγ; 86η- 
θη 118 ΠῈ ΘΪΠῚ ἤδη 6586: δῖ ἴῃ 
ἱποοπηπιοάᾷ || ποία ἰϑιῖϊβ δαὶ 
οογίθ ἴῃ ΘΟὨ ΘΠΊριΙΟἢ ὁ πὶ Ῥ᾽ ΓΙ ΠῚ 15 
ΡΘΓΠἰΟΙ οβδη). -- πλεέστους δή. 
τ δὴ 51:18. ἀρύμπι βἷι, Κγαθσου 
πλείστους πλεῖστα οουϊοῖι, Νο5 
σαν ποη Ροϊπθεῖι 111 ραγιϊουϊα δὰ 
Βυρογ αιϊνυ πη πλεῖστος υἱ δὰ 
4Ἰ108 (Κτυθρ. ατ, 8.49, 8 δάη. 3) 
δοσράθγα τΐη8 Ροτγοϊρίϊηιι8. --- 

κατα ρόνησιν ὁ Θουκυδίέ- 
δης τὴν ὑπερφρόνησίν φησι" 
ἐπίτασιν γὰρ ἢ κατὰ πρόϑ' ἐσις 
σημαίνει. ϑυϊά. Εἶδε ρτορτῖα 
ἀεβριοϊθηνϊα, σοηίεπιρίαϑβ 
ΔΙ ΟΓαΤΩ ὁΧ πἰπιῖᾶ 80 [Ἰ- 
ἀπο οΥἕ5. ΟΕἽἹΙ 62. 4. Ἧἰϊο, 
δὶ ἀφροσύνη ΘοηἰΓανίαπὶ δἱ πο: 
ΤΠ 6586 αἰοίταγ, Αἰ γΆ πὶ ἔογϑι ἰδ ἢ 
ΤῊ 6 ἢ 118 δ] διϊοπδπι, αἰ ὄγαγη 
τὴ θη 15 ἱπορίδιῃ δὰ ᾿ἀντίϑετα 
βουναηάα ΙΒ ΘΠ] ΚΟΥ. 5Θοι5 
ΔΡΡΘΙΙαν ον 15. Ααἀπουηϊηδιΐϊοπῖὶβ δὲ 
ΘΟΙ νυ Οὐ αἢ Το] ί! ΟἢἾ8Β θα ΘΠ ρ]α 
ΠΆθ65 88, 4, υδὶ οἵ, αάη., 70, 4. 
1581 8: 1169. 19] Ιν 62, ορλι 
10, ᾽. ΜΗ 15, 1. -- τὸ ἐναν- 
τίονὄνομα ἀφροσύνη μετ- 
ὠνόμασται. Οἵ. Μαιι. ὅτ. 
8 424, 1. Κτυρρ. αν, 8 40, 19, 
Ἰπ τα Ἴ 87, 1. ΟὟ δαϊδοὶα τὸ ἐν, 
ὄν. ΡΓΟρτΘ αυϊάθπη 51 ΠΡ ]6Χ 
ὠνόμ. οοἸ]οοδηάιιπι [558 νά θα- 
ἴαῦς ΠῸΠ ΠΊΔΙΟΥ (Δ ΠΊ6 ἢ ΟΟρὶδ δβὲ 
ΟΥΑΙ ΘΙ 8 4ιᾶ τη ἴῃ νν. τοὺς λ6- 
γους μακροτέρους οὐ μηχυνοῦ- 
μὲν ΙΝ 117, 2. οὐ ἴῃ το! ]θοιῖβ δὰ 
89. 8. “155 8} ᾿ἀφροσύνη 
(ἀπε θη 8) ἀἰπυϊησαϊτυν ἃ ἀξυ- 
νεσίᾳ (ἰπιρτυὰ ἐπ τῖδ, Μαηρεὶ 
απ  ἰποίολι); ΠΔΠῚ ϑοαυϊρανδίανγ 
καταφρονήσει, αὐᾶθ Ργδοίον 
ἀξυνεσίαν δοοίάοτο αἰοϊίατ, 

Οαρ. 128. 81. ἐς ὅσον. Ἐς 
Κυιθρογο βυβρθοιυτη οβί, αἰιδη- 
4υ δῖ διϊατῃ Ἰναιτη 6 οὐ 4τὶἃ ἢ ἐπ τὴ 
δὲ ἰηιογά πὶ ἢ 4 ἃ ἃ ἢ ἃ ΠῚ αἀἰοὶ [Υ. 
ΟἿ ΝΙ 18, 8. ΑἸΙΟῚ 58η6 αἰΐα νὶβ 
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τοῖς νῦν ξυμφέρει αἰτιᾶσϑαι; περὶ δὲ τῶν ἔπειτα 
᾿ μελλόντων τοῖς παροῦσι βοηϑοῦντας χρὴ ἐπιτα- 
-λαιπωρεῖν (πάτριον γὰρ ὑμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς 
ἀρετὰς κτᾶσϑαι). καὶ μὴ μεταβάλλειν τὸ ἔϑος. εἰ 
ἄρα πλούτῳ τε νῦν καὶ ἐξουσίᾳ ὀλίγον προφέρετε 
(οὐ γὰρ δίκαιον ἃ τῇ ἀπορίᾳ ἐχτήϑη τῇ περιουσίᾳ 
ἀπολέσϑαι). ἀλλὰ ϑαρσοῦντας ἰέναι κατὰ πολλὰ ἐς 
τὸν πόλεμον, τοῦ τὲ ϑεοῦ χρήσαντος καὶ αὐτοῦ 
ὑποσχομένου ξυλλήψεσϑαι. καὶ τῆς ἄλλης Ἑλλά- 
δος πάσης ξυναγωνιουμένης, τὰ μὲν φόβῳ. τὰ δὲ 
ὠφελίᾳ. σπονδάς τὲ οὐ λύσετε πρότεροι, ἅς γε 
χαὶ ὃ ϑεὸς κελεύων πολεμεῖν νομίζει παραβεβά- 
σϑαι. ἠδικημέναις δὲ μᾶλλον βοηϑήσετε" λύουσι 
γὰρ οὐχ οἵ ἀμυνόμενοι, ἀλλ᾽ οἵ πρότεροι ἐπιόντες. 

ΟδΔρ. 129. 8 1. ὑμῖν ἴπ τη85. ορι(ἱπ|ῖβ; γαϊοσοὸ ἡμῖν. Αἱ εἱ 
τοσπϑύ ἴῃ ᾿ϊ8 486 564. ΠΥ ΡΘΥΒΟΩ8 Βθοσπάδ οὐ πηοαθβίϊιβ Πᾶ66 
ΟοΥῖηυΠ ἀ6 Τιασοάδοιηοπὶϊβ ἀϊοαπὶ αὐϑηὴ ρον κοένωσιν. 

δβδὶ νϑυθογιπι ἐς ὅσον. Μά. 54. 
ὙΠ 175, 4. --- ἔπειτα μελλόν- 
τῶν. Αἰτογαϊγαμη αὐϊάοθιη νοοᾶ- 
ΒΌΪα πη βυ Ποῖ οθαὶ, οἱ ἔπειτα ποθὴ 
θη οβοῖί 5080]. τὸ ἑξῆς οὕτως" 
ὑπὲρ δὲ τῶν μελλόντων δεῖ 
τοῖς παροῦσι πράγμασι βοη- 
ϑοῦντας ἐπίταλαιπωρεῖν, του- 
τέστι προσϑεῖναι τὸν πόνον. 
Οὐᾶτο μελλόντων ἀεϊετὶ ναὶί 
Κυθθροῦ, ΑΠΊΡῸ ἰδπΊθη ΒῈΡ θυ] οΥΐ 
προγεγενημένα τη 6118 Τϑροη- 
ἄδην. Οὐ, οεἴδπι ἐν τῷ τότε 
παρόντι 98, ἴ εἰ 500}. Αι. 611. 
θεῖπάθ τοῖς παροῦσι ΠΘΕΓΓΌΓΤΩ 

ε58686 ϑρρᾶγοί. -- ἐπιταλαι- 
πωρεῖν. Νοη, ΔΡί6 5610], προσ- 
ϑεῖναι τὸν πόνον. Νάτηι 5ἰσηϊ- 
ἤσαὶ ρυδοϑίθγθα (1. 6. Ῥγϑβιου- 
αὐυδηὶ αυοὰ γὸ5 ργϑθβθηῖθβ 46- 
ἴδῃ απηι) ΙΔ ΌΟΓΘ5. 50 8οῖρο γα. 
Ῥοβιᾳυδῖη δηΐϊτὴ δηίθα β'σηῇρα- 
ὑππὶ δϑὺ ΓΘΓΌΤῚ ὈΓΘΘΙΘΓ ΔΓ ΠῚ ΠΟΗ 
ὉΠτγὰ 4ῸΔΠῚ ἰπ ῬΥΆΘ56Π5. {|6 51. 
Τϑίϊ ΟΠ 6 ΠῚ 6586 ΠΑθΘΠἀΔΠῚ., ἰδ 6 
ΟΠ Γατῖο δαϊπηρσίαῦ [αἰ ΓΌΤΩ 
ΤΟΥΠῚ ΘΌΓΔΙη ΠΟῚ ὈΓΔΘΒΘηΐ εἰ- 
Ἰαΐθ οοπιϊηογὶ, θὰ 18 οιϊδιη 
ΠΥ ῬΓΔΟΒΘΗ ΠΤ ΤΟΓᾺΠΊ ἐπ 6} 8 

ΟΡΘΓᾶΠΊ 6888 ἱπι ρθη θη 488|. Πᾶ- 
46 ἐπι --- δὰ τοῖς παροῦσι βοη- 
ἁοῦντας τοΐθγιαγ, ποῃ, αἱ ΟἸ458. 
να, δὰ ἔπειτα τεβρίοϊι, -- 
ἀρέτάς. Οὗ. δἀη.. 38, 2. -- 
πάτριον, τὴο08 ΡΥ 8 (Οἴο. 
ἀδ᾽΄ ΘΙ 18). "πὲ ἘΣ γ9- --- 
προφέρετε,Ϊ. 6. τῶν πατέρων 
ὑπερφέρετε, προέχετε.---κατὰ 
πολλά. ΟΓ΄ δάη. 191, 3. -- τοῦ 
εοῦ.. . ξυλλήψεσϑαι. ΟΣ 
118, 8. -- τὰ μὲν φόβῳ] 
ἕνα μὴ δουλωϑῇ. Θ6ΠοΙ, ΟἿ. 1 
8, 11, -- τὰ δὲ ὠφελέᾳ, εἰ 
αὐ αἰ] ίοπι, ρΡοτοϊρὶδί 
(ΠΠθογιαῦθπιὶ γθοαρογαη8). 6 Ποο 
ΔΙίογο ἀδιῖνο, ΡγΓῸ 4110 ΡΙδγαπι- 
46 ἐπ᾽ ὠφελίᾳ αἰεὶ 58ι15 σοη- 
βίδι, οἵ, κέρδει ΝΠ δ7, 10 εἰ 
Μαιίῃ. ατ, 8 898, 40. 

8 2. σπονδὰς... πρότε- 
ροι. Οἵ. 67, 1. -- παραβεβά- 
σϑαι. ϑυϊάδ85: παραβεβάσϑαι 
τὰς σπονδάς, τὸ παϑητικὸν 
τοῦ παραβεβηκέναι" πάνυ ἀκο- 
λούϑως Θουκυδίδης. ΟἿ ἰδὲ 
Βογῃ. οὐ Μδῖῃ. ὅατγ. 8 226 οἱ 
ΤΠ 56 6: ἫΝ, 23..9.. 30, ἈΠ ΕΙΣ 
98, 8. τ ηἠδικημέναις. Κυυδ- 
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124. “στε πανταχόϑεν καλῶς ὑπάρχον ὑμῖν 1 
πολεμεῖν καὶ ἡμῶν τάδε χοινῇ παραινούντων, 
εἴπερ βεβαιότατον τὸ ταὐτὰ ξυμφέροντα εἶναι καὶ 
πόλεσι καὶ ἰδιώταις. μὴ μέλλετε Ποτειδαιάταις τὲ 
ποιεῖσϑαι τιμωρίαν οὐσι ““ωὠριεῦσι καὶ ὑπὸ ᾿Ιώνων 
πολιορκουμένοις, οὗ πρότερον ἦν τοὐναντίον, καὶ 

θαρ. 124. ὃ 1. 
εἶναι ἴῃ οοἀᾷ. ροϑὶ ἐδεώταις Ἰορίταν, 

Θ᾽ ἠδικημένοις οοπϊοῖς, ααἷᾶ 
ἀδικεῖν σπονδάς τὸ ΤΗαογα 468 
αυϊάοπι ἀἰοαι. Αὐ ΟἸαβ5. ΤηποΥ- 
ἀἴάοπι ἀδικουμένοις ροίϊι5 5Ξουὶ- 
Ρίασαπι ἔαϊδβε (οἴ. δάη, 88, 4) 
οἱ ἀδικεῖν σπονδάς, δἰβὶ Δὲ 
ΟΠ ταρουϊδίαν, ρτὸ ἀδέκως πα- 
ραβαίνειν Ὀτανίλον νἱάθῦὶ ἀἱοὶ 
ῬΟ586 γοβροπᾶθι, ἔβύὺ ἰδηηθη ἴῃ 
ππΙνουβαη ἰδθάθγθ, νυν] τ. 
Οὐ τὰ δημόσια ἀδικεῖν ΥἹ 12, 2, 

ὕρ. 124. 8 1. Βεαυϊίαν Ρδὺ- 
οΥὐαῖῖο «απονγίδιϊοηθβ Θοη 65. 
-- καλῶς, ὁοομηπιοᾶθ, ΟΡΡΟΥ- 
ἴτὰπ (οὗ, δάπ δ 86, 1) ουπὶ 
πολεμεῖν εἴαπρο., -- ὑπάρχον, 
ῖ,. 6. παρὸν, ἐξόν. Οἵ δάπ, δὰ 
παρασχὸν 120, 2. - {πεῖν 1 γι 
τὸ πολεμεῖν. Οἵ, αάη. 18, 8. ἹΙ 
11, 8. 14 1. 88,2. ΜΑΔΙν αν. 
8 412, δ. Κταδρ. στ. 8.44, 4 
δά. 8, --- κοινῇ, ο πὶ πῖὰ- 
ὨΪΓΘΥ, ΠΟ ΨἹΔΟΥΡῚ νά]θυθ ΡΟ588 
δἃ 60 Πὸ Τῇ τὶ ἢ 6 ΠῚ Ο ΠΊῊ ἰ 1 ΠῚ 
α{111{α 0 6 τὴ οοπίτα Ποῦν, δἀποίδι 
Κυιοσ, ϑ'οὰ τοῖς ἴίὰ ἱπιθ!]οῖὶώ 
ΟΙα55. Οὗ, Πὶ 48, 2. Ῥίοηγβ. Αηΐ. 
ΒῸ.ῪΙ 586 οὐ κοινῶς 11 42, 8. --- 
εἴπερ ... ἐδιώταις, 486 
νοῦ δὲ οἃ αιδθ Βθα πη 
Βρθοίαγθ ρϑίθι, ναϊθηϊ: δ᾽ αὶ - 
ἀ 6] πηᾶχὶπὶ ἃ 5ΘΟῸΓΙ 8 6 ΠῚ 
ΟΟΙ πα πἷθ8 αὐἰ11|1ἃ8 οὐ οἷνὶ- 
010 5 οὐ τὶν 815 ΡΥδοΡθοι; 
πᾶτη καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις 
6Χ νοοϑ βεβαιότατον ἃρίυπι 68ι. 
Ηδθο δὶ ᾿αϊι8 ἰοοὶ δὲ βϑηϊθηϊία, 
Ρδῖΐοι εἶναν ὑγαπβροπθηάμπι ἔἶ886 
(οἴ. 54.). Νάαιη αυδα ἴῃ Πἰγ}5. Πη88. 
δϑὺ νϑυθογαμ οΟἰ]οοαίϊο ππὶο ᾿πίθι- 
Ὀτρίδιϊοπὶ ρίδπο δἀνογβαίιν, ἤδθο 

ταὐτὰ γρ. 1ι., τεϊααὶ ταῦτα. Ουοὰ 5ϑαυϊίαν 
Οἵ, δάη. 

θη 5ὶ γϑυϊποίυῦ, ἤθοθθθ8 δϑί 
καὶ πόλεσι καὶ ἰδιώταις οὐπὶ 
ξυμφέροντα νοοάθι!ο ἱπηρὶ. Αἱ 
46 ρυινδίουιπι Θοσα πη 018 ἴῃ ἰοίἃ 
ΟΓΔΙΟΠΘ. ΒΘΥΠΠΟ ΠΟ ἔαϊΐ, προ ἰ6- 
ν 5β᾽ πη πὶ Πα ΌΘΠατι5 ᾿παϊοϊπὶ α ἃ 8 
ἰδηάθηὶ οομηπιοᾶα ργῖναίϊβ ο πὶ 
οἰν ὑα 0 5 Θοτητηπηΐᾶ βἰπί. δά πὶ 
ΟἸἴθηβὶο τηδπθί, 8] ταῦτα αιιἰ5 
Ρυδοίθγγθ νϑὶϊυ ἰάθιηαιις βἰρηϊῇ - 
ὁᾶγ6 δία 6 τάδε (οἴ, 148, 5), 1. 6. 
τὸ πολεμεῖν. Νάπι πο πιᾶρὶβ 
ὉΠῸ0 τηοάο ἱπαϊοδίατη οϑὺ 488 
6111 Π1ἰὰἃ5 οϑάθιη 81} Ὀσῖναιβ 
δίαιθ οἰν᾽ δ ρι5, 5εὰ ταῦτα πὸ 
ἰγᾶπΒροβιίο αὐἰάθιη δἶναν. ἴουτὶ 
Ροίεβί. Νά εἴπερ βεβαιότατον 
Ἡ. τ. Δ. ἰαπαᾶπη ἠονὰπὶ Δ]᾿αυϊα 
Αἰουιαν ; αἰΐαπιθη αποὰ 80 οἵπῃὶ 
Ρᾶγίθ οοπιπιοάβ ἴδοογα ἰἰοοὶ ἢ6- 
6886. εδβϑὺ οἰΐδῃη βεβαιότατον 
εἶναι; Ρτδοίθυθὰ αὐοπιοάο θ6}]1 
ὉΠΠ}1085. Ρυϊναίῖβ ρουϊπᾶθ δίαᾳιθ 
οἰν τα} 0 8 ΒΘοαν δ ίθιη θυ Ρ05- 
βὶὉ ΠΟἢ ρουβριοῖθαν, Εδηάθιῃ ἔδυ 
4αδηὶ ἰο Δ ΌΘηλι8 ΒΘῃ ΘΙ Δ ΠῚ 510 
ὀΧρ ϊοαῦ. Ὀθ, Π9 ὅταν μὲν γὰρ 
ὑπ εὐνοίας τὰ πράγματα 
συστῇ καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ 
τοῖς μετέχουσι τοῦ πολέμου, 
καὶ συμπονεῖν καὶ φέρειν τὰς 
συμφορὰς καὶ μένειν ἐϑέλου- 
σιν ἄνϑιρωποι. ὕτ μἷο, ἀππᾶι ΤῊΝ. 
οἰν᾽ταῖ68. οὐ ρυϊναΐοβϑ ΘΟΙΠΠΡΟΠΘΓΟ. 
Οἱ, 82, 6. 144, 8. 1)’ 8, 4. 1 
10, 1. 82, 2. 1. 61, ὃ. Οἷ, Αῃη8]. 
ΡἈΠ]. ἃ. 1808. ρ. 402 54. ἃ. 1808 
Ρ. 119. --- ΤΠωριεῦσι ... ὑπὸ 
Ιώνων πολιορλ. Οιυοᾶ ἰὰγρὲ 
Ρυϊαθαίαν, ΟἿ 9, 1. ΥἹ 11, 1. 
ΨΙ ὅ, 4. ΝΙΠ 2ὅ, 8. -- πολι- 
ορκουμένοις. Νὰ, ο. 64, -- 
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2 τῶν ἄλλων μετελϑεῖν τὴν ἐλευϑερίαν (ὡς οὐκέτι 
ἐνδέχεται περιμένοντας τοὺς μὲν ἤδη βλάπτεσθαι, 
τοὺς δ΄, εἰ γνωσθησόμεϑα ξυνελϑόντες μέν, ἀμύ- 
ψνεσϑαι δὲ οὐ τολμῶντες, μὴ πολὺ ὕστερον τὸ 
αὐτὸ πάσχειν), ἀλλὰ νομίσαντες ἐς ἀνάγκην ἀφ- 
ἴχϑαι, ὦ ἄνδρες ξύμμαχοι, καὶ ἅμα τάδε ἄριστα 
λέγεσϑαι, ψηφίσασϑε τὸν πόλεμον μὴ φοβηϑέντες 
τὸ αὐτίκα δεινόν, τῆς δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῖ διὰ πλείονος 
εἰρήνης ἐπιϑυμήσαντες᾽ ἐκ πολέμου μὲν γὰρ εἰρήνη 
μᾶλλον βεβαιοῦται. ἀφ᾽ ἡσυχίας δὲ μὴ πολεμῆσαι 

8 οὐχ ὁμοίως ἀκίνδυνον. καὶ τὴν καϑεστηκυῖαν ἐν 
τῇ λλάδι πόλιν τύραννον ἡγησάμενοι ἐπὶ πᾶσιν 
ὁμοίως καϑεστάναι, ὥστε τῶν μὲν ἤδη ἄρχειν, τῶν 
δὲ διανοεῖσϑαι, παραστησώμεθϑα ἐπελϑόντες, καὶ 
αὐτοί τε ἀκινδύνως τὸ λοιπὸν οἰκῶμεν καὶ τοὺς 
νῦν δεδουλωμένους “Ἕλληνας ἐλευϑερώσωμεν." 

8. 2.. ἐς ἀνάγκην οτῃη. ναϊ,, ἐπ᾽ ἀνάγκην ρᾶγ5 ΠΌτγοταπι. Αἱ 
ΟΝ ΤΟΣ 1 ὙΠ τ ν Ὅ:. 80: Ὁ: 

8 8. τε, 410 ΡΓΟΡίου Θρροβίίαἃ αὐτοί εἰ τοὺς.. “Ἑλληνας δοδτο 
ΟΔΥΘΙΊΙ5, ΟἸη. 1, αι. ΡᾺ], Αὐσ. Μ. 6455. 6]. ψεη. 6, Η. 

μετελϑεῖν τὴν ἐλευϑε- πόλεμον. Ηλθο σοῃίγατία 5υπηύ 
ρέαν. ,»Ναολφολοη ἄον Εγεϊλοϊί, 
αὐ δὰΐ πΠο0η εἴἶξιρ᾽αί δυΐ ο8π 4088 
Παρ ουῖν Δ58Θ 4 ΔΙΊ, ΤαΡ (Δ ΠΊ Γ6- 
οἰρίδμηιβ εὐ ν᾿ παϊοθηλι5.“ Βταά. 
Οὗ 84, 2. 

8 2, ὡς οὐκέτι... βλά- 
πτεσϑαι. ΟΝαπ πῸπ 8πι- 
ΡΙΪὰ5 ᾿ἰοθύ πο5, ἀππὶ τη ΟΥᾶ - 
ΤῊ ΠΤ, Ρδγύϊη ᾿ἰδπὶ ἰηϊατὶἃ 
ΑΕΓ οἱ (αι Ροιἀδραία5).“ Η 8οκΚ. 
Ουἱϊ ἰάπηθη (αὶ (]Δ55.) Ρτὸ Ροιϊ- 
ἀδοαιὶβ Οοτὶ πι ἢἶο5. ποπιηΐπᾶτο 46- 
Ὀεραὶ (οἴ, 121, 1); πᾶπὶ Ροιϊ- 
ἀδθαίδ πὸ οἰποίαθαηίαγ Π60 
Ρτοπομηῖηθ ἡμᾶς, αιοὰ βυθαιαὶ- 
ἰὰΓ, ΘΟΠ Πουὶ ροββαηῖ. -- οὐ 
τολμῶντες. Μαπβῖι οὐ εἰἶδπι 
Ῥοβὲ εἦ, αποὰ οχίγα δππηιδίϊο- 
ποπὶ ΘΟΠἀἸΟΙ ΟΠΆΪ]Θ πὰ αιῖατια ἀϊοῖταν 
γνωσθησόμεϑα οὐ τολμωντερ: 
ΑἸΐον Χρη. Μεπ. ΠῚ ὅ, 28. 
ἀλλὰ. . ψηφέξεσϑε τὸν 

δηπηταο μὴ μέλλετε “ον μετ- 
ελϑεῖν τὴν ἐλευϑερίαν. -- 
ἀφἔχϑ'αι αἰτὰπι δὰ 5οοῖΐοβ γθ- 
[θυ θμ ἀπ 8 ἱπΊ ΡῈ ΓΒ ΟΠ] 16 ρο51- 
{πΠ| 510 ἱποθυ απ 6556 οβίθηἀυπέ 
ΨΙ δ. 61 80. ὅν ΞΞ διὰ πλεί- 
ονος αἰ ατὶαβ (αὐ ἐκ πλείονος 
ΙΝ 42, 8, ἐν πλείονι 12, 1) οἱ 
δρυὰ ᾿βαὐδίδηι, ἀἸϊατατπίουῦἑβ. 
πο ,πολέμου. ΟἿ, 120, 8. -- 
ἀφ᾽ ἡσυχίας, φτορίετ 4απὶ- 
εὐἰϊΒ (ρδοὶβ) οπρὶαϊίαύθτη, 
οὐ Μαιη. αν. 8 ὅ78 Ρ. 1591, --- 
οὐχ ὁμοέως. ,,ΧωΑἩΝ 6 51 4υ]β εχ 
θ6]|10 Ρᾶοθιη ρϑρί βου, Η δ 80 Κ. 

8 8. τὴν καθεστηκυῖαν 
.πόλιν τύραννον. Ὅε 60]- 

Ἰοοδιϊομε νογθοναπῃ οὗ, άπ, 90, 1 
οὐ ΠΟΙ τύραννον δαϊθούίναηι 
Ραίαγο, Οἵ. 122, ὃ. -- ἐπί. Οἱ. 
δάη, 40, 60. --ἰ διανοεῖσθαι. 
Θίπιαὶ διαὶ ἄρχειν. ΟἿ, ἀάη. 1,1. 
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125. Τοιαῦτα οἵ Κορίνϑιοι εἶπον. οἵ δὲ Δακε- 
δαιμόνιοι ἐπειδὴ ἀφ᾽ ἁπάντων ἤκουσαν γνώμην, 
ψῆφον ἐπήγαγον τοῖς ξυμμάχοις ἅπασιν ὅσοι παρ- 
ἦσαν ἑξῆς, καὶ μείζονι καὶ ἐλάσσονι πόλει" καὶ 
τὸ πλῆϑος ἐψηφίσαντο πολεμεῖν. δεδογμένον δὲ 3 
αὐτοῖς εὐϑὺς μὲν ἀδύνατα ἣν ἐπιχειρεῖν ἀπα- 

ρασκεύοις οὖσιν, ἐχπορίζεσϑαι δὲ ἐδόκει ἑκάστους 

ἃ πρόσφορα ἦν καὶ μὴ εἶναι μέλλησιν. ὅμως δὲ 
καθισταμένοις ὧν ἔδει ἐνιαυτὸς μὲν οὐ διετρίβη, 
ἔλασσον δέ, πρὶν ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿ἡττικὴν καὶ τὸν 

πόλεμον ἄρασϑαι φανερῶς. 
120. Ἔν τούτῳ δὲ ἐπρεσβεύοντο τῷ χρόνῳ 1 

πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους ἐγκλήματα ποιούμενοι, ὅπως 
σφίσιν ὅτι μεγίστη πρόφασις εἴη τοῖ πολεμεῖν, 
ἣν μή τι ἐσακούωσιν. καὶ πρῶτον μὲν πρέσβεις 3 
πέμψαντες οἵ “ακεδαιμόνιοι ἐκέλευον τοὺς ᾿4ϑη- 

ὅάρ. 195. 81. 
τηθηᾶάᾶγα νἱἀθηίαν, 8 αγ. οαπὶ δἰίᾳαοῦ ἀθιθυϊ ον 5. 
75: 12 Ὁ ΤἼΛΥΙ 1 68 Ἴν ὁ. Ὁ 

8 ὃ. ἕκαστοις Ἰση ἢ: Οἵ. δῆ: 

ΟΔρ. 125. 81. 

τοιαῦτα μὲν, αυοᾷ 86, 4. 72, 1. 79, 1 οοηϊ- 
βιὰ οἴ" 60, 1. 

ἀφ᾽ ἁπάν- δέ. [Ιὰ 6δι: εἰδὶ ἀξογενενανι μὴ 
τῶν. ΤΠ 50] εητι5. Τάτππθη Ηθνοα, ΠῚ εἶναι μέλλησιν. -- ἐνιαυτὸς 
104 ἀπὸ Κόλχων μεμαϑηκέναι, μὲν... ἔλασσον δέ. ϑευῃίεη- 
Ῥοβίᾳιδπι ργαθοθβϑὶι παρ᾽ Αγυπ- τὰ εβϑί: οὐβὶ ποὸῆ ἰμπύθροῦ 
τίων μεμαϑηκέναι. ΟΥἁ ΜΑΙ, 
ατ, ὃ 818. Ργδθροβίιοποπὶ Ρτο- 
Ρἷὰβ. οὰπὶ γνώμην ΘΟΠδΘΓοΓα ὁθη- 
8εῖ. ΟΙαββ. σοηΐογθηβ ΠῚ 86, 6, 
ΥΙΤ6, 1. --- γνώμην. Ὅ 6 ἀνα 
Οα}0 ΟΠλΪ580 οἵ, δάη. 1112, 2, -- 
ψῆφον ἐπήγαγον. οἱ, δάη. 
87, 4. --- τὸ πλῆϑος, τι ᾶῖον 
ΡᾶτΒ. Ἐνδὶ 8 ΌΓΘΙη ΒΟΡΓρυαΠὶ ὰ 
ἴοράοτγο κύριον εἶναι ὃ τι ἂν 
τὸ πλῆϑος τῶν ἐυβμεζων ψη- 
φέίσηται (Υ 80, 6 ΡΙαγαιὶ 
οἵ, 20, 2. 

82. δεδογμένον. Οἷ, Μαιῃ. 
αν, 8 δθ4. Κυυερ. αν. 8 ὅδ, 9 
δάη. ὅ. -- ἑκάστους διυοίοτο 

Ναϊιπιηηο πη ΒΟΥ ρ5᾽πιι8, αι ο 
ὁὰπι. ἐκπορίξζεσϑαι ἰπηροπά πὶ 
ἐδ, Νϑᾷιθ δηΐπὶ ἑκάστοις ἐδό- 
χει, βεὰ ἅπασιν (8 1). ---ὅμως 

ΔΠΠᾺΒ, Α1ῖαᾳὰδ ἐπ πὶ 18 ΠΡ 0 -" 
γτἷὶβ ρυδοιουϊῖ τ. Με}ῖ8 ἰρῖσαν 
Βουρίαμη οὐ πολλῷ ἔλασσον δέ. 
ϑεοὰ ἂρίθ Κυπερ. 61, 2. οοηξονῖ, 
Βαρίθηι νοὶ οοΐο πθη868 5ἰβηϊῆς- 
οὶ ἀδπιοηβίνανγα βίθἀθί ΟἸ 458. 
ϑ'8πθ. οἵπὶ θ6]Πὰπὶ ἃ 500 15 ἀθοῦο- 
τὰ πὶ 50 ποὰ ἰΐὰ τη]. ρΡοβί ρὺ- 
σηδηὶ δα Ῥοιϊάδθαιη ἰδοῖαπὶ (οἵ, 
ΟἿ, 1...118.,.3.. 119). ΧΌΠ0Β᾽ ΞΒΣ' 
Θη585. ρυδθίθυϊββθ ὁχ οο  διὶβ 
Ἰηΐον 56 11 2, 1 ει.1| 19, 1 νἱά6- 
1 ρΡΡΆγΘΓο. 

Οᾶρ. 196. 81. ἐπ εσβεύ- 
οντο. Οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ 
οἵ ξύμμαχοι, ἃν ΟΧ ΒαρθυΊο 
οδρίτο ἀρρᾶτοι, -- ἣν -.. ἐσα- 
κούωσι. Οἷ, δάπ. 588, 1. 

8 ῶ, πρῶτον μ ἔν. Ουϊὰ 
Ροδβίθα ροβιυανογίηῦ 189, 1 οὐ- 
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ναίους τὸ ἄγος ἐλεύνειν τῆς ϑεοῦ. τὸ δὲ ἄγος 
8 ἣν τοιόνδε. Κύλων. ἦν Ὀλυμπιονίκης, ἀνὴρ ᾽4ϑη- 
ναῖος τῶν πάλαι εὐγενής τε καὶ δυνατός, ἐγεγα- 
μήκει δὲ ϑυγαάτερα Θεαγένους. Μεγαρέως ἀνδρός, 

ὃς κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἐτυράννει Μεγάρων. 
4 χρωμένῳ δὲ τῷ Κύλωνι ἐν “ελφοῖς ἀνεῖλεν ὃ ϑεὸς 

ἐν τῇ τοῦ Διὸς τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ καταλαβεῖν τὴν 
ὅ ᾿ϑηναίων ἀκρόπολιν. ὁ δὲ παρά τε τοῦ Θεαγέ- 
νους δύναμιν λαβὼν καὶ τοὺς φίλους ἀναπείσας, 

ἐπειδὴ ἐπῆλϑεν Ὀλύμπια τὰ ἐν ]]ελοποννήσῳ, 
κατέλαβε τὴν ἀκρόπολιν ὡς ἐπὶ τυραννίδι, νομίσας 
ἑορτήν τε τοῦ Διὸς μεγίστην εἶναι καὶ ἑαυτῷ τι 

ὃ προσήκειν Ὀλύμπια νενικηκότι. εἰ δὲ ἐν τῇ ̓ ἀττικῇ 
ἢ ἄλλοϑί που ἡ μεγίστη ἑορτὴ εἴρητο οὔτε ἐχεῖνος 
ἔτι χατενόησε τό τὲ μαντεῖον οὐκ ἐδήλου (ἔστι 

Οδρ. 1906. 8 ὅ. ἐπῆλϑον Αὐρ. 6855. ρτ. Μ. ΟἹ. Ν ϑη. Η. 6. Τ. 
γιμα. Μοβαὰ. Ἐδγγὶ ααϊάθπι ραν, ροίοϑι (οἴ, δάπ. ΨΠΙ 10, 1 οὐ Π 
ΒΘ ΤΝ 58: 1: 0 96. 2. γ1ῦ,.2. ΕΌῸΣ, ΑΙ 1,. 11. 6 ΠΈΝΗΣ: 
τγϑτη, πηᾶχ. 8 848, 8 αάῃ. 2); ΜΠ βἰῃ σα ΑτΙ5 Ροιίονα Ἰϊδγογαπι ἀποίο- 
τἰίαίθ νἀ θίαν ΟΠ ΠΊ ΘΠ δι]. 

νους. ὍὕὍδε ιος νἱά, Ατίβιοί. ΘΠΟΒΟΘΠΊΙ5. --- τὸ ἄγος ἐλαύ- 
ῬοϊΝ 4. Ῥαυβ. 1 40, 1. 4], 2. νειν τῆς ϑεοῦ] τοὺς τὸ ἄγος 

δράσαντας... τῆς ᾿ϑηνᾶς. 
5680}, 5Ἰτα ον Ρ᾽α α ] ἃ πὶ εχὶ- 
56γα Ἰυβί, ΠῚ 2, Οἱ, 1217, 1. 
128, 1. Ἔλαύνειν γῬτὸ ἐξεῖ. 
οἰϊδπὶ ἃ 12. 

8 8. Αὐλων. Οἵ. Ηεγοά. Ν 11. 
ΡΙυϊ. 50]. 12 Τυϊθὰβ ΟΥἹΟηΪ5 
οδάδτγο ἴῃ 0]. ΧΙΜ]Ι 1 (ἃ. Ον. 612) 
ψυ]σο ογθάπηΐ, ν]οϊουὶατη γε ροτίδᾶ- 
νεγαὺ Ὁ]. ΧΧΧΥ, Οὗ, Ουτι. Ηϊβί. 
αν. 1 ρ. 668. Ῥαποῖκ, ἰαπιθη ΗΪβι. 
δηῖ. Ι ρΡ. 96 αἀπὰ 0]. ρτγὶυβ 
(016 ἃ. ΟἸν.) τϑπὶ ἔδοίδηη 6558 
τᾶν αϊί. ΝΑΥΓδίΙΟἢἶ5 4186 5664 αἰ(αν" 
ῬοΓβρ οι τι οπὶ γί αΡ 5 ΤΠ ΘίΟ 65 οἱ 
ΒΥ ΔΙ ΠΊΔΙΪΟΙΪ Δαπηϊγαηίαν, Οἵ, 56}0}. 
-- ἀνήρ οἱ ἐαπὶ Ὀλυμπιονίκης 
ει. οὐπὶ ᾿4ϑηναῖος σΟΠΔΟΓΘΓΟ 
Ρο558 ἀοορηί Κυμορ. οἱ Ο18455. Ηοο 
ἰδῃλθῃ ΨῈ] ῬΓΟρίει γοϑροῃάθηιϊα 
15 νοῦῦὰ Πῖεγαρέως ἀνδρός 
νου β πη] 5. οβδὶ, -- Θεαγ ἕ- 

ΜαΕ}}. Ῥον, 1 0.169. ΝΥ Δο 5τη. Ἀ ηΐ, 
Ρ. 494. Τλαποῖ. 1.1.0. Ρ». 9ὅ 544. 
-- κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρό- 
νον. Οἰγοίιεν ἂὺ 0]. ΧΙ, 1 (8. 
Ομν. 620). Οἷἃ, Μιε]], ἈΝ δοιβιι. 
Θαμποκ. 1. 1. 

8 4. χρωμένῳ. Ἐπερωτᾶν 
ἀθ δἰμ !θὰ5 τοθι5 αἰοίαπὶ αβί 
6, 1. 118, 8. -- καταλαβεῖν, 
αὐ ΘΟΟΌΡΑΓΘΙ. 
8 ὅ. Ὀλύμπια νενικη- 

κότι. Οἱ. Μαεαιίῃ. ἀν. 8 409, 
Κυιρα, αν, 8 40, 6. 

ξ ἧ ἀλλοϑί που. ὕἱ᾽ ἴῃ 
Μαδοθάοηΐϊα, αὐἱ ἰΐθπὶ ΔΘ ΌΓ, 
ΟἿ  ε8586], δὰ ιοὰ, ΧΎΙ 85 οἱ 
Πεπιοβίῃ. ΧΙΧ 192. - εἴρητο, 
ο»δοτοϊοληεὶ, φέπιοῖπέ τῦανῦ..“" ΟἹ ἃ 8 8: 
ἘΞ ἤτ5. ΠΤ ππο Ἀν πδ, 
Μαδιι. αν. 8 609, 1 ο, γ. - ἔτι 
Ροϑί πορϑιϊομοπι, ἘΐῤῪ ΠΟΒΙΓΙΠῚ 
τοοῖίον, οϑὶ ᾿τ 6 1, ᾿Ραγῖτον οὐκέτι 
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γὰρ καὶ ᾿Αϑηναίοις Διάσια ἣ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ 
Μειλιχίου μεγίστη, ἔξω τῆς πόλεως ἐν ἧ πανδημεὶ 
ζἑορτάζουσι» [ϑύουσι «δὲ πολλοὶ οὐχ ἱερεῖα, 

ἃ καλεῖται εοἀᾶ. 8 6. 

Χδη, Ἄμδο. 1 10. 15. τη 1 δ. 8. 
6, 21. ΓΝ 8, 4. ὙΠ δ, 10. Μεπι. ΠῚ 
4,10. ἴον. 1,16. 2, ι4. 6 ΗΘρΡ.Ιμᾶς, 
11, “..14. 1. -- δΔιάσια κιτ. λ. 
Ῥδιρθγᾶπι να] 50 816 ἃ (οἴ, 54.) 
ἸπτογριηΒΘηῖ65 ἃ καλεῖται ἑορτὴ 
μεγίστη ἰσησαπί, Νεαὰθ βηΐπὶ 
ἑορτὴ μεγίστη ΠΟΠΊΘη ἔδβδιϊ ογδῖ, 
βϑεὰ Ζιάσια, εὖ ογδοα! πὶ ΠΟῸΠ 
β᾽σπι ποανογαὶ ἔθβδίατη αποά τηᾶχὶ- 
ΤΌΤ γΟΟΔΡοΙΡ, 56 αυοα δβϑεῖ. 
Βουποῦὶ ροβϑβοί ἅ, 5ὶ Διάσια ἃ 
καλεῖται δαᾶοπι δββθηΐ δίαπθ τὰ 
καλούμενα Διάσια. ϑεὰ εἶτι5 
ἀϊοοπᾶϊ ρϑηθυὶθ [8 {1π|8 πϑὶϊαιὶ 
ποαὰθ δρυὰ ΤῊ. ἐχοηηρία οχϑίδηϊ 
Π64116 ἀρυα 8|105 βουὶρίου 5 ἴῃ - 
νϑηΐπηιβ. Γᾶ 486 7) τθβουῖθθῦθ ΠΟ 
ἀυθὶτανὶπλι8, 410 ἴδοιο ᾿ιᾶθο δδὺ 
γΘΡΒΟΡατα. ΒΕ}168: ἔστι γὰρ καὶ 
᾽49. ἡ ἕορτὴ Διός Μειλιχίου 
ἢ Διάσια καλεῖται μεγίστη 
(8.1!. ἑορτὴ τοῦ “Πιὸς). Οἷ, Κταορ,. 
αν. 8 51, 12 οὔπὶ δάη. πᾶ οπιθη- 
ἀαιϊίΐοπο οἰϊαπὶ ΤΟ] ΘΓ 116 ν᾽ θύιΓ 
ἤοτὶ δἀάϊίαπι Μειλιχίου, απο 
Α. Μοιημηβεηο ἴῃ Ἠθογίο]. Ρ. 888 
Βα οἰ Ομ 6 πὶ πη, αὐἴα πηαχὶ- 
τὰ [Ιονὶ8Β ΜΊΠΟΠΙ ἔδβδίαπη ἰΐα 
ΘΟΠΙΠΙ ΘΠ] ΟΥΑΓΘίαν. ατια 81 οἰ αβάθτα 
οἰἴατα [πἰββοῦ ααοὰ πΐπιβ νοοᾶ- 
τοίαῦ εὖ απΐαὰ ποὴ ἀθ ΜΙΠΟΗΙ 
Ιονὶβ, 56 ἀθ ἴονὶβ πιᾶχῖμηο [δϑίο 
ΒΘοα ΠῚ ΟΥ̓ΔΟῸΪ βθηςθπιϊδτη ὨΪδ 
ἀσογοίισ, Νὰ καί (αποα4 6) 
ΘΕΠῚ ᾿ἀϑηναίοις οοηϊπποίαπι δά 
βοίππι ἐστὲ μεγίστη (ἑορτὴ τοῦ 
ΖΙιός) γοίουσο ἴοι. Οαἱὰ β᾽θὶ νοι 
δ᾽ ἂῦ ἤφυνν. τϑβουϊρίαπι ποὺ ἰῃ- 
{6} ρσίπι8. ᾿αβῖα Θο θρυ ΠᾺΡ 
μηνὸς ᾿ἀνϑεστηριῶνος ἡ φϑί- 
νοντὸοὸς βοουπᾶάμπι 560Π0],. Αὐὶϑί. 
Νῦν. 408. ΟΥἉ, ἀθ 115. αβὶυ8 αἰβρα- 
ταηίοτη ΜοΟΠΊπΊ8, 1. Ἰ. Ρ. 379 564. 
ἘΑϊ50ὸ ἴπ 5861|0]. Ῥαίπι, (εἴ, 584, 
ΨΙ 74, 2) πο δὰ Ζιάσια δἀ- 
ποίδίυν: ἑορτὴ 4ϑήνησι τοῦ 

Οὗ, δάη. 

Διός, ἃ καὶ Διιπόλια καλεῖται; 
πῃ Ὠὶρο Ια βῖπηθ ΒΡ Ποηΐα πηθη58 
ϑοϊΓορ μουίοηθ ἀρθθδηιιγ, [ΙᾺ6πὶ 
ΕΥΤῸΡ ἴῃ 5010]. δὰ Ατῖϑί, 1. 1. εὖ 
ΒΕκΚ. Ἀπεοὰ. Ρ.91. -- ἔξω τῆς 
π. ἐν ἧ Ἀ. τ. Δ. ες νοϑυθογπι 
οοἸ]οοδίίοηα οἵ. δἄάη. ΠῚ 89, 2. 
ΤΥ ὟΓ 95,5. Οὐδ πὸϑ ἤδεὸ 
γοῦῦα ἰπίθ! !]αχὶῦ 5600], δὰ Αὐῖβι, 
1. 1... αὶ δά ἤὰπο ἰρβαπι ἰοοὰπ 
νἱἀθίαγ ΓΕΒΡΘΣἶΒ86 ἰδ δἀποίδῃδ: 
ἑορτὴ Ζιὸς τὰ Διάσια ᾿4ϑή- 
νησιν, ἐν ἢ πανδημεὶ ἔξω τεί- 
χους συνόντες ἕἑἕορταάξουσιν. 
Οποά οχίγα ἀσθοῖῃ νοὶ, αὖ 56}0]. 
Ατὶβί, στϑοῖθ ἱπίθγρυθίαίιαν, οχίρᾶ 
ΓΒ πῆυτοβ ἰδοίαἃ 6886 ἢίαβὶα 
ΤῊ. ἀϊοῖι, δά ϑἃ ἐθηρογα γαβρὶ- 
οἷν. Νάὰπι ΟΥὙ]ἹοΟπ5. δείαία 508 ἃΥΧ 
τηὰπηϊία ογαΐ, απδο Πἰο βρη Ποατὶ 
πϑααϊς. Ο00 δαίΐίοπι ἰο60 δχιγᾶ 
ὈΓΌΘτι ἰεβύαπι οἰ Θυγαν ευϊηΐ ὁ0η- 
Ἰδοίαγαηη ἰαπίαπι ἴδοθτ ἰϊοοί, 
Ιονῖβ ΜΊΠΟΠΙ ἀγᾶτα δὰ Οδρ ἢ ϊϑϑατῃ 
5118 Π| ἔυ]556 Ρϑυβ. 1 87, 4 ἰνδάϊε, 
ἀρχαῖον Τονὶ5 ΟἸ περὶ ἕερόν 
ἰάθηι 1 18, 8 πιεπιογαί. Ῥοϑβίθγι 8 
᾿παϊοῖϊα πη ἈΠΙΡΙΘΧῚΒ Μοπιπλ5. 1. 1. 
Ρ. 880 Ἰοουπὶ ἔεβιὶ δὰ ΠΙββαπι 
ἔμϊ586. οθηβοῖ οἶγοᾶ θᾶτη ΓθρΊ Ο ἢ 6ΠῚ 
αὶ ροϑβίθα Ρ᾿βἰβίγαϊαβ ΟἸΥ ΠῚ ρ θα Τα 
οοηαϊάονῖ, 4ὺϊ ἸοουΒ. οὐ ῬιΟΡΙΟΥ 
αὶ [αοτὶς οἱ ἴπ τϑρίοῃθ 5'ὰ5 
οἰἰδπὶ ροβίθα [ον]5 οὐϊια ΠΟ 18- 
βίη. ΟὈβίαι ἰδπηθη απο, ααδη- 
τατα ἰγαδίτατη δοσδρ  πλι8, ἴῃ ἢδο 
γτορίοπθ ΟἸγ πρὶ, ποη ΜΙ ]ΟΙ 5 
Τὰρρίϊτοι οοἸοθαῖαν. Πανδημεί 
νοοα βἰρηϊβοδίαν 1ᾷ [δδίαπι 6] 6- 
ὈΓΔΙᾺΠῚ 6558. ἃ ἰοία οἰνιιαίῖθ, 
ποὴ κατὰ δήμους, υἱ δονὶ 5016- 
μαΐὶ ἴῃ τϑ]ϊα αἷβ αυδ6 σοῖαν ἀσγοβῦδ 
Θιοηγβία οχίτα ὈΓΡΘΠῚ ΑΥΤΤΝ 
Οὗ Μοιῖ5. 1. 11 ΡῚ 8965. 1: 
[ϑύουσι (δὲ) πολλοὶ κ.τ.1.1. 
Ουδ6 Ἰηἶῖο ἃ ΗΓ ΤΥ ΡΓΟΥΒῈΒ 816 η8 
Βαϊ ΔὉ Πυῖτ5. Ἰοοἱ ΟΠ δουθηί ἃ; 



ΤΟ ΚΥΛΩΝΕΙΟΝ ΑΓῸΣ. ( 196.) 815 

ἀλλ᾽ {ἁγνὰ ϑύματα ἐπιχώρια]), δοκῶν δὲ ὀρϑῶς 
γιγνώσκειν ἐπεχείρησε τῷ ἔργῳ. οἵ δ᾽ ᾿᾿ϑηναῖοι 
αἰσϑόμενοι ἐβοήϑησάν τὲ πανδημεὶ ἐκ τῶν ἀγρῶν 
ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ προσκαϑεζόμενοι ἐπολιόρκουν. 
χρόνου δὲ ἐπιγιγνομένου [οἱ ᾿4ϑηναῖοι] τρυχόμενοι 

ἀλλὰ εοδά. 

π8Π ὨΪΠ1] δοϊαπέ δὰ ἀθηηοηβίγδη- 
ἄυπιὶ 80 ογᾶοιϊο ροίιιϊ5856. οἰϊαπὶ 
ΑἸἰδπἰθηβίαπη Παϑῖὶα ἀθβίοπδτῖ. 
γυΐϊσο ροβι ϑυουσιὶ Ἰπτοτραησαηι; 
βΒοᾷ ἴίὰ νϑγθοσα πὶ ̓ πποίπγα ΡΤΟΓ- 
508 ἀδβίθγδίιγ οἱ Π6 ᾿πίθγρυθίοιη 
αὐϊάοθπι ἰδπὶ ΔΌΓΙΡΙΘ νοῦθᾷ ποῖ- 
λοὶ κ. τ. λ. δἀάϊταχιπι ἔπ1556 δχ - 
5. πη πηι5. ὥποά δαυίοη Ο. ΕΥ,. 
Ἠδγτηδηηὰ5 ἴῃ ΡΉΪ]Ο]. Π Ρ.8 πολλὰ 
νεὶ πλὴν 5ουὶ θη τπΠὶ 6558 Ραϊᾶ- 
νἱΐ, Ποὺ ἰἰ8 τοίαίαίαγ. α4π86 ἴῃ 
Χεη. Απαῦ. ΥΠ 8, 4 Ιερυπίαγ, 
4π0 ἰΙοθὺ οοσποβοῖίαγῦ ἴῃ Ὀ δ 511}5 
οἰἴΐδτη Ποϊοοδιβίᾳ ἱτηπηοϊδία 6586. 
Οὗ. Ατῖβί. ΝΡ. 408 54ᾳ. [μπεϊ. 
Τίῃ, 7. ϑυῖά. ἱπ Ζιὸς κώδιον, 
Μοχηπη8. 1. 1. ρ. 88ὅ. 81 νβϑγὸ 
ϑύουσι οαπὶ ΒΘαΌΘΠΕΪθι15 ἰαπηρὶ- 
τῆιι5, δηΐθα δὰ ἐν ῃ γούθαπι ἀθ- 
εβϑί. Οομπιρίοπάδπηι ἰσίταν βθηίΐθη- 
ἰδ 6586 ΠΙῚΠῸ Ρυ δ ηγ5. ΕΧ Π06 
ΒΟΠΟΙΪΪΟ : πανδημεὶ ἑἕορτάξουσι, 
ϑύουσι δὲ πολλοί, 41ὸὺ πο 
ἸῃτοΡργοίϑιϊοη θη], 56α ἀἰβογθρδη- 
16Π1] ΘΑΠΊ4Π6 ΨΘΓΔΠῚ ΒΟΥ ρ τ ΓΆ ΠῚ 
ΘΟΠΕΪ ΠΟΙ Ραυίδπηιβ. Οὗ 56}ο]. 
ΑὙὶβί, τηοᾶὸ Ια τυ πὴ δὲ 511}}}}5 
Ιοοιβ ΠῚ 8, 8 ὡς εἴη ̓ 4πόλλω- 
νος Μαλόεντος ἔξω τῆς πόλεως 
ἑορτή, ἐν ἧ πανδημεὶ ῆηυτιλη- 
ναῖοι ἑορταξουσι. Ρνδείθυθᾶ ΕΧ 
ῬΟ]]. 1.26 τὰ δὲ ἀρώματα καὶ 
ϑυμιάματα καλεῖται" Θ. δ᾽ αὐτὰ 
εἴρηκεν ἁγνὰ ϑύματα πρὸς τὰ 
αἱμάσσοντα καὶ σφαττόμενα 
νΟΧ ἁγνά δὐάεπάα εβδὶ, 4 8Π) 
ἸΠ]Πυτα ἴῃ 500 ΤΉ. ΘΧΟΠΊρΙΟ, 16 ο 1556 
ἴᾶπὶ Ἠθπ]Β θυ δ᾽ 15 νἱάϊε, Ρτδο- 
ΒΘΓΓ ΠῚ Ομ Τὴ ᾽ρ88ἃ ϑύματα ἐπιχώ- 
ριὰ ποη νἱἀθδηίαγ ἵερείοις οοη- 
ἰγαῦῖα 6856, Ὑρϑίθγθῃη δαίθμη ἢϊο 
ἀοοιῖ ᾿πίογργοὶῖβ δἀποίδιϊοπεπι 4 6- 
ΡΥΘΠοπάἀΐπιβ, α4π86 ἴᾶπὶ ῬΟΙ οἷ 5 

6 τού βθηίθπίϊαθ ΞΡ πη θη 15. οἵ, δάπ. 

᾿ϑείαίθ. ἰπίοθυ βουρίουϊβ γουθα το- 
Θερία εγαὶ, [ποῖρὶν δαίθπι ἱπάς ἃ 
γοοᾶθυϊο ϑύουσι; πηι 486 
Ῥγδεοθάυηΐ νεῦρα ἔξω... . ἑορτά- 
ἕξουσι 88 ἀδβογί ϑεπάδτη ἔεβεῖ 
τηδοηϊ πα Π 6 ΠπΔ ῬΟΥΓΠοηΐ. Ἁγνὰ 
ϑύματα αὐ Ἱπογαθηία (Π06. ΘῃΪ τὴ 
ἁγνά ἱπάϊοαι; οἵ, ΡΙαῦ. . [εθξ. 
482 ὁ ϑύυματὰ τε οὐκ ἦν τοῖς 
ϑεοῖσι ζῷα, πέλανοι δὲ καὶ 
μέλιτι καρποὶ δεδευμένοι καὶ 
τοιαῦτα ἄλλα ἁγνὰ ϑυματα) 
Ποβυϊϊ5 (ζερείοις) ΟΡΡοηὶ θεπῈ 
ἰηέθ!! οχὶν ΡΟΠ αΧ; 56 τηΐϊη 5 τθοίθ 
νἱάθίῦ Ορὶπδῦὶ δὰ υΓΠπιθηίΐα 
6588 οἱ πηδρὶβ5 Ρἰδοοί 50Π0]. ἰπτον- 
Ρτείαίϊο: τινὰ πέμματα εἰς 
ξώων μορφὰς τετυπωμένα 
ἔϑυον. Νδη) ῬΓΟΡΔθΠ τοῦ ΜΟΠηπη5. 
1,1. Ρ. 8382 534. βυβρίοαίιν. 605 
ἀπογατη ἴδοι! αίθ5. δα Ποβίϊαβ ρᾶ- 
{10 ΠΊΟΓΘ ἱπηπη οἰ ηἀἃ8. πη 50 - 
Θογθηΐ ῬΓῸ 115. ΘΆΓΙΠῚΊ ᾿πηᾶσῖΠ 68 6 Χ 
ΟΡΘΟΙΘ Ρἰβίουϊο οἰ οίαβ οὐ} 1556, 
4αΟ ΠΑ ΠῚ 5Βοοσ ηἀ  ὅϑυν. δὰ ἄθη. 
1 116 ἴῃ 580 υῖ8 βἰπηα]δία ΡΓΟ 
γοιὸ δοσερίδ 5ἰηϊ, --- ἐπεχώρια, 
δριὰ 608 ἀϑίτατα (ἰαπά68- 
ἐδιίομ6). Πέμματα ἐπιχώρια ἃ 
πελάνους καλοῦσιν ἴῃ 51π|}}] 
οὐ! Τονὶβ ὑπάτου οοτηπηθιηονδί 
Ραυβ. ΥΠΙ 2,1. Οἱἁ, δυτα. Απεῖαυ. 
ΠΡ 6.7: 

8 7. αἰσϑόμενοι, 5011, ΓΘΠΊ, 
Β᾽τΉΠΠτονΡ βᾶθρα αἰσθόμενος 5ἰπθ 
ΠΟΠΊΪΠ6 τοὶ ᾿πίθ!] θοῖαθ. Οἷ, 118, 2. 
181,1 εὐ δάη. ἼΙ ΤΊ, 2. -- αὐ- 
τοῦς] τοὺς περὶ τὸν Κύλωνα. 

88. χρόνον ἐπιγιγνομ έ- 
νου, ἦα Ζεῖξ ἀαθδεοὶ (ϊ. 6. ἴῃ 
οὐβίάἀϊοπο) υογϑίγίος, οατη ἔθ τὴ - 
Ρι58 ΡΓΟΙΓΔΠ ΓΘ ΕΓ, στο 
26, 4, 1)6 5'π}}}} ἐγγέγνεσϑαι νἱά. 
δάῃ. 118, 1. -- [οἵ ᾿4ϑηναϊοι]. 
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τῇ προσεδρίᾳ ἀπῆλϑον οἱ πολλοί, ἐπιτρέψαντες 
τοῖς ἐννέα ἄρχουσι τὴν φυλακὴν καὶ τὸ πᾶν αὐὖ- 
τοχράτορσι διαϑεῖναι ἣ ἂν ἄριστα διαγιγνώσκωσιν᾽ 
τότε δὲ τὰ πολλὰ τῶν πολιτικῶν οἱ ἐννέα ἄρχοντες 
ἔπρασσον. οἱ δὲ μετὰ τοῦ Κύλωνος πολιορχού- 
μένοι φλαύρως εἶχον σίτου τε καὶ ὕδατος ἀπορίᾳ. 
ὁ μὲν οὖν Κύλων καὶ ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ ἐχδιδρά- 
σκουσιν᾽ οἱ δ᾽ ἄλλοι ὡς ἐπιέζοντο καί τινες καὶ 
ἀπέϑνῃσκον ὑπὸ τοῦ λιμοῦ, καϑίζουσιν ἐπὶ τὸν 
βωμὸν ἱχέται τὸν ἐν τῇ ἀκροπόλει. ἀναστήσαντες 11 
δὲ αὐτοὺς οἱ τῶν ᾿Δϑηναίων ἐπιτετραμμένοι τὴν 
φυλακήν, ὡς ἑώρων ἀποϑνήσκοντας ἐν τῷ ἱερῷ, 

[1] 

ἐφ᾽ ὧ μηδὲν κακὸν 
ἀπέχτειναν᾽ 

Ῥοίαῖν αὐϊάθπι ἀρροβίψ οὶ ΡᾶΡ- 
ὄἰναθ Ῥγδθηλλϊ, ἀἰβρ!ϊσοῦ 18 ΠΊΘη, 
αυοὰ 8 7 πιοάο δαίαϊι, --- προσ- 
εδρέαν ἀςε οὐδίάϊοπο (υὐ προσ- 
καϑέξεσϑαι) ῥτδρίθν ΤΊ. δ]}- 
αυοίϊθη5 ἀἰϊχὶυ Πῖο δ55.,) νἱ ῥγο- 
Ρτὶα Ευτὶρ. Οτ, 98. 804. Β᾽ ΤΆ Π1πι6 
Ῥγοοορ. ἀχϑόμενοι τῇ προσ- 
εδρίᾳ Β. 6. Ρ. 8309 εοχιιν. - αὖ- 
τοκράτορσι] αὐτεξουσίοις. 
56Π0]. Νοὴ ἀνυπευϑύνοις. -- 
τότε. ,,ἴάθο τότε ἀϊοῖν αυοά 
Τ65 ἀοίηαθ ἈΠίου 56. παθαϊ ροίο- 
Βιαίθ ἀιΟ ΠΟ ΌΤ ἃ ϑοΙοηθ γα 115 
Ῥαυθαβ ἱπιηηϊηυία.“. αἰ, Οἵ, 
ἊΝ δοίιβιη. Δπύαα. αν, ΤΡ. 488 544. 
-- τὰ πολλὰ ννν οὗ ἐννέα 
ἄρχοντες ἔπρασσον. Αἱ αὖ 
Ἡρτγοάοίο Νὶ ΤΙ 46 δὸ σομϊανἃ- 
(ἴ0Π6 ἘΧ ρ]ἰοα πιο. οἵ πρυ τάνιες τῶν 
ναυκράρων, οἵπερ ἔνεμον τότε 
τὰς ᾿Αϑήνας, ποιπηϊηαπίαν, ἃ 
Ὧθ τὸ οἵ, ϑοιοθμι. ὧἀθ Οοιῃῖι. 
Αἴδη, Ρ. ΧΙἧ 54ᾳ. οἱ Ἀππία. 1 
Ῥ. 844. 480. Δ ΔοΙ5π),1, ἃ. Ρ. 487. 
δι. Απίΐϊαᾳα, 1 8 108, 14. Ουνι. 
ἌΝ δοβηι, ἀθ6 αὐ 6 Αἰμ θη. 1 ᾿. 418 
δάη, 2. οἱ ἀθ βγη} 1185. ἀἰββοηβὶο- 
ἰθὺ δά. 20, 8, Ηουναπιὶ ΔγΌΠοἢ - 
πὶ ἰὰπῸ Ῥγϊποῖροηὶ [586 Μο- 
σ8οίοιη ἰοδίδιυν Ρ]αΐ. 80]. 12, 

8 9. φλαύρως. Δαϊδοιϊντιηι 
ΘΘΙΡΟΙ ἃρυὰ Τλῖο, φαῦλος 

ποιήσουσιν, 

χαϑεζομένους δέ τινας καὶ ἐπὶ τῶν 

ἀπαγαγόντες 

βουιθίίαν, Οὗ, 100. δὰ ὅ0ρ}. Αἱ, 
1328. 

810. ἐκδιδράσκουσιν. 
ἘδΠΠταν φῃΐπη Βυϊάα5 ἴῃ ν, Κυλώ- 
νειον ἄγος. Οἱ 50}|0]. Αὐβι, 
ἔα, 448, -- ἐπὶ τὸν βωμόν. 
Ἵξετο πρὸς τὠγαλμα Ἠρτοά. 
6 ρυδοροϑβῖι. οἷ, δάμη, 24, 7, ἔ588 
δαΐθη ΜΊηοσνδθ ἃγᾶπὶ οΧ 8 2 οἱ 
ῬΙαι. 1,1, ΘΟ: ΟΒΟ τα, 

8 11. ἀναστήσαντες αὐὖ- 
τούς, ὁ ἢ 608 511 Θ᾽ 6 (ΓΔ ΠῚ 
ΓΘ 4 α6Γ6) ἰα55͵ 8866, 1. δ. πε 
ΒΌΓΡΕΥΘηὗ 115 ΡοΥϑ 8 55- 
Βεηΐ. Οἱ. 128,1. 187, 1. ΠΙ 
28, 8. Τῦ, 4. -- οὗ τῶν 4ϑη- 
ναίων. ἴδε. ᾿πίογροβιίο σϑιθί. 
ρΡαννο οἴ, Δάη, {ΠῚ δὲ ον 
ΘΖ, ὅ. ἐπιτετραμμένοι 
τὴν φυλακήν. Οἱ. Μαί, αν. 
8 424, 2 εἱ 8 490. ἰκόον αν. 
δ᾽ ὃ, ἁ ἘΠΠ ἢ δ Ὁ ἀπο- 
ϑνήσκοντας ἐν τῷ ἱερώ. 
Οπάδνουθιι8. πὶ πὶ ΡΟ ΠΪ ἀδογαπὶ 
580 Ορὶ πα δηιαν, Οἔ, 184, 4. --- 
ἐφ᾽ ᾧ. Οἱἁ, ἀπ. 108, 1. -- μη- 
δὲν κακόν. Δα οογίε μηδὲν 
ἀν ἡκεστον" δὶ Ἠογοάοία5 1 ἃ; 
τούτους ἀνιστέασι, ἴμααΐι, οἵ 
πρυτάνιες τῶν ναυκράρων. 
ὑπεγγύους πλὴν ὅανατοῦυ, 4 δ ηι 
Θχοθριϊοποπὶ ῥδοίδο ᾿μ ΘΠ πα Πλ (8{15 
πιδ]ο Οπλῖδὶς ΡΠ τάγο μ5. βίηραϊα- 
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σεμνῶν ϑεῶν [ἐν τοῖς βωμοῖς] ἐν τῇ παρόδῳ ἀν- 
᾿ 3 ᾿Ὶ - ᾿ 

ἐχρήσαντο. καὶ ἀπὸ τουτου ἐναγεῖς καὶ ἀλιτήριοι 
τῆς ϑεοῦ ἐκεῖνοί τὲ ἐχαλοῦντο καὶ τὸ γένος τὸ 
ἀπ᾽ ἐχείνων. ἤλασαν μὲν οὖν καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι 
τοὺς ἐναγεῖς τούτους, ἤλασε δὲ καὶ Κλεομένης ὃ 

“ακεδαιμόνιος ὕστερον μετὰ ᾿“ϑηναίων στασιαζόν-- 
τῶν, τούς τε ζῶντας ἐλαύνοντες καὶ τῶν τεϑνεώ- 

Ν 9 τ ως ΄, ΄ ᾽ “ ΄ 

τῶν τὰ ὀστᾶ ἀνελόντες ἐξέβαλον᾽ κατῇλϑον μέντοι 
ὕστερον, καὶ τὸ γένος αὐτῶν ἔστιν ἔτι ἐν τῇ πόλει. 

8. 11. ἀνεχρήσαντο Ηδβυοῖ. δυϊά, Ζοη. Βεκ, Απϑοᾶ, Ρ. 899, 
17. ἀνεχρήσατο ΡΟ]]. ΙΧ 168, ἀπεχρήσαντο 1,8υν. Ἐ;, το! αὶ ὁ06α. 
διεχρήσαντο, ἀθ α'ο οἵ, Π| 86, 8. ΥἹ 61, 8. Ρτνδοίευθηάυπη ἄνε- 
χρήσαντο σΘΟηβθη88. ο ΔΙΠΙηιΪΘΟΥ ΠῚ οἱ δἰ μη Τϑαγ. 

τος πη ῖττη πηαλαδίι5 οϑὺ (485. Πυτηδίαση, ἃ Τῇ, 

ΤΘΠῚ ΓΑΤΙΟΠΘΠῚ ὨΔΡΓΆΠ5 απ 1] ἐπὶ 
δέιῃ κατιόντες 856. {ποῦὶ βία- 
ἀπονῖπι, -- ἐπὶ τῶν σεμνῶν 
ϑεῶν,αρυἀ νοπούδη 85 4688 
(ἴπ ὁοπμβρθοῦι 5ἰπη ]Δογο πὶ [8ἃ- 
ΤΠ ἀράγαπ; οἷ, δάη. 11 18, 5). 
Οοπβίάθπαϊ νοῦρθᾶ ααδηςᾳ δ Πὶ Π10- 
τὴ 5 Ποα η0ὺ5 ΘΧΆΘαΌΔΡΙ ἃ 
αταθοὶβ βοϊθπὶ (οἵ, δίῃ. 34, 7), 
ἰδηθῃ οδἰΐϊατη οαπὶ ἐπί εἰ σθηθῖϊνο 
οοΟπῃϊ Ποία 6556 (οἵ, Ηοπι, 1|. ΧΥΠῚ 
389. 428. Χεοη. γι. ΥὙἹΙ 1, 6) ποι 
ΤΪΓΙΠῚ δ8ϑῖ, οὔ ἰἴάθιη ἀϊοθπηαὶ 
τηοάυβ ἀρὰ ουὐηάϊ νοῦθὰ τερὸ- 
τἰαίαγ, Οἱ, δά. 60, 8 οἱ Αὐίϑβί, 
Ἐφαυΐι. 1812 χαϑῆσϑαί μοι δοκεῖ 
εςν ἐπὶ τῶν σεμνῶν ϑεῶν. -- 
[ἐν τοῖς βωμοῖς] ἀε!. Ὀοθν. 
Νεβαμο βαεάδθαῃύ πθαὰ6 προαίΐ βαπί 
ἴῃ 8ι18 βθὰ δὰ διᾶ58. Οἷ. ΡΙ]αῖ. 
50]. 12 τοῖς βωμοῖς προσφυ- 
γόντες. --- Ν ἐπεγαηαβ ἀθὰ8. 561 
Ἐππηθηϊάθβ 40 ΑἸΠΘπ  θηβῖθ5. αἰ- 
Οοἰᾶ5 6558. ΕἾ 85. οχ Αθϑοῇ, ἘΠ), 
δ. αἰϊαμάθ ἰῃΐθυ ΟΠ Π68. σοηϑίδί, 
Ἐδυαπὶ ἰδ ρί τη, αποὰ το αι [πὶ 
51 ΠΉ}}}0 118. ν .} 15 καϑῆσϑαι. ἐπὶ 
τῶν σεμνῶν ϑεῶν ΘΟΙΠ ΠΕ ΟΓα- 
τὰν ἴῃ Ατ, ἔφα. 1. 1., δγαῦ ἱπίθυ 
ΔΓΟΘΠῚ οὐ Αγεορᾶρσιπ), Οἱ, Βιγ8, 
ἀεορτν. Τρ. 284, Εο οοηϊιγϑίοβ 
ἀεβοθηάϊββθ, ααἱρρα πὶ ἴῃ Ατθο- 
Ῥᾶσο ἰπαϊοῖιπὶ ΒΒ τα τὶ Θβϑθῃΐ, 
Βουῖθῖι ΡΙαῖ. 1.1. --- ἐν τῇ παρ- 

βογι ρίαν 60Π- 

Ὁίῖο ΧΙΥ͂ΙΙ 84, 8. 

ἴπ ἐγδηϑβῖζα. ἀν - 
ἐχρήσαντο, οοηΐρδορταῃΐ, 
ἱπτοτοιμ σα εὖ, αὐ ἀναλοῦν 
ΠΙ 81, ὃ. -- τῆς ϑεοῦ. δε 
Βϑμηοῖ, Σ Μαίι. αν, ὃ 844, 1. 
Κι πος. αν. 8 41, 26 δάη. 9. -- 
τὸ Ἡ τὸ ἀπ᾽ ἐκείνων. 
ΑἸοπιαθοηἰάαα. Ροιἰββί πα, ΟΕ, 
Ηεογοάοι. Ν' 70 54. 

8 12. ἤλασαν ... οἵ 4η- 
ναῖοι. Οἵ, ΡΙαι. 50]. 1. ἃ. οὐ ἀδ 
ΔΌΔΡΠΟτα δάη, 80, 2. -- ἤλασε 
τανγς Κλεομένης. Οἵ, Πειοά. 
ἸΙ. ἃ, Εδοίαπι ὁ81 ΟἹ. ΤΧΧ ΥΠΙ 1 
(ἃ. ΟἸ"ν, 609. νεὶ 608). -- μετὰ 
᾿Αϑηναίων στασιαζόντων, 
Ϊ. 6. δαϊαία5 Δ ἰβᾶροῦδθ δοιϊοηθ,. 
ΟΥ δομοεπι. δὰ ΡΙ αι. ΟἸθοπι, 17, 8. 
Οὐπὶ ἰρῖταν. ΡῬᾶγβ ΑἸΠ ΘΠ β απ 
ϑἰσπϊβοοίαν, πη ἀϊοίιιπι δϑί μετὰ 
τῶν ᾿49.---τούὺς τε... ἐξέ- 
βαλον, εὖ νῖνοβ ΘΧρβ δὴ - 
165 Θὐϊᾶπὶ ΤἸπΠοΥ ΠΟ Τα Ο558 
Β.0] αι ΕΧύΘΓΪΙ ΘΓ . 
Εγιβίτα ἰσίταν Κναθρ. τε... καί 
ἴπίδι. 86. γρίδιυὶ γϑίαβ ἐξέβαλον 
ἴῃ βιιβριοἰοηθπὶ νοοᾶνῖίν. --- ἀν ε- 
λόντες. ΡΙαι.. ἀνορύξαντες, 
δ 68. ποίᾷ Ῥοθπᾶ ῬΡΟαἰΓΟΓαΠῚ, 
Ῥεοχίπιαπι ἐ ξέβαλον γεβροπάοὶ 
Τγοῦνσθο ἐξορίέζειν ἴῃ τὰ τῶν 
προδοτῶν ὀστὰ “ἀνορύξαντες ἐκ 
τῆς ᾿Αττικῆς ἐεαίαίσεν Ἰμϑοοῦ, 
118. -- κατῆλθον... ὕστε- 

όδῳ. 
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121. Τοῦτο δὴ τὸ ἄγος οἱ “ακεδαιμόνιοι ἐκέ- τ 
λευον ἐλαύνειν δῆϑεν τοῖς ϑεοῖς πρῶτον τιμω- 
ροῦντες, εἰδότες δὲ Περικλέα τὸν Ξανϑίππου προσ- 
ἐχόμενον αὐτῷ κατὰ τὴν μητέρα καὶ νομίζοντες 
ἐκπεσόντος αὐτοῦ ῥᾷον (ἂν) σφίσι προχωρεῖν τὰ 
ἀπὸ τῶν ᾿ἀϑηναίων. οὐ μέντοι τοσοῦτον ἤλπιξον 
παϑεῖν ἂν αὐτὸν τοῦτο ὅσον διαβολὴν οἴσειν 
αὐτῷ πρὸς τὴν πόλιν, ὡς καὶ διὰ τὴν ἐκχείνου 
ξυμφορὰν τὸ μέρος ἔσται ὁ πόλεμος. ὧν γὰρ 
δυνατάτατος τῶν καϑ'᾿ ἑαυτὸν καὶ ἄγων τὴν πο- 
λιτείαν ἠναντιοῦτο πάντα τοῖς “ακεδαιμονίοις, καὶ 
οὐκ εἴα ὑπείκειν, ἀλλ᾽ ἐς τὸν πόλεμον ὥρμα τοὺς 
᾿᾿ϑηναίους. 

128. ᾿Αντεκέλευον δὲ καὶ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τοὺς 
“ακεδαιμονίους τὸ ἀπὸ Ταινάρου ἄγος ἐλαύνειν. 

Οδρ. 127. 81. ἐλαύνειν ἐκέλευον Τι. αὶ. 
ΤΙΟΓΟΒ, (Οἷς. 196, 2 οἱ 129. 

οὐ δἰϊᾳιοί ἀδίθ- 

ρον. Ταπὶ οππὶ (Ἰ]5.Π|6η65 τονο- Τὸ κελεύειν (αὐτοὶ) 
Οδίθυα μη θᾶ 

αὐτῷ. 

οαία5. οϑύ ἴῃ θΔίυ 18 Π|. 

αρ. 127. 81. δῆϑεν. Αι- 
ἰθπάθ πᾶπο ρανιϊουϊδηι (5 οἱ Π10 61) 
δηΐθ οἃ ψϑῦῦθᾶ οΟἸ]οοδίατπη αυϊ- 
Ὀαβοῦτῃ οοῃδονοί, Οἢ, ΤΥ 99. --- 
πρῶτον, ἃπιθ οἸπμπὶδ, ἴτὴ- 
ΡτϊἾ5. Ηοριν. Εν, Μεα, 5171. 
Ῥμοθη, 886 οοηΐετι. Οἱ. ῥτδο- 
ἴογθα ἐς τὰ πρῶτα 1Π 89, Ὡ..--- 
προσεχόμενον. 50Π0), ἔνοχον 
ὄντα. ὅϑῖο ΡΙαι. Ρεγὶο]. 88. Ναϊοὶ 
αἰπ θαι, οὐὔποχὶπτ 6558 
Ρἴδου!ο, Οἱ, ϑυϊά, 5, ν. προσεχές. 
-- κατὰ τὴν μητέρα. ἘΕϊδηΐτα 
γηδίοῦ οι οῦὰὺ Αραγίϑί ΟΠ Ἰ51Π6- 
πἷ8 ἔγγονος (ΡΙυι. Ῥειῖοὶ. 8), 
ΠΘΡΙΙΒ ΜορΟΙΙ5, ΠΠΠῚ ΑἸΟΠΊ ΘΟ 5. 
{ὰν» σφίσι προχωρεῖν. 1)6 
δαάϊιο ὧν οἵ, δῆ, ὅ, Ν 81, 3. 
Ἐτγαβίγα δὰ ὑποπάτιπὶ Πἀ 11ΠῚ ἰηβη, 
Ἁγίαν 98, 8, αὶ οἵ, δάῃ, -- 
τὰ ἀπὸ τῶν ᾽49ϑ., 4αυδὲ ἃ" 
Αἰ θη, ᾿πηροῖταντο νο] ρθη 1. 
Οὗ 1.4, δ. ΝὟἼΙ 56, 2, 

δ. 2. παϑεῖν ἄν. ΟἿ αδἅῃ. 
ΠῚ 80, ὃ. ---διαβολὴν οἴσειν 

ἐλαύνειν τὸ ἄγος. 
ἴῃ τὸ [αἸβ] ΒΌΠῚ. γιά. ΡιΙυΐ. 1. ἀ. 
τ φῦ. ἐκ ξστοων; ὅδ ἂς 
Γαϊαταπι 6556. -- ξυμφο- 
ράν, οαἰϊατηϊίατθ, ἷ. 6. Ρᾶτ- 
16} Ρἰδοῦϊ αυδτῃ ΠαθΘθαί. --- τὸ 
μέρος, Ῥατγυΐπι). 564 ουπὶ ἤᾶδο 
ποίϊο αἰῆεγν νἱἀ θαίαν Ὁ δὰ 4 8) 
μᾶθο Ἰἰοουῖο 74, 8. ΠΠ 67, 2 παθοί, 
τι μέρος οοπίοῖν ἸΘΡ ΘΠ πὶ ΒΙΘρΗ, 
ἴῃ Τη65. ν. μέρος Ρ. 802 εἀ, τϑο. 
ϑ6α οἵ. Ηονοά. Π 178. 

8 8. ὧν γάρ ἘΠ ΣΑΣ 
θῦ, ὅ 8αα. -- ἠναντιοῦτο. 
τοῖς Πακεδ. Ὅδ οδιι518 τοὶ δ 
140 54ᾳ4ᾳ. εἰ ἀ6 νϑηΐϊβ ΟΠ ΘΟ ΠῚ 
οὐἰπηϊηαὐϊοηῖθιβ ὈΠΙγίοῃ, ἀ6. Ῥβε- 
Ρμΐβηι. Μίορατ, ρ. 88 54ᾳ4ᾳ. οἱ 
διηίθη, δὰ Ρ]ῖ. Ῥουῖοὶ, 81. Νῖθῦ. 
Ηϊϑβι, δηΐ. ΠΡ. 88 854α4ᾳ. ατοί, Ηϊδβι. 
ΥἹΙ ρΡ. 189 (ἰπίθγρυ. 1Π ῥ. 894). 
ΜΏΘΙ]. ϑιγιιοῦ. ΑὙἸβίορ!ι. Ρ. 47 544. 
-- ὥρμα. Οἵ, δάη. 87, 2. 

ΟΔρ. 128, 81. τὸ ἀπὸ Ται- 
νάρου ἄγος. Οἷ, Ραυ5. ὙΠ τς 
1. Δ6}}. Καν. Β͵ῖϑι. ὙἹΙ 7. Βυϊά, 

ΟἿΣ ΤΙ 
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οἵ γὰρ Δακεδαιμόνιοι ἀναστήσαντές ποτὲ ἐκ τοῦ 
ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶνος ἀπὸ Ταινάρου τῶν Εϊλώ- 
τῶν ἱκέτας ἀπαγαγόντες διέφϑειραν᾽ δι᾿ ὃ δὴ καὶ 
σφίσιν αὐτοῖς νομίζουσι τὸν μέγαν σεισμὸν γενέσϑαι 
ἐν ΣΙπάρτῃ. ἐκέλευον δὲ καὶ τὸ τῆς Χαλκιοίκου ἄγος 
ἐλαύνειν αὐτούς ἐγένετο δὲ τοιόνδε. ᾿ἐπειδὴ 1Π1|αυ-- 
σανίας ὁ “ακεδαιμόνιος τὸ πρῶτον μεταπεμφϑεὶς 
ὑπὸ Σπαρτιατῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς ἐν ᾿λλη- 
σπόντῳ καὶ κριϑεὶς ὑπ᾿ αὐτῶν ἀπελύϑη. μὴ ἀδι- 
κεῖν, δημοσίᾳ κὲν οὐκέτι ἐξεπέμφϑη, ἰδίᾳ δὲ αὐτὸς 
τριήρη λαβὼν “Ἑρμιονίδα ἄνευ “ακεδαιμονίων ἀφ- 
ικνεῖται ἐς ᾿λλήσποντον, τῷ μὲν λόγῳ ἐπὶ τὸν. 
Μηδικὸν πόλεμον. τῷ δὲ ἔργῳ τὰ πρὸς βασιλέα 
πράγματα πράσσειν, ὥσπερ καὶ τὸ πρῶτον ἐν- 
ἐχείρησεν, ἐφιέμενος τῆς ᾿Ελληνικῆς ἀρχῆς. εὐερ- 
γεσίαν δὲ ἀπὸ τοῦδε πρῶτον ἐς βασιλέα κατέϑετο 

Οαρ. 128, 8 8. Ἑλληνικὸν πόλεμον οοἀ4. ΟΥ̓ δάη. 
ἐπεχείρησεν Τιαὰτ, ῬΆ]. πὶ. οἱ ὑτὲ γῴς ἀοίογίογαβ. Ὁ τοαιιθ πο 0 

ΤὨπογ 465. Οἵ, 84, 1. ΚῪ 4, 2. 417, ὃ. ὙΠῚ 24, 6 εὐ 128, 2, 1140, 
8. 89, 4. 

Ταινάριον κακόν οἱ Ταίναρον. 
-- τοῦ ἱεροῦ τοῦ Ποσειδῶ- 
νος. 6 δος νἱά. ϑίγδθ. ρ. 868. 
ΒδυΒ: ΠΕ 955 4. 1πἴτ 0. 188. 
Οστι, ΡεΙορ. ἶ Ρ. 219. -- σφέ- 
σιν αὐτοῖς. Ὁ 86η. ο. 19. --- 
τὸν μέγαν σεισμόν. Οἷ. 101, 
Ὡ, Οδυβᾶπι ἶϊ5 ᾿πα]οὶϊ ᾿ϊχαοὶ 
[1588 ααοὰ Νορίμηιβ Ῥαϊα θαι 
ἴΕΥΓὰ 8 τηούι5 οἰ ἤοθυθ. 

8.2, τῆς Χαλκιοίπου) 
“Χαλκίοικος ἡ ᾿ἀϑηνᾶ ἐν 
Σπάρτῃ, ἢ ὅτι χαλκοῦν εἶχεν 
οἶκον ἡ (ἀἀάπητυν ξαϊβαθ. ὁδι- 
586). 8610]. ὲ πᾶο ἀθαᾶ οἰυβ- 
486 [6 ΠΡ 10 ΡΓΘΘΙΟΓ 8|105 νἱ ἃ, Ρδα5. 
1Π 117, 8. Ἰηΐτα 184, 1. Μδηβ. 
ρᾶγι, ΤΡ. 38, Βυγβίδη, αβορν. 
ΤΠ ν. 122 5α. 

8. 8. μεταπεμφϑ'εὶς ὙΠ 
ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. ΟΕ 951 .πὰ 
-- ἀπελύϑη μὴ ἀδικεῖν. 
Οἢ, 9ὅ, ὅ εὐ ἴ01 δάη, --- ἕρμεο- 
νίδα. Ηερπηῖο 65. αὐ ῖ5. οἵ, "ἌΤΙ 
88, 1. -- ἄνευ Λακεδαιμο- 

νέων. ἰπϊαβ55ὰ 8 ο6 48 6Π10 - 
πο πτηῦ ΟΥ̓͂Ν 8. Ὅν 985. 
ΠΙ ὅν Ὴ  1Σ Τυΐτα 131: 
οὐ κελευσάντων αὐτῶν. Ῥεὶ. 
δθο νεῦθᾶ, αὐαβὶ ρ΄δη8 ἰάθηι 
νδἰθδιΐ δία ἐδέφ, Ηθενν. --- τὸν 
“Μηδικὸν πόλεμον. ἴϊὰ ργὸ 
Ἑλληνικὸν π. ροβϑὺ Θεθπανγάταμη 
τϑοία ἤθινυ. Νάὰπι Ὀεδ! απ αταθ- 
ΘΟΓΙΠῚ οὐ Ῥουβὶβ σϑβίαμη ΤῊ. 
ἀθία 6 οϑδί Μηδικὸς πόλεμος 
(90:1. 90. ὙΠ} 297,.15 1Π10 
δαὰὺῖ τὰ ῆηδικα τς (. 18, 8. 
41.135. 60.1.78} Ὁ...9 7,0. 145. 
Π 1ΓῚ16..1...91..9.ὄ ΔΝ ΊΙ 89.098 ΗΠ 
24, 3); Ἑλληνικὸς δαϊοπι πόλε- 
μος 112,1, δὶ οἵ, ἀάη., Θδὺ θ6}Π 1 ΠῈ 
Θταθοογαπὶ οαπὶ ΘΥΆΘΟΙΒ δ βύιπι. 
οῖηάε πράγματα ἴῃ 5ΒυβρίοϊοΠδπὰ 
νοοᾶί Κυιθρ. ϑεὰ οἵ 1. 70, ἿΣ 
-- πράσσειν. Ὅδε ἰπῆη. 
ἀφικνεῖται ἃρῖο νἱὰ. δάη. Ι 
8, 2. Μαδίῃ. τ. 8 ὅ820. Κτυερ,. 
Θ - 8 δῦ, 8 δάη. 30. 

84. εὐεργεσίαν δὲ (Κτιιορ. 
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χαὶ τοῦ παντὸς πράγματος ἀρχὴν ἐποιήσατο" Βυ- ὅ 
ἕάντιον γὰρ ἑλὼν τῇ προτέρᾳ παρουσίᾳ μετὰ τὴν 
ἐκ Κύπρου ἀναχώρησιν (εἶχον δὲ Μῆδοι αὐτὸ καὶ 
βασιλέως προσήκοντές τινες καὶ ξυγγενεῖς, οἱ ἑάλω-- 
σαν ἐν αὐτῷ τότε) τούτους οὗς ἔλαβεν ἀποπέμπει 
βασιλεῖ κρύφα τῶν ἄλλων ξυμμάχων, τῷ δὲ λόγῳ 
ἀπέδρασαν. αὐτόν. ἔπρασσε δὲ ταῦτα μετὰ [Ὸγ- 
γύλουν τοῦ ᾿Ηρετριῶς, ᾧπερ ἐπέτρεψε τό τε Βυ- 
ζάντιον καὶ τοὺς αἰχμαλώτους. ἔπεμψε δὲ καὶ 
ἐπιστολὴν τὸν 1 ογγύλον φέροντα αὐτῷ. ἐνεγέ- 
γραπτο δὲ τάδε ἐν αὐτῇ, ὡς ἵἕστερον ἀνηυρέϑη" 
“ΠἹαυσανίας ὃ ἡγεμὼν τῆς Σπάρτης τούσδε τέ σοι 
χαρίζεσϑαι βουλόμενος ἀποπέμπει δορὶ ἑλών. καὶ 

8. 6. ᾧ ἴι. ΡΔ]. Αυρ, Μ. Ο 485. οἱ δἰϊφιιος ἀθίθυί το. οἰ Θιπερ 
ἰΆτηθπ 84 ργοπιθπάδπι νἱπὶ νοοᾶθα}} (εἰ ἰρϑὶ σαϊ}) δριϊββί πη μ, ἃ 
ΟΙ 455. 

τε Ἑοπἰθοἶ!). . ἐς βασιλέα 82 κἀη. 3. ΟἿ, νἱοἰπδίτη δάη. 116, 
ἘΠ ΩΣ θδοπεοίιϊοϊα τ 
αριυὰ τσοὶ οΟἸ] σαν. Οἱ, 
ϑΈβ5εὶ. δά. διοά, ΙΝ 1 οἱ Ῥονν. 
δα σπᾶν, Ρ. 409, Β1Π}}Π{8ὺ χάριν 
κατατίϑεσθαι 88, 1 εἰ κεῖταί 
σοι εὐεργεσία 199, 8. ΜΝεγθὰ 
ἀπὸ τοῦδε ὀχρ!οαπίαν 118. 488 
8 ὅ 5ϑααθηΐιν. Οἔ Μαίιἢ. ἀν. 
8 615, 2 οἱ ἀ6 γάρ δάη. Π 2, 1. 

δ. 5. Βυξάντιον ἑλών. Οἱ. 
94, 2. τ ἘΣ παρουσέᾳ. 
Οὗ, ἀδάη. [ΑΙ 20, 1. --- βασιλέως 
προσήποντες. Οἔ, ἀΠΥΡΙ ατ. 
8 ὅτ0. μου. δὰ ϑορ)!. ἃ . 860. 
-- προσήκοντές μεσ καὶ 
ξυγγενεῖς. ϑίῖο ΡΙαϊ. Τγ5. 8 
οὐ 4110] συγγενεῖς καὶ οἰκεῖοι, 
Οἷο. ρῖὸ ὅόχι, οβο. 8 96 οὐ [ἀ81. 
ΧΙ ργορίπαπὺὶ οοσπδίϊᾳαδ, 
Ταῦ. Ηΐβι. ΠῚ 84 ργορίπαιυὶ δά- 
ΓΘ 5 4806, ὕδ68. Βε6}}. (4}}.11 
προρϑβαυὶϊ οἱ σοη βδὴριη δὶ, 
1 μαιϊὰβ βρθοίδην προσήκοντες, 
ρΡτορίπαῦϊ, αὐυδηὶ ξυγγεὲνεὲὶς. 
198... τ. οὗ Νορς ῬΡδυδν 95 “--- 
θεϊηὰθ οὗ τποῖ8 ἰθηγογο πο! δὶς 
Βεοκκ. Νὰπι κα αυοά δηΐο βα- 
σιλέως ἰεσίτυγ. ᾿μπιογργθίδηά πὶ 
οβδύ βοουπάυπι Κγυθσ, αν. ὃ 69, 

8. - τότε ροβί Ρανεοῖρίιπι 50- 
Ἰὰπὶ Παιιὰ [6116 γερϑυῖνῖ δ" οἰ ἢ5 
Κταθρ. (118 επὶπὶ τότε δὴ υϑαν- 
Ῥϑῦῖ 8οῖεῖ: οἷς 58: 1: Τν 5: 1 
Υ 58, 1) οὑπὶ Βαρθυ ουθαβ ἴπη- 
σοηα πὶ 6556 βιβρίοδίαν, αποᾶ 
[δον (Ἰα58., 4αθη πὰῃς βθουτ 
ΒΌΙΗΙΒ, -- τῶν ἄλλων ξυμ- 
μάχων. Οἵ, Μαιῆι. αν. 8. 444, 
6 εἱ 8 6806, 2. Κγιερ, τ. 8 50, 
4 δάη. 11. Ἰηΐνα {1 14, 1. κ 118, 
ΙΓ 9: Θ πῆπρ {0 ὃς 

ὃ 6. Γογγύλου. Οἢ Ῥὶοά. 
ΧΙ 44, 8 εὐ Νορ. !, ἀ, ΑἸτον ορὶ- 
Βα] πὶ 4ΌΟΠΙ6 Ῥαυβδηΐδθ Τνατῖη 6 
ἱπιθυρυθίδι 18. οϑί, --- φέροντα, 
φαΐ Γογνοί, ΟΥ, Ουδοβῦ, βοταπῃ, ]. 

9.7. ἀποπέμπει τς ΝΣ 
γνώμην ποιοῦμαι. 6. Μαιῃ. 
αν. 8 299 οἱ Βεογη]. ϑ'γηῖ, ρΡ. 428, 
ΝΘΡΟΒ πᾶῃο ῬΘΙΒΟΠ86 μη δι} ΟΠ 6 ΠῚ 
ἴυρσιυ, οὐ 5' παῖ] ΓΘρΟΥΪ ΠΠΙῸΓ 
199. 8 εἱ θη: ΒΕ ἄν. 
πᾶσ γαυβῖτα ἀποπέμπω τοᾶ- 
᾿πογαην Βίθρἢ. οὐ 4]}}. ΕΌΓπΊα]δ6 
γνώμην ποιεῖσϑαι φᾷυ!]ο δἰϊἃ 
Βϑηϊθηιία εϑὲ 1) 2, 4. Ν]] 72, 
8. 6 βίπη! γνώμην ἔχω οἷ. 
αάη. ΠῚ 80, 8. Ῥοβὲ υἱγὰ παι 
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γνώμην ποιοῦμαι. εἰ καὶ σοὶ δοκεῖ. ϑυγατέρα τὲ 
τὴν σὴν γῆμαι καί σοι Σπάρτην τὲ καὶ τὴν ἄλλην 
Ἑλλάδα ὑποχείριον ποιῆσαι. δυνατὸς δὲ δοκῶ 
εἶναι ταῦτα πρᾶξαι μετὰ σοῦ βουλευόμενος. εἰ 
οὖν τί σὲ τούτων ἀρέσκει, πέμπε ἄνδρα πιστὸν 
ἐπὶ ϑάλασσαν, δι᾿ οὗ τὸ λοιπὸν τοὺς λόγους 
ποιησόμεϑα.“" 

129. Τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Ξέρξης 
δὲ ἥσϑη τε τῇ ἐπιστολῇ καὶ ἀποστέλλει ᾿Ἄρτά- 
βαξον τὸν Φαρνάκου ἐπὶ ϑάλασσαν καὶ πελεύει 
αὐτὸν τήν τε “Δασκυλῖτιν σατραπείαν παραλαβεῖν 
Μεγαβάτην ἀπαλλάξαντα, ὃς πρότερον ἦρχεν, καὶ 
παρὰ Τ]|.αυσανίαν ἐς Βυζάντιον ἐπιστολὴν ἀντεπ- 
ἑτίϑει αὐτῷ ὡς τάχιστα διαπέμψαι καὶ τὴν σφρα- 
γῖδα ἀποδεῖξαι, καὶ ἤν τι αὐτῷ Παυσανίας παραγ- 

᾿ -» δ. - ’ γέλλῃ περὶ τῶν ἕαυτοῦ πραγμάτων, 

5015 ᾿πῆ ηἰεἶν 15 ᾿ΐα Ἰοστέαν αὐ [μ8ΐ, 
Ροβύ σψϑῦθᾷ ΘΟ Π5 1110 τη ὁερΐ. 
Ῥι]ο δἰϊτον ροβί γνώμη ἐστί μοι. 
γιά. δἄάη. 52, 2. -- δορί. 516 
ἰΐογατη ἐΝ 98, βλιε ϑυγατέρα 
τὴν σήν. ΑΠπτοῦ Ηεγοάοι, Υ' 82. 
-- σὲ... ἀρέσκει. Νά. Μδιῃ. 
αν. 8.411, ὅ. Κτυοσ, 8 48, 8 ἀη, 2, 
ΑΠΠΡῚ αοιναπι ΤΙμΟ. ΒΘΙΠΡΘΥ ΟἿ ΠῚ 
ἀαῖ, οοπίαηοῖῦ, τἰι58ὰ8 δϑὶ Δ ΠΊΘἢ 
Ῥᾶββῖνο ἀρέσκεσϑαί τινι, τι.129, 
8. ΠΠ 68,8. -- ἐπὶ ϑάλασσαν. 
ΡΥο πηᾶτὶ (1. 6, Αβϑίαθ ογὰ) Ραδῖι- 
βϑηΐϊαπι ἢϊο εὖ ρᾷι!]0 ροβὺ πιδ]8 
ποηηϊπαί Νορ. Νά. 1ἴ01 ΝΙρρειά. 
ΡΓγο πέμπε 500 0}1π5 νἱάθιαν πέμ- 
ψον, 5εὰ δὰ εἴθοιαπι τεὶ αἰαίατγ- 
ΠΙΟΓ πὶ ν]ἀ θίαν ΓΒΡοΙ, αὐ ΟἸΠῚ 
ἔπεμπον ἀἸοῖταν. ΡΓῸ ἔπεμψαν. 
- δι᾽ οὗ -- ὅπως δι᾽ αὐτοῦ. 

Οαρ. 129. 51. ἀρτάβαξον. 
ΟΝ, Ὀὶοά. ΧΙ 44, 4. Νερ. Ραυβ. 
2, 4. Μιάριυν 185. 6558 ΑὐιαθαΖῈ8 
αὶ οχ Βογοάοιὶ μἰβιογῖα ποιϊβϑὶ- 
Τηι15 εβϑῖ. -- Φαρνάκου. Ὀὶϊ- 
Βπσαθηάι8 δϑί ῃἷΐο ἃ ΡΠ αγη Ὀζὶ 
τηδὶ οΥὶβ ἢΠ10, πη οὐὶβ ραῖγο. Οἵ, 
ΤΕ ΟἿ 11 ὙΠ ΟΣ 1. Κυιύδο. δ 
Ῥίοη. Ρ. 888. --- τήν τε κ. τ. 1. 

πράσσειν ὡς 

Ιῃ τέ οεδγπϊίυῦ εα ξύγχυσις ἀθ 
4τἃ ΘΧΡρΟΒιταπΊὶ οβύ δὰ ο. 16. -- 
ΖΦασκυλῖτιν σατραπείαν. 
Ηδθο ργαοΐδοιαγα, 488 6 Ά ΒΟΥ ΠΟ 
Ορρίάο δὰ Β)ιηνηἀδοῦπὶ οἴ ΟΓΔΠῚ 
Ῥγοροηια 8 5[ῖο (οἵ, δέν. Ρ. 4175), 
ὉὈῚ βαίγαρα Παθίταγα σου ϑαθνογαῖ, 
ΠΟΠΊΪ δ αῖαγ, οοηϊί ποδί. πἀγὺ 68 
ΗεΙοβροηιὶ, Ρηγυρίαπι, ΒΓ γηὶ- 
ἃτη, Ραρῃ!ασοηίαπι, ἀρ ρα οοἴ8Π1. 
Οἵ, Πδγοάου. ΠῚ 90 εὐ δάη. ΨΠΠ 
ὅ, 4. --- ἀπαλλάξαντα. Εβι 
ἤτα Αἰπηττίεγο, αὐιὄϑεοτι. --- ὃς 

πρότερον ἠρχὲν ἀε]. ἤετν. 
Ῥοββαηΐ αυϊά πὶ ἃ06556, 8564, ΘΠ 
οοηεγαπί δὰ νίπι νοιδὶ ἀπαλλό- 
ξαντα δοοαγαῖίπβ ἀθβηϊθπάδπηη, 
ποῃ ἀεθ επί. --- “τὴν σφραγὲδα) 
ἢ σφραγὶς τοῦ Περσῶν βασιλέως 
εἶχε κατὰ μέν τινας τὴν βασι- 
λέως εἰκόνα, κατὰ δέ τινας τὴν 
Κύρου τοῦ “πρώτου βασιλέως 
αὐτῶν, κατὰ δέ τινας τὸν 4α- 
ρείου ἵππον δι᾽ ὃν χρεμετί- 
σαντα ἐβασίλευσεν. ὅϑ6ο]. ΟἿ 
Ροϊγαθη. Ν1Π 27 οὐ Βεογηά, 2.8 
Ἡγαρρεπιυ. ἄθν ὐτίθοϊ. τ. Ππι. 
Ρ. 1857. Ηῖϊο σφραγές νϊἀδίιν 6858 
σφράγισμα ερίϑιιίαο. Οἵ, Χρη, 
Ηῖβι. ατ. ὟῪΠ 1, 89 οὐυπ 1 4, 8. 
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ἄριστα καὶ πιστότατα. ὃ δὲ ἀφικόμενος τά τε 3 
ἄλλα ἐποίησεν ὥσπερ εἴρητο καὶ τὴν ἐπιστολὴν 
διέπεμψεν. ἀντεγέγραπτο δὲ τάδε. οἷδε λέγει 
βασιλεὺς Ξέρξης Παυσανίᾳ καὶ τῶν ἀνδρῶν οὕς 
μον πέραν ϑαλάσσης ἐκ Βυζαντίου ἔσωσας κεῖταί 
σοι εὐεργεσία ἐν τῷ ἡμετέρῳ οἴχῳ ἐς αἰεὶ ἀνά- 
γράπτος καὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἀπὸ σοῦ ἀρέσκομαι. 
καί δὲ μήτε νὺξ μήϑ᾽ ἡμέρα ἐπισχέτω ὥστε ἀνεῖς-- 
ναι πράσσειν τι ὧν ἐμοὶ ὑπισχνεῖ. μηδὲ χρυσοῦ 

χαὶ ἀργύρου δαπάνῃ κεκωλύσϑω μηδὲ στρατιᾶς 
πλήϑει, εἴ ποι δεῖ παραγίγνεσϑαι, ἀλλὰ μετ᾽ ᾽ἄρτα- 
βάξου ἀνδρὸς ἀγαθοῦ, ὅν σοι ἔπεμψα, πρᾶσσε 
ϑαρσῶν καὶ τὰ ἐμὰ καὶ τὰ σὰ ὅπῃ κάλλιστα καὶ 
ἄριστα ἕξει ἀμφοτέροις. 

180. Ταῦτα λαβὼν ὃ Παυσανίας τὰ γράμματα, 
ὧν καὶ πρότερον ἐν μεγάλῳ ἀξιώματι ὑπὸ τῶν 
Ἑλλήνων διὰ τὴν Πλαταιᾶσιν ἡγεμονίαν, πολλῷ 

8 2, ἀντεγέγραπτο. Ριο- ἃ, ΠῚ 108, 8. Μαδι. αν. 8 ὅ96, 
Ρ΄ΕΥ ἐνεγέγραπτο 128, 6 ἄντεν- 
ἐγέγραπτο ἤριν. ΠῚ ΒαΓΠοὶώ 
τοβουϊρίατα γαῖ, οἱ οἵ, 1] 
08, 4. 

8 8, τῶν ἀνδρῶν. ἄεποιϊ- 
νὰ5 ΡῬϑμάοί εχ εὐεργεσία οἱ εβί 
οὈϊδοῖίίναβ 4 ἀἰϊοϊίατ, --- ἐκ 
Βυξαντέου ἰδμογο ἀθ] ον ναὶ 
Οον». δὰ Ηγρογ. ρΡ. θ4, ουἱϊ ο"- 
βεουία8 εϑὺ Ηεγν. ---ὀ κεῖταί 
σοι εὐεργεσία. Κεῖσϑαι εἰ 
ΔΙ101 ἀποκεῖσϑαι ἐδ τ 6 Ρ ὁ 510 πὶ 
6586, ΟΥχ θοιν. δὰ Οἰιαν ρΡ. 80. 
[400}08. δὰ Α6}}}}}. Ταῦ. ν. 678 οἱ 
Βαρτα 128, 4. --- ἐς αἰεὶ ἀν ἄ- 
γραπτος. »Νὰι ααἱ ἀθ γερο 
οὐ στορηο Ῥογβδῦη ὈΘ6Π6 ΤΊΘΓΪΕΪ 
δνδηί Ὃροσάγγαι 4 115 ἀϊοθθδη- 
[ᾺΓ (εὐεργέται ανδθοὶ νθυίθυθ), 
δὲ δουῦιπὶ Ποιηΐηἃ οΟαϊοῖ 15 ΓΘ ΟῚ 15 
1! γοθαπίαν, ΜΙ, Ηδιοᾶοι. 1, 
ΨΙΠ [ὁ. 85] οἱ 6 11}. Ἐβίμονδθ. 
Ἠπὰ58. Οὐ, Βυίββοῃ. ἀθ Ββρῃ. 
Ῥεγβ. ἢ. 98 εὐ βοῦν, δὰ ΟἸδυ, 
Ρ. 198. Ἐς «αἰεί αὐ ἐς ὄπειτα 
80, 2, ἐς αὖϑις Τ᾿ ΚΣ 

0. Κταδς. ὀι. 8 66, 1 δάη. 8 54. 
-- ἀρέσκομαι. Ὀξ δάη. 128, 
{. -- ἐπισχέτω αὐτὰ 6Χ ἐπέ- 
χξιν ἃ εχ ἐπίσχειν τϑρθίθπαππι 
51. ἀαθῖνανὶ ρούθϑὺ; ΠῚ δαΐπὶ ΠΟῸῚ 
Οὐδίατθ 850ΠῈ ἰθυΐδθ ῬΘΥΒΟηδ6 
ἱπηρουαινὶ δογῖβιὶ ἀοοθηῦ σύϑδηι- 
τηδίϊοὶ, νοϊαῦ Κύμορ. αν, ἃ 84, 2 
δάῃ, 2. Ῥνᾶθβθ5 ΤΠ ΣΩΣ ἰερὶ ΠῚ 
4ῦ, 4 δἀπῃοίαις ΟἸ455. -- επεπκῶ- 
λύσϑιωι. Οορίία τὲ ὧν ἐμοὶ 
ὑπισχνεῖ. Ῥ6 Ρουξθοι! ἱπιρενᾶ- 
ἰνο νὶὰ. Μϑδίῇῃ. ἀντ. ὃ 800 ρΡ. 
1126 5ᾳ. Κυιθο. αν, 8 ὅ8, 8 δάῃ. 
ὅ, Οὗ, κεκωλῦσϑαι 11 8, 4. -- 
παραγέγνεσϑαι. ϑ΄ἴγηαϊ! δυάὶ 
αὐτό (τὸ ἘΠ: -- ἔπεμψα. 
Οὗ δάμ. 1, 1 εὐ Κυμδθρ. αν. 8 58, 
10 δάῃ. 1. 

σαρ. 180. 81. γράμματα, 
6 15 Ὁ}} ἃ πὴ πὸ ὙΠ] ἣν 8, υδὶ 8 2 
ἐπιστολή, ἀαδιηϑαπιυά τη ̓ 10129, 
ΟΣ Ι͂ΘΕΣ 157; 8. -- ὧν... 
ἐν. ᾿ ἀξιώματι (560). τιμώ- 
μενος) ὑπο. ϑιμ Ππι ΥἹ 18, 8. 
Οὗ, Μαίι. αν 8 495, 2. Κτυρρ,. 
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τότε μάλλον. ἦρτο καὶ οὐκέτι ἐδύνατο ἐν τῷ καῦ- 
εστηκότι τρόπῳ βιοτεύειν, ἀλλὰ δσκευάς τε Μηδικὰς 
ἐνδυόμενος ἐκ τοῦ Βυΐξαντίου ἐξήει καὶ διὰ τῆς 
Θράκης πορευόμενον αὐτὸν Μῆδοι καὶ Αἰγύπτιοι 
ἐδορυφόρουν, τράπεξάν τε Περσικὴν παρετίϑετο 
καὶ κατέχειν τὴν διάνοιαν οὐκ ἐδύνατο, ἀλλ᾽ ἔργοις 
βοαχέσι προυδήλου ἃ τῇ γνώμῃ μειζόνως ἐς ἔπειτα 

ἔμελλε πράξειν. δυσπρόσοδόν τὲ αὑτὸν παρεῖχεν 
καὶ τῇ ὀργῇ οὕτω χαλεπῇ ἐχρῆτο ἐς πάντας ὁμοίως 
ὥστε μηδένα δύνασϑαι προσιέναι" διόπερ καὶ πρὸς 
τοὺς ᾿ϑηναίους οὐχ ἥκιστα ἡ ξυμμαχία μετέστη. 

1901. 0ἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι αἰσϑόμενοι τό τὲ 
πρῶτον δι᾿ αὐτὰ ταῦτα ἀνεκαλέσαντο αὐτόν, καὶ 
ἐπειδὴ τῇ ᾿Ερμιονίδι νηὶ τὸ δεύτερον ἐχπλεύσας 
οὐ κελευό ἄντων αὐτῶν τοιαῦτα ἐφαίνετο ποιῶν, 

Οδρ. 1981 81. ἀνεκαλέσαντο 0858. Αὐρ. Μοδαυ, ΟἹ. ἃ. ῬΓ. 
τηᾶη.,) γαϊοο ἀνεκαλεσαν, 5816 ποῃ ἀδίθγὶ 8: 568 Ῥᾶαϊο σαῦῖ5. πη6- 
ἀϊατα ἀπίθροῃ δπάππὶ ῬαΐδνΠΊ1118. 

ατ. ὃ 608, 48 δάῃ. 2. - ἦρτο. 
δι ΥἹΙ 59, 4 οὐκ ἤρϑη νοῦν ἐς 
ἀτασϑαλίην [1 Θρ᾿ βΡαπιπιδ 6]. 
ἘΞ οοπβαθίμαϊπθ ἰϑιηθη 5ΘΡΥΠΊΟἢΪΒ5 
ΤΗυογ ἀϊάοὶ ὄχβροοῖο ἐπῆρτο.“ 
Κιιες. ϑίπιρίεχ αἴρεσθαι ἴἰὰ 
ὁθγίθ ἀρυὰ ΡΙαι. (Βα. 8. ΑΗ}. 
12) Ἰεβὶ ἀεπιοηδβίγαι 0888. -- ἐν 
τῷ καϑεστηκότι τρόπῳ, 
οοπβαθῖο ποτ 8. θ6 Ῥγᾶθρ. ἐν 
νἱὰ, δάηῃ. 97, 2. Τοίὰ βϑβπίθημ ἃ 
ἱπέγα 182, 2 νϑυθὶβ ἐκδιαιτᾶσϑαι 
τῶν χαϑεστώτων νομίμων οχ- 
ῬυΪπηῖτιν, -- σκευὰς ηδι- 
κὰς ἐνδυόμενος. Οἱ. Νερ. 
Ῥαυβ. 8, ὥ. 1006] 6 61 Ῥοιθδύ πιᾶ- 
χίπιθ στολὴ ἡ Μηδική, α86 
Δα ούϊθπβ ἀρᾷ ΧΘΏΟΡἢ. σΟη]- 
τηθηιογαίαν οἱ ργορτῖο χκάνδυς ἀἰ- 
τῆν ὐν Χρης ἐΟντν ΤΠ ΊθυΣ. 
Ἐονγίαββε, γ6ΓῸ, ΟΠ Ῥίανα! δ᾽ 16- 
σδίαν, οἰἷδπὶ ἀναξυρέδας οἱ 418 
486 τοοσηβοπίαν ἃρια Χοη. Ογν. 
ὙΠ 8, 14 Ῥαυβδηΐαβ ἱπά υἷι. --- 
αὐτὸν. ἀπ ραν ἡμὰ 
Οἵ, Μίδι. τ. ὃ 412, 2 οἱ ἀθ τὸ 
Ὠϊο οὐ ἴῃ ῬΥΟΧΊΓΪ5 Ν. Ι. ἃ. 8ο 
δυϊα, ἴῃ ν, Παυσανίας. 

ΤΒυογαϊαϊς 0]. Τ. ἘΛ. 111. 

82. παρετέϑετο. 06 πιρᾶϊο 
νἱὰ. Μδι. αν. ὃ 4924. Κτιθρ.. 
αι. ὅ2, 11. -- βραχέσι. Οἱ. 
άπ, 14, 8. -- μειξόνως. Ὅς 
δ ἰθιχηϊηαίϊοηθ Δάν νἱά, 

Μδί, αν. 8 2602. Κυπερ. 6ν. 28. 
8. ---ἐς ἔπειτα. Ἐς τὸ ἔπειτα, 
αὖ Ἰδὲ ἀρὰ Τῆς, βου ρῦαπι οϑί, 
σοοΟὨϊθοῖέ Κυαθρ,. Βεὰ νἱα. τὔπι 
129,8. --τῇ ὀργῇ... ἐχρῆτο. 
Οἱ. Ριαι. Οἴμῃ. 6. Ὅ6 ὀργῇ οἴ. 
δαη. 1Π 82, 2. Ῥτγορίον (855, θ΄ 9, 
ἵνδρῃι. 11, 8. 8, 2 ορτν. πρὸς 
πάντας τηᾶνϊί. δοᾶ οἵ ΤΠ 80, ΗΝ 

δυνασϑαι προσιέναι. 
Φύνασϑαι Θχραποίο Κυπορ, α]]- 
αυδπάο προσιέναι ΘΧ προσίημι 
τϑρθίθπα απ οοηβυϊί. 6 ̓ἰϊὰ προσ- 
ἔεσϑαν Ῥοιΐϊὰ8 ἀδβίάθγανὶ υἱαθυὶ 
Τοβρομαοί ΟἸ458. --- πρὸς τοὺς 
᾿Αϑηναέους. ἡ ξυμμα- 
χία μετέστη. Ρτορτῖο ΤΑΔΙΟΥ 
Ῥϑγβ5 βοοίογι πη. (Οἱ, 95, 4. 

δρ. 181. 81. τὸ πρῶτον. 
γιά. 98, 8. --ὀ καὶ ἐπειδή. 
Βδαϊς ΒΟΡΙΡΙΟΥ δὰ 128, 8. -- οὐ 
κελευσάντων αὐτῶν ἀεὶ, 

21 

Ὡ 
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χαὶ ἐκ τοῦ Βυζαντίου βίᾳ ὑπ᾽ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρλα΄. 

᾿4ϑηναίων ἐκπο-- 
λιορκηϑεὶς ἐς μὲν τὴν Σπάρτην οὐκ ἐπανεχώρει, 
ἐς δὲ Κολωνὰς τὰς Τρῳάδας ἰδρυϑεὶς πράσσων 
τὲ ἐσηγγέλλετο αὐτοῖς πρὸς τοὺς βαρβάρους καὶ 
οὐκ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τὴν μονὴν ποιούμενος, οὕτω δὴ 
οὐκέτι ἐπέσχον, ἀλλὰ πέμψαντες κήρυκα οἵ ἔφο- 
ροι καὶ σκυτάλην εἶπον τοῦ κήρυκος μὴ λείπε-- 

ΟοὉ. 'ἰπ Μηθπιο5. ΠΟΥ. 861. ὙΠΙ 
Ρ. 92, (θπηο γα πορἂΠ8 Πᾶποὸ Ατι- 
ΟΑΠῚ 6586 ογδίϊοηθιη. Οἱ, δῇ ΠΊ 
Υ 600, 1. -- ἐκπολιορκη ϑ' εἰς] 
τῇ πολιορκίᾳ ἐχκβληϑείς. ὅ8.})0]. 
ΟἿ. ΡΙαν. Οἴπι. 6. εἰ ἀβ νϑυθο ἴηΐγα 
184, 2 5ἴδσυι ἀθ [,Αἰ. ΧΡ υ σ η8Γ6 
Ὑγ αΐοι. δὰ Ταῦ, Αστῖο, ς, 41. ΝΙρ- 
Ῥενά. δὰ Νορ. Α 568. ὅ, 4. ἈΝ εἴββϑηθ, 
δὰ Τὶν. ΧΧΝ 28, Ραιυβδηΐὰβ ἰοὶ- 
τὰν ΒυΖδη ϊ οοηδοάθγαί ᾿δαπ6 
ΓΘΓΙΠῚ ἀποἀδη) πο 0 ρΟΙ 115 ον δῦ. 
Ναμπ ἰαδίᾷ ἴδοία 510 αὐ 15 ΟὈβίαἴο 
80 ἴᾳτα Οἷδβ8. αἀυθῖιαί, Ομ 
δηΐη πολιορκεῖν οἰἰατη σοπογα- 
ἐπὶ 5᾽ ρ στ 6 πη 6. 6 (ΡΙ αι. Ῥιοι, 8408. 
ἀε Βορ. 488 4), δοάθιη τηοάο ἐκ- 
πολιορκεῖν οππηΐηο ΘΧΡΘΙΪῈΓ6 
6586 ροίθβϑί. [18 οιΐδτη Ρ]αύ. 1,1. 
νἱάδίαν ἴπ16 1} 6 Χ 1858, ΘῈ ΠῚ ἐξεπο- 
κορ ὐΝην κα αὐτόν' ὁ δ᾽ ἐκπεσὼν 

. κατέφυγε βου θοροῦ; π8πὶ ἐκ- 
πεσών εἰ δὶ ΡΓῸ ρϑββῖνο νοὶ 
ἐκπολιορκεῖν. ΘΙ πλ πιο ἐκπολι- 
ορκεῖν 184, 2, αἱ ἐκ ποὴ δᾶ 
Ἰούμηι βρθοιδί, 564 5[ Πρ |1015 ν ΟΡ 
Υἱπὶ ῬΑΓΙΔΟΡ διρο αἰ ἴῃ ἐξα- 
πατὰν ἐξολλύναι Β᾽ 1] 015. ἴῃ 
ὉΠΙνΟΓΒῚΠῚ ΟΡ ΡΥ ΠΠ6ΓΘ, ὁ0η- 
{Ὶ δ Υ 6 βρη Ποαί, Πτουπαῖθ ἃ 6 11 
δϑί, σοῦ πο οοηϑβιδί Κινομ] οἴ ΠῚ 
ΟΡΙπἶο, αὐ ἰπ ἤργπι. ΧΙ τ. 117 
ἀϊοῖν τὰτη ἀθηη τη ΒΥ Ζδ ἢ Π 1 ΟἿ ΠῚ 
Ποο ἰοπΊροΟΓο ἰΐθγυπη (οἵ. 94, 2) 
Θχρυρηδίατμη δϑϑοὶ ΑἰΠ θη] θη 5] Τὴ 
Βοοίοίδιϊ δοοοββίββθ, Νδη) οἰβὶ 
δυίοα δοοοββὶί, ἰηθὴ Ῥαιβδηϊὰβ 
10] σοηβίάθγ οὐ αὐθοπὶ δὰ ἰΘΠΊΡ15 
ἰθῆργο ρΡοίογί, Μαηβίββθ θη Ϊπη 
ἘΔ ΠῚ 6Χχ 400 οδρία εβὺ ἴῃ Ραιιβᾶ- 
πἶδθ Ῥοββοβϑίομθ Ῥγορίον 98ι, 7 
νοὶ ΠΟῚ δϑὺ βδίτηῖθ οἱ αὐδὸ ἀθ 
ΒγζΖϑηιῖίο [π8ι, 1Χ 1, 8 ἐταάῖι, ἰἴσοι 

Δατηϊ αίυν δα πιοά ππὶ ἰποοτία θ ὰπ- 
οΚοῦὶ (Ηϊβι. δῖ. ὙΠ] Ρ. 142) οοη- 
ἰδοίατα οᾶρία ρῖὸ οοπάϊίϑ, 
ἰᾷπιὶ οοηϊιιβα δαπὺ αὐ ΠἾΠ1 ἴη4 6 
σΟΠηοΙαάογα ᾿ἰοθαὶ, Οἵ 1,. Ἠορθϑί. 
ἴῃ ΡΟ]. ΧΙ, ρ. 818 544. -- ἐς 
μέν κ᾿ τ. Δ. Ῥτγὸ ργᾶθρ. ἐς ἀρὰ 
ἱδρυϑῆναι ἐν Ἰεσίιυν ΠΟ 49, 6, 
ἐπί οὐτὰ δοοι8. ΙΝ 42, 4 εὖ οὐ 
δ, ΓΝ. 151 10 ὍΣ δύῃ, 109, 8. 
Οὐπὶ ἰοίο 060 4πὶ βοαυΐϊναγ οἵ, 
Νερ. Ρᾶι5. 8, - Κολωνάς. 
Εγαηὺ ἀπὸ Παΐϊ8 ΠΟΙΪΠἾ8 Ορρὶ- 
ἀνα ἴῃ Τιοδάθ δίᾳμῃθ δᾶ νἱοϊηϊ- 
ἰαῖ6. Οἱ, δίγαῦ, ρΡ. ὅ89 εἰ 604, 
Εογθῖρ. αθοσν. δηΐ, ΠῚ ρ. 180 οἱ 
140. -- Τρῳάδας. Αἀϊθοιϊνο 
ἀϊοίατη, αἱ Ἰάς ΙΝ ΟἹ, 1 εἰ Περ- 
σίς 1 138, 1 εἱ Ἕλλας ΥἹ 62, 2. 
ΟΝ. Μδμ. αν. ὃ 429, 4: ΤΡ. 
ῬδιΠ0]. ΠῚ ρΡ. 46. Νερ. Ι. ἀ. σο- 
Ιοπᾶ8, ααἱ ᾿Ιοσὰ5 ἰῇ 89ΓῸ 
Τιοδᾶο οϑι. - - πράσσων. 6 
Ῥανῖο, νἱὰ. Μδίι. τ, ἃ δ8ὅ δάῃ. 
4. Κτιορ. 8 ὅθ, 7 δᾶη. ὃ. Πραάοσ- 
σειν πρός τινα, τανῖιβ ἔς τινα, 
οὐαὶ τινί (οἴ. δάη. ΠῚ 4, 6), δὶ 
ἄσογα ουτὴ 8ἃ]., οὐ ἀδ ᾿οἰαπάο- 
Β.1η18 πιο! εϊουΐ 18 586 06 ἀϊοίτατ, 
Οὐ, 182, 4 (αὶ ἀς ἐς νὶά. δάη.), 
11 8, 1. ἸΥ 180, 4. Ἧ 61. 2. ΨΙΣΙ 
58, 4. - μονήν, 6. ᾽διατρι- 
βήν. -- οὕτω ΠῚ ̓Ηΐαης ἱποῖρίε 
ϑροἀοδβίὶβ. Οἵ, 1] 12; 4. 19. 1. 
70...1.. 58:..90....--ὄ πέμψαντες 
κήρυκα. Ποραιοϑ αἰχὶν ΝΘρ., 
41} ουϊα πη ῬΓῸ πόλεμον... προ- 
ἀγορεύειν, ΘΒ] σϑητἶι5 Ἰοφυΐίαγ, 
-- σκυτάλην Ἦν ἡ σκυτάλη 
ἐμέηᾳ στρογγύλον ἐξεσμένον, 
πίμηκες. δύο δὲ παρὰ Ἴακε- 

δαιμονίοις, ὑπῆρχον σκυτάλαι" 
καὶ τὴν μὲν μίαν κατεῖχον οἵ 
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σϑαι. εἰ δὲ μή, πόλεμον αὐτῷ Σπαρτιάτας προ- 
αγορεύειν. ὁ δὲ βουλόμενος ὡς ἥκιστα ὕποπτος 
εἶναι καὶ πιστείων χρήμασι διαλύσειν τὴν δια- 
βολὴν ἀνεχώρει τὸ δεύτερον ἐς Σ;πάρτην. καὶ ἐς 
μὲν τὴν εἰρχτὴν ἐσπίπτει τὸ πρῶτον ὑπὸ τῶν 
ἐφόρων (ἔξεστι δὲ τοῖς ἐφόροις τὸν βασιλέα δρᾶ- 
σαι τοῦτο), ἔπειτα διαπραξάμενος ὕστερον ἐξῆλϑε 
καὶ καϑίστησιν ἑαυτὸν ἐς κρίσιν τοῖς βουλομένοις 

Α. Φι σὰν ᾿ 

περὶ αὐτὸν ἐλέγχειν. 
192. Καὶ φανερὸν μὲν εἶχον οὐδὲν οἵ Σπαρ- 

τιᾶται σημεῖον, οὔτε οἱ ἐχϑροὶ οὔτε ἡ πᾶσα πό- 

ἔφοροι τῶν “Δακεδαιμονίων, 
τὴν δὲ ἑτέραν τῷ ἐκπεμπο- 
μένῳ τῶν στρατηγῶν παρεῖχον. 
καὶ ὁπότε ἐβούλοντο ἐπιστεῖλαί 
τι αὐτῷ, φέροντες ἵμάντα λευ- 
γον περιείλουν τὴν σκυτάλην 
καὶ ἐπὶ τοῦ ἵμάντος ἔγραφον 
καὶ ἀνελίττοντες παρεῖχον τὸν 
ἵμάντα τῷ ἀποφέροντι. τοῦτο 
δὲ ἐποίουν, ἵνα «μὴ μάϑωσιν 
οἵ ἀποφέροντες τὰ ἐν τῷ ἵμάντι 
γεγραμμένα. ὁ δὲ στρατηγὸς 
λαβὼν τὸν ἱμάντα τῇ ἑαυτοῦ 
σκυτάλῃ περιξίλιττε καὶ ἐγί- 
γνώσκε τὴν τῶν γραμμάτων 
περιοχήν. εἰ δὲ τις εἴποι, καὶ 
πῶς εἶχεν ὁ Παυσανίας τὴν 
ΦΣΤΗ Ἢ λάϑρα τῆς πόλεως 
ἐξελϑών: ῥητέον ὅτι ἀπὸ τῆς 
πρώτης στρατηγίας εἶχε τὴν 
σκυταλην. ὅδ!ιο!. Ροβίγοιηᾶ 6χ- 
ΡΙϊοαύο ἀπθ᾽ιαι! οη8. ρᾶραπι αϑί 
ῬγΟθΆ 1115. 6. βογίαία ἴρβα οἵ. 
Ἰπίοῦρυ. Νὸρ. Ῥαιβ. 8, 4. ΡΙαἱ. 
1,.γ5. 19. 66}}. ΧΥΠ 9. --- εἶπον. 
πη ρυΐογθ πηθπηθιῸ ἰα 6 ἀἱ (εἴ, 
29. 1 ὙΠ 80: 5: 00: 1Π| 
15, 1), ἴῃ Δ]16ΓῸ 5] π| ΡΠ] σοιὴ ἀἰ- 
δαπαϊ νίπι ΠδΒεί. -- μὴ 1λεέπε- 
σϑαι. ὅϊτιι} ΠῸΗ αὐτόν νεὶ τὰ 
εἶπον δηῖοα αὐτῶ. Λείπεσϑαι 
ΟΌΠῚ ρθη, δ δπὶ ἢὶὸ δ᾽ 1161 ἀϊοῖα πὶ 
δίαιιθ 10, 8. οἱ ἰὴ Ἔχθπηρ} 18 ἰδὲ 8]- 
Ἰαιῖ5. -- εἰ δὲ μή. ΟἿ, ἀάη. 28, 8. 

8. 2. διαλύσειν, Μεάϊαπὶ 
ἀπολύεσθαι εἷς ἸοσϊταΓὙΠΙ| 87,1. 
Ἀοιϊναμι οἱ πιθάϊαπι Βαϊὰ5. νουθὶ 

51 Π}}ΠΠ6 Γ΄ ΟΟἸΙΟΟατὶ νἱάϊτη5 ἰδηὶ 
18, 4. Αἀά, οἰΐατα Π| 46 κατα- 
λῦσαι. - ἐσπίπτει... ὑπό. 
Οἵ, δάη. 8, 2. -- τοῖς ἐφόροες. 
Ῥδυὰπ ἘΘΒΕΠΙἑατς αὐ ν]ἀδίαΓ, Νε- 
Ρο5 οαϊνὶβ ΘΡοτο. -- τὸν 
βασιλέα δρᾶσαι τοῦτο] 
Καὶ μὴν οὐκ ἦν βασιλεύς, ἀλλ᾽ 
ἐπίτροπος. ὅοῖιοῖ, Οἵ, 182, 1 
εὐ δάη. 107, 2. Ερο δδπὶ 60- 
Ἰδοίϊ Ομ 6 ΠῚ 50 ]νὶ ρ0588 ΓΘΟΓ, 51 
Ῥαυβϑη απ Τ ρ͵8. ΡΘΥΒΟΉ 8ΠῚ 51511- 
0 15586. ἀἸ σΔΠ15 δυΐ οοτίο ΤΙθοΥ- 
ἰάθη], ουπὶ αἰχὶέ ἰΐοθοσθ ἢοῸ 
Ρουθ δάνθῦθαβ ΓΟΡΘΠ] ἈΘΌΓΘ, 
γΟ]αἶδ886. ἃ ΠΟὈΪ8. ἰη 6 ]Π 6 Ὶ τηα]τῸ 
τη 518 δάνθυβιιβ δ ΠΊ ααὶ ἰδ πα τη- 
τη0 0 ΤΘρ 8 ἰαΐον δὶζ, "5 160}. 
Νε καὶ δηΐε τὸ» δχοϊἴ58ε βυϑρὶ- 
ΘΘμυσ, ργΟ θεῖ Ναροβ 1]. ἃ. δὲ 
ΓΘ οἵ. Μι6}1, Ποῦ. Πρ. 119. -- 
διαπραξάμενος. ῬΡοτί.: τα 
Οἵα ΠῚ τὴ ἃ δ᾽ 508 {1885 ἴγδῃ5- 
οί. Ἰστέον ὅτι. τὸ ἀνύσα- 
σϑαί τι παρὰ τοὶς ἄρχουσι δια- 
πράξασϑαι λέγεται. 56Π0]. δὰ 
87, ὅ. Ἰάθηὶ χρήμασι καὶ λόγοις 
διακρουσάμενος τὴν κατηγο- 
ρέαν οχρ]ϊοαι. Ατη.: πανίῃ 
56(1εἀ .Π 6 δἰ δ κα θν 8, Ξόας ἀὲ 
αὐτὸν ἐλέγχειν. Τηϊοστίτα5 
ΒΟΓΌΠῚ, ἀοἰθῃαίτιιν νΘΡΌ 5 1385, Δ 
ὡς ηὕρισκον ἐκ τῶν περὶ ΠΌΤΣ 
σανίαν ἡλέγχων. Οτππΐηο περί 
τινος εἰ περί τι ἰπίογάτπη ρᾶθη8 
ὨΪ}11 αἰ δυαπι, Οὗ, άπ. ΥΙ 88, 9. 
ΨΠΙ 14, 2. 

215" 
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λις, ἕτῳ ἂν πιστεύυσαντὲς βεβαίως ἐτιμωροῦντο 
ἄνδρα γένους τὲ τοῖ βασιλείου ὄντα καὶ ἐν τῷ 
παρόντι τιμὴν ἔχοντα (Π]λείσταρχον γὰρ τὸν “εω- 

’ Ἵ , ᾿" ’ “τ ν Ἂ ᾽ 
νίδου ὄντα βασιλέα καὶ νέον ἔτι ἀνεψιὸς ὧν ἐπ- 
ἑτρόπευεν), ὑποψίας δὲ πολλὰς παρεῖχε τῇ τὲ παρα- 

᾿ ᾿ , -» ’ ᾿ " 3 ψνομίᾳ καὶ ζηλώσει τῶν βαρβάρων μὴ ἴσος βοίλε- 
σϑαι εἶναι τοῖς παροῦσιν, «καὶ; τά τε ἄλλα αὐτοῦ 
ἀνεσκόπουν εἴ τί που ἐξεδεδιήτητο τῶν καϑ- 
ἑστώτων νομίμων καὶ ὅτι ἐπὶ τὸν τρίποδαά ποτε 
τὸν ἐν Δελφοῖς ὃν ἀνέϑεσαν οἵ “λληνες ἀπὸ 
τῶν Μήδων ἀκροϑίνιον ἠξίωσεν ἐπιγράψασϑαι 
αὐτὸς ἰδίᾳ τὸ ἐλεγεῖον τόδε" 

ΟΔρ. 182. ξ 1. τιμήν, πο- 
ΠΟΡΘπΙ γΘρίαπι, --- Πλεέ- 
σταρχον ... ἐπετρόπευεν. 
Ὅς δοοι. γε Μδίιῃ. ατ. 8 412, 
6. Κιυεο. ατ. 8 46, 6 8ᾶη. τι 
Ὀς ἘΑΉΝῊΙ ἘΠῚ οἴαβααο ὑπίο- 
τἰθὰ5 οἵ, 101, 2. -- Ῥ Ο ἀνεψιὸς 
ὦν. Ιάθπὶ ἀϊοῖι Ηδγοάοι. ΙΧ 10. 
Εϊοαΐπι ΟἸδοπαθγοία5. ουΐι5. Π]ϊὰ5 
εὐαὺ Ραυβδηΐδδ, εὖ [οι 485 θυϑῃΐ 
γαίγθβ.0 Μια. Ηργοάοί. Ν' 41. 
ΠῚ Τι. 

8 2. ὑποψίας. Ὅς ρίυταὶ! 
νἰὰ, Κτιθσ. Ὅτ, 8 44, 3 δά. 4 
σε ὙΠΙ 92, 4 οἱ δᾶης 11 49, 3. 
Νϑροβ αυἰάθπι: παῖ 60 [η8 - 
σὶβ οδιεθδΐ βυβρίοϊοηο; 868 
ἰάθη. ρϑι]ο Ροβι Ρίανα]] δδύ 5118. 
-- παρανομίᾳ καὶ ξηλώ- 
σει. Παρανόμῳ ζηλ. ᾿παι}}15 οοπ- 
Ἰθοίατα Ναί πηι. ; ΠᾺΠῚ παρανομία 

(ΥἹ 16, 4) 1Ππδύγᾶταν ξηλώσει 
τῶν βαρβάρων. -- μὴ ἴσος 
ὦν τοῖς παροῦσι, 86 πο]||6 
ἴῃ Ρτγδθϑθηίὶ τοῦ ἰδία 
δἀοφυΐοβοθγο, Ροτί, --- τά τε. 
Δηΐθ βᾶθὸ καΐζ δχοίαϊββα γθοίθ 
οοπίοπαϊι {Π|νς ὅτι. Ρ. 84. Νϑηι 
ΟΧ οοηϑίδητὶ ΒΟΥ ΡΓΟΥΙΒ ἰδ 1 

νοὶ τά τε ἄλλα... καὶ... 
ἰπίοῦ 586 οοἰιδογθηΐ τὲ -- καί (οἴ, 
δά, Ὗ' 2ὅ, 1) ποαᾳαθ ἈΠῸ Ὄχοιη- 
Ῥὶο ὀοπηργοθδαίαν ααοὰ ΟἸα55. βι ὶ 
ἢηχὶν τέ οὐ Ἰχὰποίαγαιη Οὰ πὶ ρτδθ- 
οοἀθηί 5 οἴοογο οἱ δὰ κα φυοὰ 
βϑρααϊίαν τοβουυϊ. --- ἐξεδεδιή- 

τητο... νομέμων, ἃ τηοτὶ- 
Ὀὰ05 γτϑοβϑρίϊβ δὲ ρδίγὶϊβ ἰπ- 
δὐϊται15 τθοθϑϑὶ β5δί, Ρογί, Οὗ 
ΘόΒοδπ,. δὰ ΡΙαι. Αρ. 8, ὅ Ρ. 100, 
ἀ6᾽ δυσπηοηίο Κύαθο, αν. 8 28, 14 
δάπ, 13. ΤΙυογάϊἀ 85 Ἰϊογαπι δὲ- 
διήτημαι ΥἹΙ {1, 2, 568 διῃτή- 
ΘΉΨΥΤΙ 87., 8. τς τὸν τρί- 
ποδα] οὐκ ἐν ᾧ “ἐμαντεύετο 
ὁ ̓ ἀπόλλων, ἀλλ᾽ ἕτερον τινα, 
ὃν ἔλαβον οἵ ἱῬωμαέων βασι- 
λεῖς καὶ μετέϑηπαν ἐπὶ τὸν 
ἱππόδρομον τοῦ Βυζαντίου. 
50}|0]. “ὍΣ αἸΌθοη. Τη θυ. προ υ, 
Βοπι, νο]. ΠΠ| ο, 11.“ Ασα, γ]ά. 
ἂἀθ ποὺ ἐτίροᾶθ διιῦθὸ ἤδγοάοι. 
ΜΠ: δὸς ΙΧ 81: Ῥευϑ: δ: 45. δ᾽ 
ἰηΐτα ΠῚ δ, 2 δὸ ἀβ βουρθηίθ 
ἌΘΠ60 ἃ 40 ρΡογίδίιι5. οϑὺ δάθιιο 
Οομπβιαπιῖποροῖὶ δβαρογβιϊία οἰβὶ 
τα αὐαίο ΒΟΘἢΪ, Ιηβοῦ, αν, ἀηίῖαα, 
ῃ. 10. ΟἿ, ρᾶυϊο ροβὶ ἀϊοία οἱ 
ἀδ τ μἴο παυναία (θ δηιοβυ.) ΤΙΣ. 
97 εἱ Νερ. Ραυβ. 1, 8 οἱ 4. δε 
ἷο ποπη.} }ἃ ΠΟ ΒΘ ΘΗ Ϊυ8 ἜΧρο- 
51. Ια, Νιρρετὰ. -- ἐπιγρά- 
ψασϑαι, που θη απ οὰ - 
γᾶΓΘ. -- ἐλεγεῖον, ἀἰδβιὶ- 
ὁΠοη. -- τόδε. Δαοίον ερὶ- 
Θιδηηπηαίϊβ ἔμλν Θ᾽ηλο πα 68, Ια. 
Ῥαυβ. Π| 8, 1. Ιμορίτυγ οἰΐδπὶ 
δρυὰ Ρββυάο- Ῥεπιοϑίὶ. ΤΠ ΕΠ ΠΝ 
κῷ Μαϊὶρη. Ἡοθιοάοι. 43. ϑυἱὰ, ἴῃ 

Παυσανίας, ΑμιΠο]. Ρᾳ]. ΥΙ 
197, αθὶ Ῥυϊπιὰθ ῬΘυβΟμδ 8. οἱ ἀο- 
υἰοδο ογιιας Ἑλλάνων ἀρχαγός 
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Ἑλλήνων ἀρχηγός. ἐπεὶ στρατὸν ὥλεσε Μήδων. 
Παυσανίας Φοίβῳ μνῆμ᾽ ἀνέϑηκε τόδε. 

8 τὸ μὲν οὖν ἐλεγεῖον οἵ Λακεδαιμόνιοι ἐξεκόλαψαν 
εὐθὺς τότε ἀπὸ τοῦ τρίποδος τοῦτο καὶ ἐπέγρα- 
ψαν ὀνομαστὶ τὰς πόλεις ὅσαι ξυγκαϑελοῦσαι τὸν 
βάρβαρον ἔστησαν τὸ ἀνάϑημα᾽ τοῦ μέντοι Παυ-- 
σανίου ἀδίκημα καὶ τότ᾽ ἐδόκει εἶναι καί, ἐπειδὴ 
ἐν τούτῳ καϑειστήκει. πολλῷ μᾶλλον παρομοῖον 

4 πραχϑῆναι ἐφαίνετο τῇ παρούσῃ διανοίᾳ. ἐπυν- 
ϑάνοντο δὲ καὶ ἐς τοὺς Ηἵΐλωτας πρασδειν τι 

αὐτόν. καὶ ἦν δὲ οὕτως. ἐλευϑέρωσίν τε γὰρ 
ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς καὶ πολιτείαν, ἣν ξυνεπανα- 

ὅ στῶσι καὶ τὸ πᾶν ξυγχατεργάσωνται. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 
ὡς οὐδὲ τῶν Εἴλώτων μηνυταῖς τισι πιστεύσαντες 
ἠξίωσαν νεώτερόν τι ποιεῖν ἐς αὐτόν, χρώμενοι 
τῷ τρόπῳ ᾧπερ εἰώϑασιν ἐς σφᾶς αὐτούς, μὴ 
ταχεῖς εἶναι περὶ ἀνδρὸς Σπαρτιάτου ἄνευ ἀναμ-- 
φισβητήτων τεκμηρίων βουλεῦσαί τι ἀνήκεστον, 
πρίν γε δὴ αὐτοῖς, ὡς λέγεται, ὃ μέλλων τὰς τε- 

αρ. 182, ὃ 8. τοῦτ᾽ οοἀα. ΟἿ. «4. 

ἃς μνᾶμ᾽ ἱπνεπϊπηίιγ. Τῃ Βογρκὶΐ 
Ροδί. Ιγτ. εδὺ ἔγαρτη, 138. 
ἘΠ Λακεδαιμόνιοι. 

51 Βαϊ πην ΡΒθιᾶο- ΠῚ ΟΒ 1 Π ΘΠ 6 ΠῚ 
οἱ ῬΙΙΔΛΟΠυπ|, ΟὉ ΑἸΠ ΡΠ Ϊοἰγ ΟΠ απ 
ἀδογοία δ ἐγκαλούντων τῶν 
Ἑλλήνων. -- ἐξεκόλαψαν. 
ΕΧΒΘΌΪΡ 5 ΘΓ π  ᾿πίογργοίασϊ 
ἃιδ5 εϑὲ Νεροβ. Οἱ. ΝΙρρ. -- 
ὀνομαστὶ τὰς πόλεις. Νε- 
Ροβ: πθᾳὰβ αἰϊυὰ βουῖρ86- 
Ταπί απ ΠΟΙηΐΪηἃ οοἰ. Ρ]ὰ- 
τἰτηα ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΙΛΪ Πα τ Δα 6 ἴῃ 
θαδὶ {]ροα 5 Ἰεραηίαν. ΟΣ Ιπβογ.Ψ 
ὅτ. δπτῖαα. 1.}, --- τό τ΄. ϑισανὶῖ 
οοηϊθοίαγδᾶτη (1π ϑϑοθοά, ΒΙΡ]. οὐἶι. 
ΠῚ Ῥ. 712) ἀυοίογε ΟἸΆββθηο ΠῸΠΟ 
τεοθρί πηι5. Ναπὶ γοτθὰ καὶ ἐπειδὴ 
ἐν τούτῳ καϑειστήκει ἈΡΘΓίθ 
Παρίιαπῦ αλ ἀπίθα Ρτΐα5. αἰϊαιοὰ 
ΤΟΙ Ρ 15 ΟΡΡοϑίτιπι βἰὉ, 

4, ἐς τοὺς Εἵλωτας 
πράσσειν. ίάοίυν ΘΠ ΡΠ8515 

6858 ΡΓῸ νγΥ. ἐς τοὺς Εἴλ. πέμ- 
ποντὰ πρ. Οἵ, δάη. θὅ, 2 εἰ δά ῃ. 
131,1. -- καὶ ἣν δὲ οὕτως. 
Ἦν γε Ἰερὶ πιᾶ]8 νυ]: Ηατί. ἀθ 
ΒΑ: 188. Ια. ἰηΐγα 11 86, 
ἘΥΥ ΥΠΓ56; 8. Τοία, ΓΝ 
πηι] Ἰοφαεπαὶ καὶ ἦν δὲ οὕτως 
Ιεσίθαγ 105. Α. 1. ΧΥΠ ὅ, 7 εἱ 
ΥΤΝΝ ἃρυὰ ΡΓΟΟΟΡ.; αἱ Ρ. 46 
οἱ 100. 

8 ὅ. οὐδὲ... πιστεύσαν- 
τες. Ἦδοο, ααΐθιβ οὐδ᾽ ὥς ρᾶ- 
ἰθᾶΐ ΘΧρ]]ΟαΥΪ, ἷἰπ 5υΒρ οἴ ΟΠθΙὴ 
δἀάποῖν Κτιθρ, ϑεὰ οὰπὶ δηίθα 
ΓΘ ΠΟῚ 80 Ἠεϊοιύθαβ, 586ει8 ἃ" 
1115. 608 ΘΟΙΠρΟΓΪβ586 1πι6]Π6ρδίαγ, 
Πᾶθο πΠοὴ οϑὺ θχρίϊοδίῖο οὐδ᾽ ὥς 
Ἰοοσυι 018. βεὰ ποντπὶ δἰϊαυϊά 
δαάᾷῖίαν. -᾿γεώτερον. ΟἿ Μδιῃ. 
αν. 8 4574. ϑ14}}0. δὰ ΡΙαῦ, ΕἘπ- 
{γΡητ. 28. ἰηΐτα Π 6, 2. ΙΡ δ1. 
δῦ, 1. -- πρίν γε δή. Οἱ 
Κυιορ. αν. 8 84, 17 δά. 06. Ετο- 
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λευταίας βασιλεῖ ἐπιστολὰς πρὸς ᾿Δρτάβαζον κο- 
μιεῖν.. ἀνὴρ ᾿Δργίλιος, παιδικά ποτὲ ὧν αὐτοῦ 
καὶ πιστότατος ἐχείνω, μηνυτὴς γίγνεται, δείσας 
κατὰ ἐνθυμησίν τινα ὅτι οὐδείς πῶ τῶν πρὸ ἕαυ- 
τοῦ ἀγγέλων πάλιν ἀφίκετο, καὶ παραποιησάμενος 
σφραγῖδα, ἵνα, ἣν ψευσϑῇ τῆς δόξης ἢ καὶ ἐκεῖ-- 

ααρηίϊία5. γέ ΟΠλἰ ταν, Οἱ, δάπ. 
ΠΙ 29, 1, -- τὰς τελευταίας 
ἐπιστολάς. .,ῬΊΌΓΑΙ αὔτ ῦ 
οὐἴδηὶ ροϑίθα, αὶ ἀθ ἀπἃ δρίβθοὶ ἃ 
δοίίαγ, ὈΙούαπὶ αὐ Π058 ἀἰοΙ ΠῚ115 
Μυίοξε, βϑϑουσὶ ὑἀηδ6 δἰπὶ Εἰ θὰ 8 
8 Ρίυγοβ. Κ. αοὐυ], οὐ Β8α. Οἔ, 
Θομδοῦ, δὰ ΡΙαι, ΝἾἿ ρ. 446 οἱ ἀθ 
1,ι.. 1ὰ, δὰ Ρί!η. -ρ. Χ ὅ: :-οἱ 
Νιρρεγά. δὰ Τὰος ἀπ, 180. Νβρ. 
Ῥαυβ. 4, 1 βίη Ϊ]Α τὶ αἰἰταῦ, --- 
Δρτάβαξον. Οὗ, 129,1 -- 
᾿ἈἈργίλιος. ἔπι ἢοο σϑημίίο, θεὲ 
Αὐσῖϊο, ἀγθὲ ΟΠ] οἰ ἀϊο68., ει Ατ- 
σἸΗ 5 Υἱὰ, ΙΝ 108;.:.-ἕ Ρτὸ ἀνὴρ 
Ἀἀργίλιος ΝΕΡο8 ἈΡΡΊΠ Ια 8 αυϊ- 
ἀδπη Δ ἀοΙ ΘΒ οο πη αἑ 5, νἱχ γθοίθ, 
Οἱ, Νῖρρ. -- παιδικα. Ὅδ 'μὸ 
Διηδβῖὶο 586ρ6 ἰερὶ βϑ[15 οοηβιίδί, 
ΟἿ, ὅ1Ἀ4}}0. δὰ ΡΙαί. Ῥῃαράοη. 78, 
)ὲ τὸ οἵ Μεεὶ!. ον. ΕΠ ΡΣ 
29054. -- αὐτοῦ ... ἐκεέν ῳ. 
ΝΟΣ παϊγανὶ π86ο ργοηοπηῖπᾶ ἀ8 
δοάρθπι ἀἰοῖα 6556. Νὰ. ᾿Κ 29, 
9. ,Ν. 90. 5. ὙΓΡῚ ἢ Ευδπη: .ϑἢ 
Χρη. Οομηπι, 1 2, 8 οἱ ατὸ5 Ὠΐο 
οἶταῖ, 46 [ιατπὶβ Νά θσο]50. Ργᾶθο, 
5011}. 8 98,1. -- πιστότατος 
ἐκείνω. Βο φαοαὰς τείθγίαν 
Ρνίϊοαϊα ποτέ. -- μηνυτὴς 
γίγνεται. Νοῆ ταῦὸ νϑυθατη 
γίγνεσϑιαι ουπὶ 511}}}10 85 50- 
βίδητι νι ἃ Τῆσο. οοηϊαπηρίίαν, 
γιὰ. ὙΠῚ. 40, 2. δ0, 8. 86, 4 οἱ 
Ὀίββϑθη, δὰ θοπόβιῃ. ἀθ ον. 72, 
-- δείσας κ. τ. Δ. Οἵ Ὁ1οα, 
ΧΙ 45,1. Νορ, Ῥαυβ, 8. Ρϑρυᾶο- 
ΤἬΗδηβί, Ερ. Π 11 ΒΩ. "-- κατὰ 
ἐνθθύμησίν τινα ὅτι, ρτὸ- 
ΡίοΥ (οἴ, δάμη. 917) βδιυβρὶ- 
οἴοη θη 4 δὰ πάλη ἰηἀε πη0- 
ἴδπὶ αποά. -- οὐδεὶς 
πάλιν ἀφέκετο. Οποβοιπαιθ 
ΘηΪπὶ Ππιιηῖῖ08 Πηϊβββοί, ἱπίθυῆοὶ 
Ῥαιβαηΐδβ ἰυββούαί, Οἵ, [αϑι, ΠῚ 18. 

-- καὶ παραποιησάμενος 
1 1: Ρυῖπιο δάδβρθοῖα μηνυτὴς 
γίγνεται καὶ λύει τὰς ἐπιστολάς 
ΠΟ νἱαἀθηΐῃγ τϑοίθ ἰπησὶ Ρ0558, 
ΟαπΠι ποθὴ ἀοἰδίον ἴδοίαβ 1ΠῸ ἀρδυῖ- 
οὐῖῦ δρ᾽ βίυ!δπι, 584 ἀροτγία δρίβύυ!α 
ἀοἰαίον ἴαοιαβ 51. Βοθμηϊα85 ἱοὶ- 
ἴὰν ὃς δῃίε δείσας, Κυιοροῦ ἢΐς 
γὰρ δηΐε παραπ. οΧοϊ 888 δοηϊοῖν, 
ΟἸα55. γδ Ῥγδθοῖριιᾶ ΘΟ Π)Π] ΘΠ] ΟΡ ἃ, 
Οαπὶ οδιι58 οἰτ5 ἱπιεγρ οϑἰ τα δββεῖ, 
νουθὶ5 καὶ λύει τὰς ἐπιστ. τὰ 
γ68 δηΐθδ ἰδοίαβ, δὶ {θῃηηρὰβ Γδ- 
ΒΡ Οἰ Πγ115, τοαϊτὶ: (Ἰὰ δϑύ δβχρίηᾶ- 
τἰοπθῖ φυδηάῃπὶ τποᾶϊ ἀθἰαι ἢ ἷ5 
841) ἀνθ γϑίαν, ΝΟ 5. Γ65. δὶὸ 
58 Βᾶθογα νἱἀθίαν. Ριορτγῖθ ϑβοῦὶ- 
θοηάμαπιὶ οταί δείσας ... καὶ... 
λύσας, 5εὰ πος τι θ] 65 155, τπ τα οἱ 
οὈδοατγία5. ἔαϊβϑοὶ ργορίεν παρα- 
ποιησάμενος Ρᾶνυϊοϊρί πη Αἰ ἰθνὶ 
λύσας 5αθϊδοίαη. (αϊγαπη δηϊπὶ 
Αἰτουὶ βαθαϊταη οϑϑοὺ πη ἴδοϊ]α 
Ρούαϊδδοὶ ἀἰβυϊη σι): ἰΐαααθ ταὰ- 
ἰᾶἰἃ ΟγδίϊοηἶβΒ οὐ ἰγδηβὶτιβ 
ἴδοιιβ δδὺ δὰ νϑύθαπὶ απο ἀϊοὶ- 
τὰν δαϊίιηι, Οἱ, Κυαδο. αν. ὃ 59, 
 δάη. 9 οἱ βἰπ) ἃ Θχθηρία ᾿Υ̓͂ 
69, ὥ, ὙΙΠ 48, 4 ἰθίᾳιπς δάη. --- 
ἣν ψευσϑῇ τῆς δόξης. Τυπι 
ΘηΪπὶ τοΐδοιο βίρμο ΑὐίᾶθᾶΖο δρὶ- 
5] τὰ ἐγδάϊεαταϑ δγαῖ, Ηΐς δυίθπι 
δὶ βίσῃο ποὴ ὑγδΐθοίο δἂπιὶ 80οθ- 
Ρἰδββεῖ, νϑυγθηά πὶ οὐαὶ Π86 ρ6Γ ΘῸΠῚ 
Ῥαιαβδηΐδ5 {ΠΠ8Π| ἃ ρ ΘΓ ΙΔ ΠῚ 6586 ΘΟ Πη- 
Ροιῖγοι, --- ἢ καὶ... αἰτήσῃ. 
Ταπι οηΐπι γοϑυϊταϊο βίσῃο δρὶ- 
βία] δι Ραυβδηΐδθ τϑαάϊταγαβ δγϑί. 
{{Πι διαΐθη ἶο γοροβοογοὶ ορίϑία- 
αι ἢοῦὶ ροίθγαί, δη θΘα 8 ΠΔ Π111- 
(ἰὰ5 ριοἢοϊβοογθίυγ, βῖνο [8|58 βῖνθ 
νοτᾶ βιβρίοδίιιβ οὐαί. δὶ νοτᾶ, 
οανθπά μη τας π6 Ραιβδηϊὰβ δρὶ- 
βία! πὶ 50] αἰ8 πὶ 6858 ΟΘΟσ ΠΟϑοθιοί, 
Ρυϊαϑα δ ἢ) τὸ5. δὰ Θρῇογοβ ἀοἰδίδ 
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νός τι μεταγράψαι αἰτήσῃ, “μὴ ἐπιγνῷ, λύει τὰς 
ἐπιστολάς. ἐν αἷς, ὑπονοήσας τι τοιοῦτο προσεπ- 

ἑστάλϑαι καὶ αὑτὸν ηὗρεν ἐγγεγραιιμένον κτείνειν. 
188. Τότε δὴ οἱ ἔφοροι δείξαντος αὐτοῦ τὰ 

γράμματα μᾶλλον μὲν ἐπίστευσαν, αὐτήκοοι δὲ βου- 
ληϑέντες ἔτι γενέσϑαι αὐτοῦ ΠΙαυσανίου τι λέγον-- 
τος. ἀπὸ παρασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ Ταίνα- 
ρον ἱχέτου οἰχομένου καὶ σκηνωσαμένου διπλὴν 
διαφράγματι καλύβην, ἐς ἣν τῶν [τὲ] ἐφόρων ἐντός 

ὕαρ. 158. 
ρα τοϑρίοϊ ταν δὰ 182, ὅ πρίν γε δὴ. 

σκηνησαμένου ΟἸηΠ65. ΡΥϑοῖοΥ θα. 

οὐ 'ρ856 Θοπιρυθῃθηβι5 θϑϑϑί, ΟἿ ΠῚ 
ἰριαν ἀυᾶθ γῈ8 ἀϊδβιϊη αδηταν, 
ἐξαβιτὰ ἢ ἀε]. Ηρυν. --- μὴ ἐπι- 
γνῷ. ϑυρρ!. λυϑείσας τὰς ἐπι- 
στολάς. - λύει τὰς ἐπιστο- 
λάς, νϊἱπου!ᾶ Θρίβία! 8 Ιᾶ- 
χανῖί Νερ. ᾿ἀνέῳξε τὰς ἐπιστ. 
Ῥὶοά. --- αὐτὸν ηυρὲν ἐγγ ε- 
γραμμένον κτείνειν. Οἵ, 
δ πμῖν ατ. δ8ὃ 297 Ρ. 151. Κτυθρ. 

ϑυῦθδιεν 8 .86η...14. ἰ5ιια τα 5 
Το 855. ἔγαβτπ. 109, 14 ἕαυ- 
τοὺς εὕρισκον ἐγγεγραμμένους 
Ἀτείνεσθϑαι. 

Ολρ. 199. αὐτήκοοι 
αὐτοῦ Παυσ. Ὅε δεποι. οἵ, 
Μαίι. αν. 8 844, 1. Κυιορ. αν. 
8 47, 26 αἀη. 1, -- ἀπὸ παρα- 
σκευῆς, δΧ Θοπιροδίϊο, ἐχ 
οομιρδοῖο, υἱὐἱ ἐκ παρασκευῆς 
Ῥῖο 455. υΟΥῚἹ 19, 8. ΠΥΠῚ 1, 2. 
ΑΠον ἐκ παρασκευῆς ἰηΐγα 1Υ̓͂ 
94, 1.,. 00] νἱά. δάῃ. Ριδεροβὶ- 
ἰἰοπἶβ Θ816ΠῚ νἱβ᾽ 6δι ἰπ νν. ἀπὸ 
ξυνϑήματος, ἀπὸ παραγγέλ- 
ματος, ἀπὸ σημείου. ΟἿ, δάμη. 
ΙΝ 150, ὅ. --- ἐπὶ Ταίναρον. 
Ὅνϊ᾽ ἴπ ἰεπηρῖο Νερίαηὶϊ (οἴ, 128, 
1. οὐ 101 δά η.) φιυδουθθαί ἈΘΥΠαΤη, 
π-- οἰχομένου. Οἷ, άπ. Π 
θὅ, 11. -- σκηνωσαμένου 
οςνς καλύβην, οὐπὶ τὰρα- 
τίη βδορίο ἱπιίθιροβίὶίο 
αἰβοϊαβα η 5101 ἀουΐοὶ "  Πὴ 
ἔεοϊββεί, Οὑπὶ σκηνᾶν σκη- 

τότε δὲ Τι. Αὐρ. ΡΑ]. 855. ΟἿΠῚ ΔΙΊ πού ἀδίθυϊουῖθι8. 
ΠΡ τὴς γίγνεται. 
δι, ἃαη. 

νᾶσϑαὶ (απο ΘῃΪπΠῚ νΟΓΔΠῚ 6558 
γοΓθὶ “οΥ πιὰ η], πο σκην ξεῖν σκη- 
νεῖσϑαι ἀρυὰ ΡΙδῖ, ἀε Βερ, 621ἃ 
σκηνᾶσϑαι οϑίομαογτα νἱἀδίαγ, 
οαπῇ 4 πᾶς ἢπα Τενοοα τ] ποαπθδηΐ 
ἃ σκηνόω οπηηΐα ἀογῖναῦὶ Ρ0551Π|) 
οπληἶθ5 αποίᾳποί εὐ δρυὰ ΤῊ. 
(89, 8. 1] ὅ2, 8) οἱ δρυὰ δ]ῖοβ 
Βου!ρίογθβ ἰηγθηΐταγ ἰοοἷ5 ἰπΊγδῃ - 
βιτνατη 5811, ἃὰὶ σκηνωσαμένου 
(εἴ, 5ἀ.) τοοϊρίοπάμπι δαί, αὐοὰ 
ΟἸΐτη βαδϑὶῦ ΟΙα55., ἐς δα ἀδπάιΠι 
αϑί (οὗ. χρη, Απᾶῦ. Ι 1, 1). 
ΠΙυὰ Ῥνδθιυ]πι8, ἀπο ΠΝ 
δοίϊνο σκηνοῦν 158. δϑύ ΡιΙαι. 
Οδπι. 81: σκηνοῦν ἐρείπια, ἀο- 
τη ϊοϊ τὰ τὰ ἔδοοτγο ἐὰΐϊη 85. [κὰ- 
416 ΠΟ Ορι5 δβϑὶ Νίααν. (αν. 
οὐ. 1 ρ. 809) οοπίοοίαγα σκενα- 
σαμένου ἃ ἰνδάϊια βουϊρίαγα Ἰοη- 
Θἷαβ τεοθάθηίο. -- διάφραγμα 
ΒΔ Ποὺ αἰοίαπι οϑὺ δία δια- 
τείχισμα ΝΠ 600, 2. Οἵ. Ατιβεά. 
ΤΡ. 8388, Τὰ] δαίθπη ἐπ ρα Γ 1ΠῚ 
116 πᾶ θχ θα ἤοδΓα Ῥοιαῖί, αιιοὰ 
ΠΟΠ 50] πὶ ἃεάθβ (ναος), 564 το- 
τὰπὶ ἀπ. (ἕερόν) οαπὶ Ομ 115 
ΘΙ ΠοΙΪ8. 1ὉΪ Θχβδίγαουὶβ οἵ δονΐβ 
16 Πρ }} 5βδουοβαποί πη δΥδύ. ὍΝ 
δάη, 184, 1 οΕΟ 10, 8. Οδίογαμι 
αἰτοῦ Νὰρ. Ῥᾶυβ. 4, 5οὰ οὔπὶ 
Τα, ΘΟηΒΘηΙ Ῥῖοά. ΧΙ 48, 4. 
τες ἐς ἣν... ἐντός. Βίπιηὰ 
βΒαης ἐκ τοῦ ἐντὸς. . ἐς τὴν 
πόλιν ΗΠ 10, 8, ἐξεστρατευμένοι 
ἔξω τῆς ΞΞΙΣ 99 3, 
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τινας ἔχρυψε, καὶ Ἰ]αυσανίου ὡς αὐτὸν ἐλϑόντος 
καὶ ἐρωτῶντος τὴν πρόφασιν τῆς ἱκετείας ἤσϑοντο 
πάντα σαφῶς, αἰτιωμένου τοῦ ἀνθρώπου τά τε 
περὶ αὐτοῦ γραφέντα καὶ τἄλλ᾽ ἀποφαίνοντος καϑ' 
ἕκαστον, ὡς οὐδὲν πώποτε αὐτὸν ἐν ταῖς πρὸς 
βασιλέα διακονίαις παραβάλοιτο, προτιμηϑείη δ᾽ 
ἐν ἴσῳ τοῖς πολλοῖς τῶν διακόνων ἀποϑανεῖν, 
κἀκείνου αὐτῷ ταῦτα ξυνομολογοῦντος καὶ περὶ 
τοῦ παρόντος οὐχ ἐῶντος ὀργίζεσϑαι, ἀλλὰ πίστιν 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ διδόντος τῆς ἀναστάσεως καὶ ἀξιοῦν-- 

περὶ αὑτοῦ ΒοκΙκ. ἰηνὶι 8 ΤΠ θγ πἾ5., αὐ νἱἀοίαγ, 
Οὗ, δάη. αὐτοῦ, αἀποὰ οχοιιϑατὶ ροίαβί, 

100. δὰ ὅορῃ. Αἱ. Ρ. 587 εἰ δάῃ. 
28, 8. Οδίθγατη πρύπτειν τὰηοὰο 
οὰπη ἐς ἱσπρίταν, τὖ Τνατ, νοῦῦᾶ 
Βοπάεοπαϊ οὐ δῦ ἀδη ἀϊ ρ᾽εγατη- 
6. οἷπὶ ἴῃ οὐ 800ιι5.,) 4.18 ΠῚ 
βυῃίαχίη ΤΠυογαΐά65, υὐ δρυὰ 
Θοποϊθάοπαϊ νεῦρα (ἸΝ 48, 8), 
Ῥγδθιυ 1, πιο ο Ου ΠῚ ἐν, ἀδηΐψυθ 
αἀἰοῖθαν γῇ κρύπτειν Π 84, 6. 51 
τε ϑ8ογναίαι, ργοχίτηαπι καΐζ δὰ 
1ὰ γὙοίουυϊ ἤθοθβ86 θϑί, Αἱ ἴΐὰ ἂν 
αὐ νοῦθα αὐτήκοοι βουληϑέντες 
γεν σϑιαι ἰετηροῦο Πηἰίο0 ὁἀγθϑηῖ. 
Το! ον  πηλῖι5. ἸρΊ (ΕΣ 1Ππὰ, ας Πᾶθο 
50 γΙ ΘΟΥΌΠῚ ΘΟΠΒΘΟΌΙΟ:; αὐτή- 
κοοι δὲ βουληϑέντες ἡμέ μασνο 

. παὶ (οὐἴα π|}) Παυσανίου. 
ἤσϑοντο πάντα σαφῶς. Οαΐ τε 
τούϊηθηῦ ΔηΔΟΟ ] Π0 ἢ 6586 ϑβίδία- 
τη Ἰοπρίοῦθ νυ ΟΠ ΘΟΠΊΡΥΘ- 
ποηβίοπο οἰθοίαπι, 56 πὰ δρπὰ 
ΤῊ. οὑπὶ τὲ --- καί ἱπποίανα ἰπ- 
νψϑηϊαπίαν Δη ΔΘ α Πα, 46 ααὶθ8 
οἵ, δάη. δὰ ο, 10, οὐηπῖα ἰΐᾷ βιιῃὺ 
οοΙηρᾶτγαία τὖ'οῳ ΒΟΓΙΡίου 8θατϑηη 
απ8Π| ΒΘΟΌ 1} 115. ΘΓ ὺ ΤΊ ΘΙ ὈΓΟΥ ΤῊ 
ΓΑΙΙΟΠΘΠ ἴῃ ΔΙΙΘΓῸ ΤΠΘΠΌΓΟ [ἃ 
᾿θογο το] αποῦῖῦ αὐ πο τηυίδίᾷ 
Βϑηϊθη να ἴῃ Αἰΐδτη οὐδ! οἢἶβ ἴου - 
ΤῊ ΠῚ ἰγδηβίγοί, δοὰ ἢΐο πθ ο0- 
β᾽Κἀτὶ αυϊάοπὶ Ροιοδι Ἀθααἃ ΠΊ6Π- 
Ῥτοτα πὶ τὲ --- καί ΡΥ 118. ἴθ ῃ- 
οἰοναπι γαιῖο.--- παραβάλοιτο. 
Παραβαλέσϑαι, 404 80]10]. πα- 
ραβόλως κατηγορῆσαι ἢ ὑπ- 

Βη85 

ψυϊρο περὲ 
ο. 17. 

ὄπτως διακονῆσαι ἜΧρΙ παν ὶῖ, ἰπ 
Τῇῦο. 1. 1. 6886 ἐξαπατῆσαι δἵ- 
Πνπιδηΐ δια, Ῥῃ οί, Τότ. Μ. αἰϊὶ 
γοίθυθ8. ρυδιηπηδίϊοὶ, ουϊὰβ βρης 
ἢ σαι] οἶ8. 4118 Θχοτηρ]α ἀδβϑιἀθγδῃ- 
ὑπ; πρὶ ϊὰ5 πὶ αἰ βου Τῇ 6 ἢ 5|06 
ρΡϑυϊοαϊ απ δἀάποθῦθ ἱπίου- 
Ρτοίδ παν γθοθηθουαπι Ρ] αὐἰ πὶ, ΟἿ, 
144, 8. θῦ, 8. ΝΙἼ' 8. Δἀη. 1Π1 
14,1. Κιαοροτο ἰᾶτηθη ν᾽ θέαν νἃ- 
68 πΘΡ] ΡΟ ηύ Θ᾽ Τὴ Ϊ ἢ 15 ύγ 6, 
40 8Πὶ νἱπὶ 4 ΟΠΙΟΟ ΕΧ ψΘΥ00 6γὰ- 
αὖ τηϊη 5. ῬΟΓΟΙΡΙ ΠΊ115: -τ- πρ0 - 
τιμηϑείη δὲ, εὐ ἰαπηθὴ ἀϊ- 

Ποὺ οδχϊπηϊο ΠΟΠΟΥΘ 
πα ὶθ 5 65861, Ἔν εἰρωνεέᾳ τὸ 
προτιμηϑείη λέλεκται. ὅ6}0]). 
Ιτοπῖαθ Θχθηρὶα ἂρ ΠΟ. βαηΐ 
11.838...1.. 5. ΥἹ 16; “ϑό 0 1 80 
Πρό νει πρὸ ἄλλων (πολλών). 
-- ἐν ἴσῳ τοὶς πολλοῖς. 
6408 αἰ 6 ταῦθ 8." ΟΕ 
58, 8. -- αὐτῷ ταῦτα. Ὀ15- 
Ρ οι τδάίταπι αὐτὰ ταῦτα, 
ααοᾶὰ αἰϊὰ ατᾶ6 ποῦ ΘΟΠοοββουϊῦ 
6Χ Ορροβίίο οορὶ ταῦ ὨΘα θη. 
Βπηοηὰ, ΟἸα88. “Αὖὐ ταῦτά τε 
Βεοκ,, αὐτοῦ ταῦτα Τὶ τηληη5 
Ἀπ, ΡὨΪ. ἃ. 18θ6 Ρ. 862. 
πίστιν τῆς ἀναστά- 
σεως. νθνάο οδί ,“διδόντος πέ- 
στιν τῆς ἀναστάσεως ἐκ τοῦ 
ἵεροῦ. ϑΙρη Ἰοαῖαν διιι6 ΠῚ ἀνά- 
στασις βεβαία, ὑατα οὐ 80 οπληὶ 
Ρουΐοα!ο ᾿ἰθονα. Κ α οὐ], )ὴ6 ἂτ- 
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᾿ Χ 
τος ὡς τάχιστα πορεύεσϑαι χαὶ μῃ τὰ πρασσόμενα 

διακωλύειν. 
184. ᾿ἀκούσαντες δὲ ἀκριβῶς τότε μὲν ἀπῆλ- 

ϑον οἵ ἔφοροι, βεβαίως δὲ ἤδη εἰδότες ἐν τῇ 
πόλει τὴν ξύλληψιν ἐποιοῦντο. λέγεται δ᾽ αὐτὸν 
μέλλοντα ξυλληφϑήσεσϑαι ἐν τῇ ὁδῷ, ἑνὸς μὲν 
τῶν ἐφόρων τὸ πρόσωπον προσιόντος ὡς εἶδε, 
γνῶναι ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει, ἄλλου δὲ νεύματι ἀφανεῖ 
χρησαμένου καὶ δηλώσαντος εὐνοίᾳ, πρὸς τὸ ἱερὸν 
τῆς Χαλκιοίκου χωρῆσαι δρόμῳ καὶ προκαταφυ-. 
γεῖν᾽ ἦν δὲ ἐγγὺς τὸ τέμενος. 
μέγα ὃ ἣν τοῦ ἱεροῦ ἐσελθών, 
ταλαιπωροίη., ἡσύχαζεν. 

τἰσὰϊο ἀρυᾶ δι θαϊη. πῸπ τα- 
Βοίο οἴ. δάῃ. 18, 1. )6 Τὸ οἵ 
γεῖθο ἀνιστάναι 5ἰπΠ|Πὸν ἀϊοίο 
ΘΕ Θ 115 198. 1 151... 
28. 2: ΕΝ φΟἸοοδτϊοπ ΨΘΥΓΒΟΓΙΙΠῚ 
δάπ, 187, 4 εἱ ἀδθ ἱπίεγοθάοθπίθ 
ψοοᾶθϊο διδόντος ϑὅορι. Αἰ. 
824, Χροη. Ογγν 8, 19. Τηϊυτία 
Ἰρίταν Ῥτορίον ΘΟΠΟοδἰΙοποπὶ ἐκ 
τοῦ ἵεροῦ ἀεὶ, Ηετν. 

αρΡ. 184. 8 1. ᾿ἀπῆλϑον. 
[ἢ ὌΓΡΕΠΙ, --- τὴν ξύλληψιν 
ἐποιοῦντο. ἴ)6 οοπδίι 
Ῥουΐβοιο νδὶ ΘΟ 8110 οαρίο ἴπτε}- 
Ἰεσθηάθμηῃ. ΝΕ 106, 7. ΠΠ 4, 1. 
ΠῚ 24,8. --- ἐν τῇ ὁδῷ. Νερ. 
ἴῃ ἰτἰπ θοῦ. ΟΡ βιροιίοτα ἐν τῇ 
πόλει ἰκτηθῃ οὐ οὐ Ἰἰοοὰπὶ απὸ 
ἔαρι Ῥαυβδηΐϊαβ ἀθ ρ᾽αῖθα Ὁγ0 15 
οορἰιαπάαπι, - εἶδε. δε οο]- 
Ἰοόδιϊοπο ΟΠ ΠΟΙ Οἢἶ5. νἱά. δάη, 
10, 2. εὐ Τ7, 2. -- ἐφ᾽ ᾧ] οὗ 
χάριν. ΒΟΠΟΙ, δῖπθ 0}18 οαι58 
Οοθοθίο ορβϑοιτιβ ἐφ᾽ ὃ ἤειν. 
Οἵ, 40, 2. Οδίθγιπι το  αἰϊναπη 6556 
Θηπη 1801 0Π 6 πὶ ἐφ᾽ ᾧ ἐχώρει (πο- 
νἾ556 ΓΘ ΠῚ ἃ ἃ 48 1ὴ ν ΘἢΪ 6 81), 
ΠΟΠ ἐπι ΥΡΟ ΡΣ ἘΙν ἃ ΠῚ , θα 116 0}}1- 
481 ἹπΊρΕΡ. ἐχώρει οϑίοθπαϊι, 
ΒΘ πΉ ον Ποπν, ΧΙΨΠῚ 14 ἶρις 
οὗ ἦν ((σοὰπὶ δὶ ΚΣΣ 
αάη, ὙΙ 29, 1. -- ἄλλου δὲ 
θαο5 ΘΡΠΟΓΟΒ πο ἀϊδβιϊηρυἶ πδᾶο 

ΠΟΠ΄ 

καὶ ἐς οἴκημα οὐ 
ἵνα μὴ ὑπαίϑριος 

ὑγηδὲ τὸ παραυτίκα μὲν 

ἴῃ τὸ Νβρο8. --- ἀφανεῖ, ο]Δη- 
ἀοβιϊπο. - τὸ ἱερὸν τῆς 
Χαλκιοίκου. Μά, δάμη, 128, 
2. -- προκαταφυγεῖν, ἷ. 6. 
φϑάσαι καταφυγόντα, αυΐϊθι5 
νεγ 8 πὰ 46 τὸ υἱϊίυγ Τυγοῦτρ, 
82 ργϑϑίβν βουϊρίονεβ δὰ 182, ὅ 
ΠΟΙηΪη 805. ΘΟηΒ.] θη τ5. --- τέ- 
μενος εβὶ ΟΥ̓ Πἶδ5. ρϑὺ ἀ11|5 ἀ θα ]- 
οαίι5, ἵερόν τΘΙΉρ πὶ ΟΌΤΩ 5105 
Δα  ἤοΙ15. ΠηιιΓῸ (περιβόλῳ) εἰη- 
οἴιπι, νεώς 'ρ58 βοτὰ 8665. ΟἿ, 
δάη. ΓΝ 90, 2. --- οἴκημα 5ἰΐπ6 
ΘΟΠΟΙΑν 6, πὖ ΠῚ 68, 8, ἂἃη 4 6αϊ- 
Ευσεατα, Ὁ 1 Φ  ΟΥ ἿΥΝ Ἄ75 9. 
ἀαθ᾽ταίαν, γα θυ πιι5 ἰἀτη θη ΠΟΟ 
οἵ ᾳυ0α τοῦ ἱεροῦ, ποη τοῦ ναοῦ 
[1556 ἀϊοῖϊψαν οἱ 90 γορθᾶ Ρβθυάο- 
ΤΠοτηΪβί, 1, ΙΕ 19 ἱκέτης ἔν τινι 

οἴκῳ τοῦ τεμένους ἐκαϑ' ἕζετο. 
Ταϊΐαπι ἀραϊΠοϊουαπι οὐΐαπι ΓΝ 90, 
2 δ 16, 8 ἢϊ πιρηΐϊο. ΟἿ, ἰπ- 
ΒΌΡΘΡ ὅττι, ΡοΙορ. ΠΡ. 8318. 6 
ἴρ88 δοάβ Μίπογνδθ οθῦῖθ, αι ΠῚ 
ΘΟΠΊΠΊΘΠΊΟτδηὐ Οδθίθυὶ βου ρίουβ, 
ρα ἀππὶ ΠΟη 6558 ἴη46. αυοὰ 
ΠΟΠ ΒΟΙΙρίτ πὶ δύ ἐς τὸν νεὼν 
τοῦ ἀπρι 5115 ᾿ᾳαθί. Οἱ. Μηδ. 
ϑρδτι, 1 2. Ὁ. 3454. - ἦν τοῦ 
ἱεροῦ, οταὺ τοπρὶ]ϊ, 68. φ6- 
Λόγίθ τῶπι ἠοιϊσοη Βετῖνκ. ΟἹ. 
Π 4, ὅ. ΠΙ 10, ὅ. --- ὑπαέ- 
ϑόοιος. σῇ. ΜδμΗ. ατ, 8 440, 9. 
Κτυρρ. ατ, 8 57, ὅ δάη. 4. 
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ὑστέρησαν τῇ διώξει, μετὰ δὲ τοῦτο τοῦ τε οἰχή-- 
ματος τὸν ὄροφον. ἀφεῖλον καὶ τὰς ϑύρας ἔνδον 
ὄντα τηρήσαντες αὐτὸν χαὶ ἀπολαβόντες ἔσω ἀπ- 
ῳκοδόμησαν, προσκαϑεζόμενοί τὲ ἐξεπολιόρκησαν 
λιμῷ: καὶ μέλλοντος αὐτοῦ ἀποψύχειν ὥσπερ 
εἶχεν ἐν τῷ οἰχήματι, αἰσϑόμενοι [τε] ἐξάγουσιν 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἔτι ἔμπνουν ὄντα, καὶ ἐξαχϑεὶς ἀπ- 
ἔϑανε παραχρ ἤμα. καὶ αὐτὸν ἐμέλλησαν μὲν ἐς τὸν 
Καιάδαν οἷπερ τοὺς κακούργους ἐσβάλλειν" ἔπειτα 

ἃρ. 134. 8 8. τε, αυοα ανὐεϊῆοῖοβα ταίϊομα ἀοίεπαιπης ἵ,.. Πουθϑί. Ρ 
ἴπ ΡΒ. ΧΥῚ ρ. 801 ει 6|858., 
ἴῸΓ, δἰϊααοι. 

8 4. οὗπερ εοἀὰ, ΟἿ δᾶη. 

οἵη. ἅν. τῇ, ἀδιίθγϊ ογθβαῦθ, αὐ νὶά6- 

ἐσβάλλειν Τὰν. Νιηα. θᾶπ. ΘΟΥΥ. τη.; ἐμβάλλειν χϑααὶ πἰϑὶ 
αποὰ ἐμβαλεῖν Ρα!]. ΒΘ’ ῖ5. ᾿οοὶβ οπηηῖϊθιβ ΤῊ. 
(49, 7. 191,8. 1Ν 14,1. ΜΙ ΤΟ, 6), ἐσβάλλειν ἔς τι αἰχίῖι. 

ἐμβάλλειν τινί 
θοϊηάα 

εἰώθεσαν νεῖ εἰώϑασιν εχ πίθου, δάάαμι οοὐά, ργδείον [{. οἱ Ρὶ.; 
τη αϑηὶ 560}10], Βα ρναβουρῦιπι παρε αι. 

ξ 2. ὑστέρησαν τῇ διώ- 
δει, ἷ. 8. διώκοντες οὐκ ἐδυ- 
νήϑησαν καταλαβεῖν. -- τὸν 
ὄροφον (ργο 4ὰὸ ΑΠ1|0}} οἰϊᾶπα 
τὴν ὀροφήν, οἴ. απ. ΙΥ̓ 48, 2 εἰ 
Μϑεοίζη. δὰ ἴ,γο. 128) ἀφεῖλον. 
Νρρ. 1. ἃ, τοσίπ τη 56 η0 ἃ 6 Π10 - 
π||, 40 ἔδοῖ ὰ5 58} ἀϊνο 
᾿ητονὶτ οί. -- ἔνδον ὅ ὄντατη- 
φήσαντες] ἐξήει γὰρ εἰς τὸ 
ἱερὸν πολλάκις. 50})0]. - καὶ 
ἀπολαβόντες ἔσω, οαπ- 
4ὰ6 (6 πὶ) ἰππ5 ἰηΘΥΟΘΡΙΒ5- 
Βοηῦ, ᾿ἰμο] α8᾽5886πί. ΟΡ αἰιδπὶ 
ἱποϊμάθηαϊ νη ἔσω, ποὴ ἔνδον 
ἀϊοίαπι δβί, αἱ κατακλήειν ἐς τι 

οὐ 51 }}Π1ἃ. ὁ ἀπῳκοδόμησαν] 
τειχίσαντες ἀπέφραξαν. ὅ66})0]. 
Οὐδιταχοῦαπῖ Ναροβ. ΟΥἿὮ ὙΠ 
73,1. ΒιμΠον περιοικοδομεῖν 
ΠῚ 81, ὃ, ἐνοικοδομεῖν ΝΙνὉ, 1. 
Φασὶν ὅτι, ἡνίκα ἔφραξαν κατ᾽ 
αὐτοῦ τὸ οἴκημα, ἡ μήτηρ αὐτοῦ 

. πρώτη λέϑον ἐπέϑηκε. ὅ6})0}. 
Οἵ. Πιοὰ, Νερ. Ροϊγδθη. Ἢ] 81. 
--ι ἐξεπολιόρκησαν λιμῷ, 
5801}, αὐτόν, ἴατηθ. δὰ πὶ ΟρΡ- 
ρΓοβϑογῦαπί, οοπ οοοτα πη, Οἱ, 
άπ, 181,1. Ου565805 ἔδῃγ 68 
δχρυρηδνὶς ροβίίο μοῦ δθυβῖο- 
ΠΘ ΠῚ ψΓθῸ ΘΧρυρ πᾶπαὶ αἰχὶυ οἰἰδπὶ 

1ἷν. ΧΧΠῚ 80, ὃ οὐ 4101 αὐτὸ 6 τὰ 
ἰημορὶᾶ ΘΧΡΌΒΠΑΓΘ. 
8 ὃ. ἀποψύχειν, οχδρὶ- 

γᾶτ6. - ὥσπερ εἶχεν, Βῖοαυΐ 
εὐ δ, " Οὗ Ταῦ. 50 ΚΘ 
4, ὁ. ΝΙΠ 84. 41, 8. ἰμίθγρν. 
Χου. Ογυ, ΠῚ 1, 1. -- ἐν τῷ 
οἰκήματι ἰηδἰ ρί θείου παυΝ Ηδιν. 
Βδἔθυϊαν ΘηΪηῚ 60 ἴῃ 564. Θ ΠΑΡ Ὲ15 
ἐκ τοῦ ἱεροῦ αἱ παραχρῆμα δὰ 
ὥσπερ εἶχεν, εὐ τηλποὰ 6δὶ νεῦ- 
θογαὰπι ἐξάγουσι... -παραχρῆμα 
οαι58, 51 ἃθ6Βῖ. -- ἔτι ἔμπνουν 
ὄντα. ϑεοιπίίδπηίηι οὰ αἰχὶώ 
Νεροβ. -- ἀπέϑαν ε. Οἴτνοα 
δαϊαπηη πὶ ἃππὶ 4606 ἃ. ἢν. γθῖὶ 
ἕλοίδπη 6886. βίαϊαῖν θυποῖ, ἰ, 1, 
Ρ. 1060 5 

8 4. ἐμέλλησαν. ΘΙ ΠῚ ΠΟΥ 
δῖ δουϑίαβ οθηΐγα Βαϊ πιδηϊ 
αν. πιᾶχ. 8 88 δύῃ. 8 ρυϑϑοθρίᾶ 
Ἰεσίταν Π| ὅ8, 2. 92, 2. Υ 116. 1. 
ὙΠΠΙ 28, ὅ. Οἵ, Βαϊι, δὰ ἰϑοοῦ. 
Ρὰπορ. 97, --- Καιάδαν. 6 
δὸ βΒρϑίαποα νὶἀ. ϑινδῦ, ᾿. 8671. 
Ῥαυβ. ΙΥ 18, 8. ϑυϊὰ. ἴῃ 1). ν. οἱ 
ἴῃ βάραϑρον, Μᾶπβ. ϑρϑνι, 11 
Ρ. 118. Ηοάϊο ποπάμηιὶ τϑρογίᾶ 
65... Οὐ, Οὐ Ροϊορ. Πρ. 252. 
--οἵπερτοὺς κακούργους. 
5! δυάδὶ ἐσβαλλουσι. Ο΄, 
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ξ 
ἔδοξε πλησίον που κατορύξαι. ὁ δὲ ϑεὸς ὃ ἐν 
“ελφοῖς τόν τὲ τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς 4ακε-- 
δαιμονίοις μετενεγκεῖν οὗπερ ἀπέϑανε (καὶ νῦν 
χεῖται ἐν τῷ προτεμενίσματι, ὃ γραφῇ στῆλαι δη- 
λοῦσι), καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὃν τὸ πεπραγμένον 
ΝΣ ;; ο -“ ΄ 3 Υ -» 

δύο σώματα ἀνθ᾽ ἕνὸς τῇ Χαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. 
οἵ δὲ ποιησάμενοι χαλκοῦς ἀνδριάντας δύο ὡς 
9 ᾿ ΄ 3 Πρή 

ἀντὶ ΠΙἼἜαυσανίου ἀνέϑεσαν. 
195. Οἱ δὲ ᾿᾿“ϑηναῖοι, ὡς καὶ τοῦ ϑεοῦ ἄγος 

χρίναντος, ἀντεπέταξαν τοῖς Δακεδαιμονίοις ἐλαύ-- 

ψειν αὐτο. 
Τοῦ δὲ μηδισμοῦ τοῦ Παυσανίου Δακεδαιμό- 

, ΄, Ἀ Ἁ 

νιον πρέσβεις πέμψαντες παρὰ τοὺς 

ξυνεπῃτιῶντο καὶ τὸν Θεμιστοκλέα, 
ἐκ τῶν περὶ ]αυσανίαν ἐλέγχων. 

Κυιος. αν, 8 62, 4 δΔᾶη. 1. Αυ- 
οἴοτο θεν. οἶπερ ΤΘΒΟΡΙΒΘΓΘ ΠΌΠΟ 
Π0ἢ ἀμθ᾽ δ πι8, 4αοα οὐ ρῬῖὸ οἵ 
Ροϑι ἐχθπηρία πᾺ}]ἃ 58Π0. Νδπι 
ἴῃ Χεη. Ογτ. Υ 7, 16 οἵ Ὀῖηά. 
γεϑεϊτοϊς εἰ ἰηΐγα Π 80, 1 οὗπερ 
ὁ στρατὸς. . προσεβεβοηϑήκει 
ΠῚ ΘΟΠΙρΑ ΓΑ πὶ οβδῦύ Ῥυορίευ 
ΡῬΙυϑαᾳυδηηροτί, τοὶ ρογίδοίαθ 5ία- 
ἴὰπη ἱπάϊοδη8. -- πλησίον. νι- 
ἀδίαγ 6556 πλησίον τοῦ Καιάδου. 
Νεροβ ἀϊβριϊοαϊ!, ᾿ἱπαᾳαϊ, 6 ἃ τῇ 
ἴη Οδεδάδῃμι ἱπἔογσγὶ, οἱ 9γὸ- 
ομὶ αὖ 60 ἰοδο, ψμο δγαΐ πιογέμιδ, 
ἰηοβϑβιιβ 650, Οδθδάδβ ἰβίταν ἃ 
16 ΠΊ 010 Ἰοηρὶυβ δθθυδῦ, --- οὗπερ 
Ξ-- ἐκεῖσε οὕπερ. Οἵ. Χεη. Αηδθ. 
Π 0 ΠΙ; 9. Ὗ 8; 20. ΙΗ 
ὃ, 8. Κτυρρ., ἂν. 8 51, 18 δάη. 9, 
Ἐιβιτα ἰσίσαν ἢἶὸ 4αοαυε οἷπερ 
συν. ϑογιρϑβίι, -- ἐν τῷ προ- 
τεμενέσματι] ἐν τῷ -“προπυ- 
λαίῳ᾽ ἐν τῷ πρὸ τοῦ ἵεροῦ 
προαστείῳ. Θ0Π01. Ροίδνί 8 νἱχ 
ΨΘΓῸᾺΠῚ Θϑἴ, ΟἸΠῚ (6 ΠῚ] πὰ ̓ῃ πηθά ἃ 
γα αοτιί, Οἱ, Ουτι, 1,1. Ρ. 227, 
Βυγβ. ἄδβοσν. ΠΡ. 122 5ᾳβ. Νόοὴ 
γϑβιυ απ ἱρβὶαπ δϑάϊβ, βϑὰ ἴη- 
ἰγοϊέαπι ἰοἰϊ5 δοτὶ βδογὶ 6588 γαῖ 
Ἄτη,, αυοά ποι ργοῦϑΌ 16 8βὶΐ 
ΘΟΓΡᾺΒ ἱπίγᾶ ϑ58ΟγΓΌη ΟἰΓΟΌΪ (ΠῚ 

᾿“ϑηναίους 
ὡς ηὕρισκον 

ἠξίουν τε τοῖς 

ΒΘρυϊ αι 6556, )6 1] δοράδοιηο- 
Πἰϊ5 ἰπίγα ὈΓΌΘπῚ 5Θρ {18 νἱάα 
Βϑοῖς, Ομαυῦῖοὶ. ΠῚ ῥ. 106. Οειο- 
ΓᾺΠῚ Ῥδιυθβδηϊα5 ΠῚ 14,1 τοῦ 
ϑεάτρου ἀπαντικρύ ᾿Ῥαυβαπίας 
μνῆμα αἰοῖς 6556. -- ὅ, 5611. τὸ 
κεῖσϑαι ἐν τῷ προτ. Ἐγαβίγα 
οὐ Κιυρο. -- ὡς ἄγος... : ὄν, 
αυοὰ Ρ᾽α Θα 1 πὶ ἘΒΙ5.Ε Ὁ: 
δάη, ὟΙ 34, 8. -- γαλκοῦς 
ἀνδριάντας δύο. Ἰρϑῖαβ Ραὺ- 
βδηΐδθ. Οἵ Ραυβ. ΠῚ 17, 7. 8. -- 
ὡς ἀντὶ Π., αὐ ρτο Ρ. 6556}. 

Παρ. 19. 8 3. τοῦ δὲ μη- 
δισμοῦ ... Θεμιστοκλέα. 
Τχοὶ τὶ Οἱ ῬΙυΐ. ἀε Ηετγοάοῦ. πηᾶ- 
Ἰρη. ὅ οἱ Ὑπειηϊβι. 28. Ὀιοά. ΧΙ 
4 5ᾳ. Αἀ ἰοίᾶπι ἃϊμπθ ΠῚ ἢᾶποὸ 
αἰρυθββίοπ θη ῬΓΟΡΥΪΘ τηϊπ 5. πο 
Ῥουπθηίθπὶ ΤΠυον 465 Ραυβᾶ- 
πἶϑθ Τοῦι5. δὈγορίι8 οϑί. θυθὶ- 
ἰαγϊ Ροϊοϑδύ 8η Τ,, 58ὶ ὄχ ΘΠ] ΔΠῚ 
ΤῊΔΠΙΠῚ ΟΡΘΥΪ 500 ἱπηροϑιιϊββοῖ, 
δῆς ρῬᾶτγίθπη 8ἃ|10 ἰοθὸ οοἸ]οοδίι- 
Τα. ἔμογιι. Αρίϊι5. οουίθ 115. αυδα 
90--Θ ὈΔΥΡΆΠΙΙΤ δαϊαηρδὶ ροίεγδί. 
-- ἐκ τῶν... ἐλέγχων. Ετ 
δρ βία! ἀρὰ Ραυδβδηΐδτῃ ἰηνθη- 
Ὁ 0. ῬΙυ Ψπδη,.}. ἃ. 

8. 8. ἔτυχεν ὠστρακισμέ- 
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αὐτοῖς κολάξεσϑαι αὐτόν. οἱ δὲ πεισϑέντες (ἔτυχε 8 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦῊΗΣ Α, ρλε΄. 

γὰρ ὠστρακισμένος καὶ ἔχων δίαιταν μὲν ἐν Ἴάργει, 
ἐπιφοιτῶν δὲ χαὶ ἐς τὴν ἄλλην Πελοπόννησον) 
πέμπουσι μετὰ τῶν “ακεδαιμονίων ἑτοίμων ὄντων 
ξυνδιώκειν ἄνδρας οἷς εἴρητο ἄγειν ὅπου ἂν περι- 
τύχωσιν. 

180. Ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς προαισϑόμενος φεύγει 
ἐκ Πελοποννήσου ἐς Κέρκυραν, ὧν αὐτῶν εὐερ- 
γέτης. δεδιέναι δὲ φασκόντων Κερκυραίων ἔχειν 

αὐτὸν ὥστε Λακεδαιμονίοις καὶ ᾿Αϑηναίοις ἀπ- 

εχϑέσϑαι, διακομίζεται ὑπ᾽ αὐτῶν ἐς τὴν ἤπειρον 

τὴν καταντιχρύ. καὶ διωκόμενος ὑπὸ τῶν προσ- 

τεταγμένων κατὰ πύστιν ἣ χωροίη, ἀναγκάζεται 

κατά τι ἄπορον παρὰ 'άδμητον τὸν Μολοσσῶν βα- 

σιλέα, ὄντα αὐτῷ οὐ φίλον, καταλῦσαι. καὶ ὁ μὲν 

νος. Οἷ. ΡΙυῦ. Τη θη. 22. Αὐἱ- 
5ι1ὰἃ. ΠΡ. 242. Νερ, ΤΠειι. 8, 1, 
Αροϊάϊδθθ στοπὶ βοοιηάππη Ὠϊοὰ. 
1. 1. φιογίαπθ ραίΐδπι ΟἹ. ΠΧΧΥΤ 
2 (4. ΟἸιν. 411,0), δὰ ἀπθηὶ 8η- 
πὰτη νἱὰ. ΟἸϊηι, Ῥγὸ 60 ἃ. 475 
αὺὶ 472. ποτηϊπαηί 81}, Κυθθροῦ 
αἄθὸ 476 αιὖὸ 475. Ψεῦ ἀπηὶ 470 
ἃ. Οἴγ. τῆι [αοίδτη 6556 ἀοοοί 
Ῥαποκ. 1. 1. Ρ. 117. 

αρ. 186. αὶ 1. φεύγει... 
ἐς Κέρκυραν. Οἷ, ΡΙαι. Τιο- 
τηἰϊβί. 34, Νὸρ. ΤΠ θπι. 8, 8. Ρ5θαάο- 
ΤΠεπιϊδί, Ερ. ΧΎΤΙ. ΧΙΧ, ΧΧΠΗΙ. 
Ἐδούαπι π0Ὸ 6556 8}}| ΟἹ. ὩΧΧΥΤΗ 
1 (ἃ. Οἰν, 468,67), Κυπερον ΟἹ, 
ΤΙΧΧΥΙΙ 1 (4. Ομγ. 412) δχἰβιὶ- 
ταδὶ, Ῥαποκ, 1.1. Ρ. 181 4060, ἃ, 
ΘΟ. ἡ. --- αὐτῶν. Μά. Κνμερ. 
αν. 8 ὅ8, 4 δέη. 2. ι μον 
Β86ρ6 ροϑὺ ποπιῖηα Ὁγθίθππη οὐ 
τογγάγαχσα ἀϊοϊλαγ, Οἱ, ΠῚ 2, 1, ὅ, 
1, 19, 3. Ῥᾶυ]0 Αἰ Ἰιον ο. 7, αδὶ οἵ, 
απ. Δἀά. ἄτοη. δὰ Τὰν, ΝΠΠ 11, 
12. Ηδοϊὰ. «ἃ ὅδε68. Β. Ὁ. 1 86. -- 
αὐτῶν εὐεργέτης) ἐπειδὴ 
γὰρ οὐ συνεμάχησαν οἵ Κερ- 
κυραῖοι τῇ Ἑλλάδι κατὰ τοῦ 
βαρβάρου, ἀλλὰ ἐσοφέσαντο 
(εἴ. Ποτοάοι, ΝῚ 1608), ἔμελλον 
αὐτοὺς ἀνελεῖν οἵ πολεμήσαν- 

τες" ὁ δὲ Θεμιστοκλῆς ἐκώλυσε. 
5680]. ΑἸΙαπὶ οαπβατη ἴζουτι Ρ]αΐ, 
ΤΠοπι. 1. ἃ. Ῥεῖπας δεδιέναι ἰΐᾶ 
οαπὶ ἰηΠηϊνο σοηϊ ποία πὶ δϑύ αἱ 
1... τηρίθ θυ οἱ νϑυθυῖΐϊ, 
ἔχειν... ἀπεχϑέσϑαι, ἴτὰ 
γούϊπουθ αὐ ἰην δὶ [Ιου θη. 
Οἵ, Ρβθυάο- πεῖ, ΕΡ. ΧΙ 8. ΧΙΧ 
ὅ. 6. 

82. κατὰ πύστιν, χ ροῦ- 
οοπίιδίΐοπο ἱπηροπᾶδ οὐτὰ δεῶ- 
κόμενος. δ ν. πύστις οἵ, δάπ. 
δ, 3, κατὰ πύστιν 510} 16 ν Ὁ 10 
(485. ΧΙΜῚΙ 6,1. -- ἧ χωροέη; 
ααοοσπαπθπεὶθαῦ, ποπ ορύ, 00]]- 
ἀυὰ5 οϑὶ ἃ κατὰ πύστιν ροπάθη8, 
56 ορῖ. βϑηϊθηιϊίδθ βθπθνα }}8. δὰ 
διωκόμενος ροιίποη8. --- κατά 
τι ἄπορον, Ῥτορίοι αυδη- 
ἀδπὶ (απᾶπι ΤΊο. δι δοουγαιϊι8 
ΠΟῚ ΘΟΠΙρΟΥΪ: τ ὨΆΓΡΓΆΓΘ ΒῈΡΘΥ- 
5610) σοη β 1111 ἱπορΡὶ ἃ τη, Νοη 
ΟΡα5. 6δι οοηϊθοίαγτα τὸ ἀπ. -- 
παρὰ ἄδμητον .. .χατα- 
λῦσαι. ϑϑιπη ον Ταῦ, ἄθνοτ- 
τ6γ δὰ ἃ]. Ῥιοῖλαν ἰαπιθη ουϊδ ΠῚ 

καταλύειν παρά τινι (ἀδνοτεὶ 
ἀρυὰ ΑἹ. Τιν. δὲ Ρίδυὶ.), ὧν θε- 
πιοϑίμ. ΧΎΤΙ 82. Ὅο τὸ οἵ. Ὀϊοά. 
ΧΙ ὅθ, 1 οὐ 4105 8 1 οἰϊαν᾽Πη08, 
-- οὐ φίλον. ἤοο οοπβτγπιδπὶ 
ΡΊαῦ, ΤΊ οπι. 34 οὐ αἰϊϊ. Ἐγγανῖν 

λ 
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οὐχ ἔτυχεν ἐπιδημῶν, ὃ δὲ τῆς γυναικὸς ἱκέτης 
γενόμενος διδάσκεται ὑπ᾽ αὐτῆς τὸν παῖδα σφῶν 
λαβὼν καϑέζεσϑαι ἐπὶ τὴν ἑστίαν. καὶ ἐλϑόντος 
οὐ πολὺ ὕστερον τοῦ ᾿Αδμήτου δηλοῖ τε ὅς ἐστι 
καὶ οὐκ ἀξιοῖ, εἴ τι ἄρα αὐτὸς ἀντεῖπεν αὐτῷ 
᾿Αϑηναίων δεομένῳ, φεύγοντα τιμωρεῖσϑαι. καὶ 

γὰρ ἂν ὑπ᾽ ἐκείνου πολλῷ ἀσϑενέστερος ἐν τῷ 

ἀρ. 186. 8 8. καϑέξεσϑιαι Ὁ... τεϊαυὶ καϑίξεσϑαι, ατιὰ ἴοΥπιᾶ 
4.101] ΤῊ. ποη τἰἰ808 6ϑί. Οἵ. δάη. 

ὃ 4. ἀσϑενέστερος αν. οὁχ οἰπεπᾶ,, ἀσϑενέστερον (., ἀσϑενε- 
στέρου τοϊϊααΐ, 

σῖτα Νεροβ. οὰπη 8, 8 5οῦίθοτγοι 
θα πὶ 400 οἱ Ἰι0 8 Ρ᾽τἴα πὶ ΕΓϑί. 

8 8. τῆς γυναικός. Ῥμιμῃὶ- 
ἅἂπι νοοδ ΡΙαί., ΟγδιδθϑὶροἹ πὶ 
Ρβϑυάο- Το. ΧΧ 2. -- διδά- 
σκεται ὑπ᾽ αὐτῆς. ΑἸιογδπι 
υδπάδπι πανΡαιϊοπ πὶ 84 αϊ ΡΊαι. 
-- τὸν παῖδα σφῶν. Νερ. 
Πα οἰὰ5 ΡϑΙΓΥ ἃ] πι. Αἱ 
οαπὶ Τῆπο. ἰδοϊαης. Ρ]ιυι, 56}0]. 
Αὐσιβυα, (8 ΠΡ. 284), Ῥβϑιδο- 
ΤΠ πὶ, ΧΧ 8, αἱ ραδγαμι Αὐἰθάδῃ 
ποπηϊηδί. »»Σιφῶν Ἰοσίταγ, αυοὰ 
Βα Θοί.πὶ οορὶ αι 6558 γύρη} 
ἀ6 Ρ]υγαὶ δαί νἱά. αν, ἃ 58, 4 
δάη, 8.“ Κτα6ρ. -- Καϑέξε- 
σϑαι Βυίζιπαπηο ἴῃ [πᾶ. γνεΡῦ. 
ἀοτδία5 οδέ καϑέζεσϑαι νουθὶ, 
οαϊὰ8 ῬΥΔΘΒ6η5. οὗ ἔμιθασατη ἰθριη - 
ἴὰν οι ἀρυᾶ Ρ]αί, ἰάθη θη. 
γιά, Αϑιί, Τωοχ. Ρ]αι, ΤᾺ. ἰδιηθῃ 
ἴῃ ΡΓΔΘΒΘΗ ἰθΠΊΡΟΓΘ ΟἸΠῚ 56η58 
1ηἰγαηβὶενο ἀθίαιθ δοίϊνο καϑέ- 
ξειν αἰἱϊατ. Οἱ. 126, 10. ΠῚ 28, 
ὦ, τῦ, 8. ὅ. --- ἐπὶ τὴν ἑστίαν. 
6 ὁᾶδὰ οἵ, Δαη. 24, 7. Ῥγὸ ἴοοο 
βϑογαγίαπι Ουβοιγίαβ. γεὶ Π661}6- 
σθητ 5. ΟΟΙΏΠΘΙηοΥἂΐ Νερο8. 

8 4, δηλοῖ τε ὅς ἐστι. 
Οὐ, Μδιίῖι. αν, 8 4858. Κτπθρ.. 14]. 
8 61, 6 Δι. 1, ἰηΐνα 187, “2 (αν 
ἴῃ ΡῬυίογθ αυϊα θπὶ ΠΙΘΙΩΘΓΟ μαἷο 
Βἴ.}}}} ὅστις, 568. 5ϑα τον ἅ), ν 
ΘΕ: ΠΥ ΠΙΧΟ. ον 507. 5ὲ -- οὐκ 
ἀξιοῖ, νεῖδι, ΟΥ Μαιμ. 6. 
ΟΟΒ. . 1... πτῆρρ (ὧν 9 67... 
δάη. 2. Ἰηΐτα ΠΠ 89, 1. -- ὧντ- 
εἴῖπεν .,. δεομένῳ) πέμ- 

ψαντος γάρ ποτὲ ᾿δμήτου 
᾿ϑήναξε περὶ συμμαχίας αἰτή- 
σεως ὁ "Θεμιστοκλῆς ἀνέπεισε 
τὴν πόλιν μὴ δοῦναι αὐτῷ 
βοήϑειαν. 8610]. Οὗ, 50}10]. Αὐῖ- 
5:14. Ῥ, 680. -- καὶ γὰρ ἂν 
ΣῊΝ πάσχειν. γυ!ρδίᾶπι ἰθοιϊο - 
ὨΘΠῚ 510 Ἰπιοεργθίδαιαῦ: 8586 ΘΠ ΪπΠ 
ΠῸΠπΠῸ οὐἰ τὴ ἃ Ὁ ᾿. 0 πιὶ ἢ 6 Π1 ἃ] 00 
Ἰῃναϊϊαϊοτο 4 δὴ ΓΟΧ 658961 
Ιαβϑαϊ ρο556, ἰἰὰἃ αὐ ἐκείνου 
ΠΟΠ Ρϑηάθδι 80 ὑπό, 5εὰ ογάο 
βὶυ: ὑπὸ πολλῷ ἀσϑενεστέρου 
ἐκείνου, 586. ᾿ἡδμήτου. Ῥαυῖτον 
56Π0], τὸ δὲ ἑξῆς" ὑπὸ πολλῷ 
ἐκείνου ἀσϑενεστέρου, πᾶς γὰρ 
ὃ τυχὼν τὸν δυστυχοῦντα δύ- 
ναται τιμωρεῖσϑαι. Νογὰπ ααὐἰ- 
ἄἀθὴ δϑὺ ργδθροβι θη 65. ̓ πίθγ απῃ 
ἃ Οαβιθ5. 5018. ἅ06}}} (ν] 4, δάῃ. 
609, ὅ); 5648 Ποὺ ἰδηθη ΘΧθρ πὶ 
ἀανὶὰβ οὖ οθίθυϊὶβ αἰββὶ 1} 16 οϑί. 
Νραὰθ δὰ βθῃύθη  ! ΓᾺ ΠῚ ΘΟΠΘΧῸΠΙ 
ἃρίαᾷ οϑί {ΠΠπ4 ἰῃ θυ ργθίαιο Νϑηι 
οδυβᾶ ΟΡ ΘΧΒᾺΪ ποθὴ πἰοΐβοθη- 
ἀὰ5. 50 80 Αἀτηθίο ΤΠομἰβίοο! 5 
ἴῃ 60 νϑγίϊταν ᾳαοα ἴρ50 Αἀτπηρίο, 
ποὴ αποα απονὶβ δἰῖυ οἰΐατῃ ἱπι- 
Ῥοιθηίΐουθ ἀθθ ΠΟΥ 6ϑι. Πα ὰ6 
Οα ΠῚ 8118 ἀσϑενέστερος τοβουῖρ- 
βίη, Καὶ γαρ ἷο οἰθηὶπ 
ναϊοὺ δίᾳιθ δὰ ἰοίδ η] 56 πη θη 13 Πὶ 
Ρονποί. Οἱ, Κυαθρ:. Θυὺ: .5. 69, 
82 δάη, 21. Αἀ ἀσϑενέστερος 
Ρτδϑάϊοαιῖνα ἀϊοίαπι ὧν δἀάϊ ποθὴ 
δύ ἤθοθβϑβϑο, ΟἷἉ, Κσαορ, τ, 8 57, ὃ. 
Αα ἱπβηϊίναπι δαΐθπι πὰηο οὐ 605 
αυΐ βεααπηῖαν οχ ἀξιοῖ τοροίθη- 



834 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρᾶς΄. ρλζ΄. 

παρόντι κακῶς πάσχειν, γενναῖον δὲ εἶναι τοὺς 
ὁμοίους ἀπὸ τοῦ ἴσου τιμωρεῖσϑαι" καὶ ἅμα αὐτὲς 
μὲν ἐκείνῳ χρείας τινὸς καὶ οὐκ ἐς τὸ σῶμα σῴ- 
ζεσϑαι ἐναντιωθῆναι. ἐκεῖνον δ᾽ ἄν, εἰ ἐκδοίη 

9 ’ ᾽ Ἁ ς 3 [4 Ἁ 9 αὐτόν (εἰπὼν ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ ᾧ διώκεται). σω- 
τηρίας ἂν τῆς ψυχῆς ἀποστερῆσαι. 

191. Ὃ δὲ ἀκούσας ἀνίστησί τὲ αὐτὸν μετὰ 
τοῦ ἑαυτοῦ υἱέος (ὥσπερ, καὶ ἔχων αὐτὸν ἐκαϑέ- 
ζετο. καὶ μέγιστον ἢν ἵχέτευμα τοῦτο) καὶ ὕστε-. 
ρον οὐ πολλῷ τοῖς “ακεδαιμονίοις καὶ ᾿4ϑηναίοις 
ἐλθοῦσι καὶ πολλὰ εἰποῦσιν οὐκ ἐκδίδωσιν. 

βουλόμενον ὡς βασιλέα πορευϑῆναι ἀποστέλλει 

ἀππὶ λέγει. ΟΥΊΝ 9: 8.7.2. 
-- τοὺς ὁμοίους, αυοὰ ὉΝΕ 
ἸδοίιιπΊ οϑί, [6 ΠΊΘ γα ἱπηραρηδί (060. 
δὰ Βγρειν. Ῥ. 64. Οοηβη!ο δηΐπὶ 
ΔΘΑ. 4015. οαυβὰ ἤοῸ ϑουϊρϑὶΐ 
ΤῊ. ΙὨῈῸΡ 56. ΘΠΪΠῚ ΤΕ ΘΓ ΠᾺΡ 
ἀσϑενέστερος: τοὺς ὁμοίους, 
ἐν τῷ παρόντι (ϊ. 6. ἴῃ δο 
πᾳ ΓΘΤᾺ ΠῚ οοπάϊοἷοη ε): 
απὸ τοῦ ἴσου. -- ἀπὸ τοῦ 
ἴσου, οχ ρᾶτὶ ὁοπἀϊοΐοη 6. 
Οἱ, «ἀπ, 17, 8. --- αὐτὸς μέν. 
Οὐ δάη. 1.8, 8 χορείας 
τενοθ στ ἐναντιωϑῆναι. 
519. Χρη. Απδ}. ΨΙ| 6, ὅ ἐναν- 
τιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς, αὶ 
περί ϑβοουπάυσμη Ορίϊπη]08. [0 γ08 
ἀεϊοπάππη οϑ. Οἵ, Μαίιῃ, ὅτγ.Ὶ 
ξ 868. Κτιορ. ατ, ὃ 47, 21 δάη. 
Χρεία εἰσηϊδοδι ΓΘΙη ΓΟ 
αὰ υϑὰπὶ| ΘΟΙΠΙΟ ἃ Πι, --- ἐς 
τὸ σῶμα σώξεσϑαι. ὕὉθὶ ἃτ- 
ἰἰοαϊ! ὉΪ8 ἀοῖποθρβ ροπϑηᾷὶ ρἷᾶπα 
δά 6πὶ ἔουτηᾶ δβϑϑϑί, πη ] 1 ΟγῸ 8 δου ῖ- 
Ρίογθβ, ηἶβὶ σϑῦθα ΔΠ116 Ὁ οΟἸ]οοΔηΐ, 
ΒΘΙΊ6Ι ΘΠῚ ΡΟΒιἶ5886. 88115 Πα θηΐ, 
Ἰτογαί Υ ἀθηητη 80 Αὐἱϑίοιθ! β 
ἀθίαιθ ἰηϊογάιπη, Μά, Πιηὰ, ἴῃ 
Βίορῃ. Τηε5. ν. ὁ ρ. 1108. Ηϊς 
αὰἀ σῶμα Ατιϊοι! πὶ δ αἱ πΘΟθ8856 
ΠῸΠ ἔυϊββ6 ἀοοοὶ Κταορ, ὅτ. 8 80, 
2 δάη. 18, ἃ 400 π᾿ ΠΟ πη Πιι8 
σῴώξεσϑαι ᾿ιποῖϑ οἰ ΟΠ ΠῚ ΒΟΥ Ὶ ρυμ πὴ 
6556. ΠΙΓΆΓΊΙΓ, --- εἰπών. Οἵ. 
δάῃ, 87, 2. --- ὑφ᾽ ὧν καὶ ἐφ᾽ 

ἀλλ᾽ 

᾿, 
ᾧ. Οἵ 5υρνα δάπ. δᾶ, ὅς ἐστι. 
σε σωτηρίας ἄν. “Ὧν 5ϊἴουι 
Ρτΐαβ οπὶ ἀποστερῆσαι ἰχηρει- 
ἀσπιὶ ροϑβὺ ἱπίθγροβίιοηθπὶ ἰϊογα- 
ἴα εδι. Οὗ δίῃ. 77, 6. Π| 48, 
9. 4 5 1 ΤΥ 1 94: ἽΝ 18. 6. 
ΨΠΙ 460, 2. Αἀαϊίο τῆς ψυχῆς, 
απ Γρηβῖταη 661... ΟΠ 1: 
Ἰοσιῖο Θἰ Ποῖ τῸν 864 8 118 58- 
Ρογϊονϊ ἐς τὸ σῶμα σῴώξεσθϑαι. 
Ναπηὶ ἴῃ οαπάθτη 56 Θῃ {18 ΠῈ τὸ 
σῶμα εἰ τὴν ψυχὴν σωζειν 
ἀϊοιαγν. ΟὟ, Χδυ, Απδρ. ν΄ δ, 15 
ΘΕΟΥ͂, ὃὲ 

ὕδρ. 187. 81. ὥσπερ ... 
ἐκαϑέξετο, αὐ ΘΠ 6 Π6ῃ 8 
βεάενγδι. “Ὥσπερ 50})0]. ἜΧρ ϊ- 
οαὶ αὐτῷ τῷ (τῷ αὐτῷ ὃ) σχή- 
ματι, ἀπάθ διπὶ αὐτόν ποι [6- 
σίββα αν ααυὶ Θοηΐοογει; Κυυοροῦ 
δυΐθπι δάθο ἔχων αὐτὸν ἴῃ 8ὺ- 
βριοϊοθοπὶ νοοῖ. Πδ τὸ οἵ, ΡΙαῖ. 
ΤΠΘπι. 25 οἱ Ρβευαο- ποθ. Ερ. 
ΧΧ. --- μέγιστον... ἵκὲ- 
τευμα, 501}. ἃρυὰ Μοίοβ8ο08, υἱ 
ΡΙας. ἴῃ Τηθη), - υσστερον 
οὐ πολλῷ. ΟΥ̓ δἄη. 18, 2. --- 
πολλὰ εἰποῦσιν. Οἵ, Ρϑειάο- 
ΤΠοπι, Ερ. ΧΙΧ 18 54. οὐ Ὀιοά. 
ΧΙ δ 9 -ἴ ἀπο ἘΞ. 1, ΞῚῈ. 
ΕἘμππὶ ἀεάααοὶ ἰπ55ὶ0 οὐ αυοᾶ 
5818 δϑϑού ρυδοβδίαι ἀθάϊι 
ΡΓῸ πος βυθβιϊζαϊέ ὙΈΡΗΣ ΟΝ. 
ἰδ Νίρρ. ΑἸ τον Ὁϊοα. 1. 1. --- 
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ἐπὶ τὴν ἑτέραν ϑάλασσαν πεζῇ ἐς Πύδναν τὴν 

2 ᾿ἡλεξάνδρου. ἐν ἡ ὁλκάδος τυχὼν ἀναγομένης ἐπ᾽ 
Ἰωνίας καὶ ἐπιβὰς καταφέρεται χειμῶνι ἐς τὸ ᾿4ϑη- 
ναίων στρατόπεδον ὃ ἐπολιόρκει Νάξον. καί (ἦν 
γὰρ ἀγνὼς τοῖς ἐν τῇ νη) δείσας “φράζει τῷ νοῦ- 
κλήρῳ ὅστις ἐστὶ καὶ δι ἃ φεύγει, καὶ εἰ μὴ 
σώσει αὐτόν, ἔφη ἐρεῖν ὅτι χρήμασι πεισϑεὶς αὐτὸν 
ἄγει" τὴν δὲ ἀσφάλειαν εἰναι μηδένα ἐκβῆναι ἐκ 
τῆς νεὼς μέχρι πλοῦς γένηται" πειϑομένῳ δ᾽ αὐτῷ 
χάριν ἀπομνησϑήσεσϑαι ἀξίαν. ὁ δὲ ναύκληρος 
ποιεῖ τὲ ταῦτα καὶ ἀποσαλεύσας ἡμέραν καὶ νύκτα 
ὑπὲρ τοῦ στρατοπέδου ὕστερον ἀφικνεῖται ἐς 

8 Ἔφεσον. καὶ ὃ Θεμιστοκλῆς ἐχεῖνόν τε ἐϑερά- 
πευσὲ χρημάτων δόσει (ἦλϑε γὰρ αὐτῷ ὕστερον 
ἔχ τὲ ᾿ἡϑηνῶν παρὰ τῶν φίλων καὶ ἐξ ἄργους ἃ 

Θδρ. 157. 82. ἀπομνήσεσϑαι ο04 4, Ργαρίου ἀπομνήσασϑαι Ὁ., 
ἀμείνω μνήσασϑαι Ἐ., μνημονεύσαντα ἀποδοῦναι ὅτ. ΟἿ, απ, 

Πύδναν. ΟἿ, δάη. 61, 3, - 
᾿Δλεξάνδρου. ΒΕ Πτοῖα Ραιγὶβ, 

μηδ ιϊ ΘΧ ΘΙ] ὙΠῸῈ ἰγᾶσῖοο5 ροδία5 
(Δ 6βοι. Ομοῦρῃ, 628. ϑορῃ. ΟΒ. 

τοῦ Φιλέλληνος. Οἱ, 57, 2. ε 
Βυπίαχιὶ οἵ, Κύιοσ, ὅτ. ἐ 47, ὅ 
δάη. 8, 

δ 2, ΡυΆΘΙΘΓ βου ρίογθϑ 4005 
ξ΄ 1 ποπιϊηανίπηι5β οἵ, ΡοΙγάθη. 
1.80, 7. -- ἐπολιόρκει Νά- 
ξον. Οἱ, 98, 4, υνἱ 46 το ρογα 
νἱά. δήη. -- ναυκλήρῳ: Καὶ 
τῷ κυβερνήτῃ υπι5 δααΐν ΡΙαι. 
-- δι᾽ α. Π)6 τεϊδΐ. οἵ. δάη. 186, 
4. -- ἔφη ἐρεῖν κ. τ. 1. ΒΊπΉ}6 
αυϊὰ ἃᾳ ΤΊ ΘΠ 5.06 }15. ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ 
ἴδϑοῖν δριὰ Αρρίδιῃ. Οἷν. 1. 48 
Πρθυϊι5, Πλοῦς [ἷο ἰάοπι απο 
εὔπλοια, 410 ΠΟΠΊΪΠ6 δηϊαυΐ οΓ 65 
ἴῃ. Β0 τὰ ογϑιΐοηθ αἰ ποη νἱάθη- 
ἰὰᾳτ. ΟἿ δάη. 1Π 8, 5. --- ἀπο- 
μνησϑήσεσθϑαι, πηοπιοτὶ 
ἃ ΠῚ ΤῚ 0 Γοϊ τα τα πΊ. Οἱ, Πμθιιηθρ. 
δὰ Ρῃαϊαν, Ερ. 42, Επγ, ΑἸο. 399, 
ὕπο ἀριιὰ Ατιϊοοϑ ἘΡΩ͂Ν ἴοθο 
ἔαι, μνήσομαι (εἴ, 54.) οχϑίδί 
ἰάφπο ἴῃ Ιρῃ. Α. 661, ΡΙ αν 8ονῖϑβιὶ 
ἐμνησάμην εαάοπι ταιΐοπα ἴοτι- 

864. Ευτ. Αἰο. 299) ᾿ηνδηϊαηίΐαν. 
584. ουπὶ ἰρ856 Τὴ. (ΠῚ 104, 4. ὅ 
γψεγθα ΠΥυπιηὶ Ποπιουϊοὶ 5πη0) 00]- 
αὰ6 8οΥ δι ἐμνήσϑην μαθοδῦ, 
ΠῸΒ 4.8 ΠῚ ἐμνησάμην, ἢ6 ξαίας 
ΤΠ] αυΐάοπ] μὠνήσομαι ρτορίεν 
ἀΠαπὶ {Ππὰ Εαιγ  ρ᾽ 418. Ἔχ ΘΠ ρ] ΠῚ 
δἰ ὑτὶθαϊ Ιἰσοῖ, [Ια Κυιθρ. 
ἀπομεμνήσεσϑαι Ιοριθῃ 1 ΠῚ} 6588 
σοηΐοῖς, ἤροιθ τᾶπΊθη ΠΠΟΠἾ5586 
νἱἀθίαγ ΤΠ. ΠΙπαονῆιβ ἴῃ ΔηπΠΑ]. 
ΡΠ, ἃ, 1869 ρ. 4θ6 μεμνήσομαι 
ΘΟΠῚΡ ΟΒΙΤΟΓΠῚ ΠῚ 6586 Θ84 116 ἀδ 
οασδα ΠἰῸ βου θοηά πηι ἀπομνη- 
σϑήσεσϑαι. ΟΝ ΤΙ ,90, 1, (ἔρι- 
οαπὶ μνήσομαι ἴῃ ἐπιμνήσομαι 
Ιερίταν. ἀριὰ Ηογοά, εἰ Α881}.) 
-- ἀποσαλεύσας. Νερυ5: ἴῃ 
5810 ΠΥ ΘΠ 6 παἰΐ ἴῃ 8η00 - 
τὶϑ. -- ὑπέρ. Οἵ 112, 4. 
Ἔφεσον. Οοηρταπηΐ Νερ. οἱ οἱ 
Ῥβϑιᾶο - ΤΊ 6 ΠῚ, 86, πη8 ]6 ᾿σίθαγ 
Ογπιθη 5 Ὀ δύ π|0 ΡΤ, ΤΉοπι. 36. 

8 8. ἦλϑε γάρ. Ὅε νοῦῦο 
οἵ, δάη, ὁ. 4, ἀδ στὸ Ρίαι, ΤΠ οπι. 
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ὑπεξέκειτο), 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ρλζ΄. 

τ » -»" ’ » 

καὶ μετὰ τῶν κατῶ [Περσῶν τινὸς 
πορευϑεὶς ἄνω ἐσπέμπει γράμματα ὡς βασιλέα 
᾿ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωστὶ βασιλεύοντα. ἐδή- 
λου δὲ ἡ 7ραφὴ ὅτι »Θεμιστοκλῆς ἥκω παρὰ σέ, 
ὃς κακὰ μὲν πλεῖστα ᾿Ελλήνων εἴργασμαι τὸν ὑμέ- 
τερον οἶκον, ὅσον χρόνον τὸν σὸν πατέρα ἐπιόντα 
ἐμοὶ ἀνάγκῃ ἠμυνόμην, πολὺ δ᾽ ἔτι πλείω ἀγαϑά, 

8 8. ὡς βασιλέα Βερ.. πρὸς βασιλέα Τιαυν. τὰ, Ατ. ΟἸιγ. θη. 
.ν7 εἰς βασιλέα τεϊϊααϊ, 

24 -- ὑπεξέκειτο. Οἢ. δάπ. 
ΨΠΙ 81,4. --- μετὰ τῶν κάτω 
Περσῶν τινος. ψἢοτχπϊηΐβ 
ὨΟΠιΘη ΤΥ 5.14 65 ογαΐ, ἀθ οαϊὰβ 
ΟΡΙθὰ5. πιυϊὰβ οϑύ Πιοά, ΧΙ 56, 
4- δ...“ Πδδοκ, Νοορθηθηι ΡΓῸ 
110 ποπηϊηδὶ ΡΙ] αὶ. ΤΏδμ. 260, {Π|6ν- 
αὰθ νἱάθπά 5 46 Γϑίϊο 6 11 ΠΥ ]5. 
-- ἐσπέμπει γράμματα. 
ἡ δθιοάοναβ ΡΠ ΘΛ 5θοαίι5 δουὶ- 
ΠΛ τοροπὶ ἰρϑη] ἃ ΤΠριηϊβίοοὶο 
δαϊίατη. ΠΟΠ ρ6. δρἰβίιϊαβ. -- 
διά, Ερμον. ἵγ, 118“, 6 ο611. Οἱ, 
ῬΙαῦς ΤΏοια. 27.534. οὐ Ρβθιβο- Τ ἤθπι. 
ΧΙΧ 41544ᾳ. Ρᾶυϊο αἰϊίοῦ. Πῖο 
ΧΙ 28. 29. ΤΠυοΥ ἀἰ άοπη ΒΘα ΟΝ 
Νερο8. -- ὡς βασιλέα. γυ!- 
ϑαῖὰ βοτίρίαγα ἐς βασ. ἀείοπαϊ 
πραυῖΐῦ ἰοοὶβ δὶ αἰϊ ργῸ ἀδθογατα 
τρι} 0158. (ο΄. δάῃ, ΠῚ 8, 6) γε] 
ῬΟΡῸΪ βῖνθ Ποπιΐηθ8. ρΓῸ ΘΟΓΙΙΠῚ 
τοῦγὰ (οἷ, δάη. 9, 2. 107, 2) πο- 
ταϊπϑηΐαν, Ωυοά ν6ΓῸ ἰμιόγρτθ- 
ἰηίον ἴῃ ἃ6 465 ν 6] ΘομοΪᾶν 6 
γτορὶβ, ρῬϑύμπι δοσυγαία αἰϊοϊταν 
δρ᾿᾽βία!δηι 'π ἀοπιαμπι γ6ρ15 Τλἰ 
αυδθ δὰ ᾿ἰρβιπὶ γοσθπὶ Πλἰ ΕἸ. 
Νδηὶ ἴῃ ἀοηο τορὶβ οὐϊδπὶ δ} 
Ἰοπλϊη 68. γΘΡΒΆ Π ᾺΣ δὰ 408 παϊεϊ 
Ροβδβὶί. -- ᾿Δρταξέρξην τὸν 
Ξέρξου. ,,β΄ῖο Νερ. [ΤΠ 6πὶ. 9, 1] 
ΡΙαῦ, [Το πὰ, 27] οὐ δ} [πιαχίπι 
Οπᾶγοπ, 1 ἈΠ1ρ5880.} ἂρ δαπΠι, 
Ττοπὶ Οἷο, δὰ Αὐἰο, Χ 8, Ὀὶοάο- 
ΓΒ ἰΙηΘη οὐ 60 Δηιϊ ον θ5 αυἱἷ- 
ἀ8πι|, 4105 πιοπιοῖδί Ρ] αὐ Ἀγ 18, 
δὰ ΧΟΥΧΘΟΠῚ νϑηΐβ86 ὑνδαϊάθυπηῖ,“" 
θκ. ΟἿἿἮἁ ΟἸιηι, Εαβί. Η6]}, δὰ ἃ. 
400. Οππὶ ΤΗΘπιϊβίοο! 95. βῖπο ἀυ- 

ΟΥ δάῃ, 

ὈΪῸ δ᾿ φαϑηίιπι ἰθπΠΊροΥ85 ΕἸΡμοϑὶ 
ΘΟΙΠΙΟΥΓδία5 5, ρα 010 ἃπίθ Χ ουχὶβ 
ΠΘΟΘπὶ Αϑἰᾶπι αἰτπρογα οὐ Ῥ80}0 
Ροβύ ϑ8ϑἃ νϑηΐγ ροίουδί. Οἱ. 
Ῥαποῖκ. 1. 1. Ῥ. 1617. --- νεωστὶ 
βασιλεύοντα. Νιεωστί (οϊϊ 
ΑΚιιγζοπι) οὐτὴ ῬΥΔΘ ΒΘ μἾ5. ρϑυυϊοὶ- 
Ῥίο β᾽μλ} ον οοραϊδίαπι οϑύ ΠῚ 
80, ὃ. Οὗ Κυιυθρ. αν. 8 ὅ8, 2 
δάπ. 9, ΑΥὐἰάχουχοπὶ Χουχὶ 580- 
Οθββῖ588. ἃ. 465 οβίβηαϊ απο Κ, 
Ἰ. 1. Βαϊβδο Κύπορονῦ Χογχϑπι 0]. 
ΠΧΧΥῚ 8.4 (414,18) τηοτίααπι 
Ραϊαί. 

8 4. ἐδήλου δὲ ἡ πα 4Ὁ 
ΑἸῖα ἱρβαπιὶ ΤἬΗθι βίοι ο πὴ ΘΟΓἃ ΠῚ 
τοῦθ ἀϊοθηίθπι ἴδοϊυ ΡΙ αἱ, ΤΉ. 
28. Ὀίνοιβα 8Ὁ [ιἰβ Ἵϑί δρ᾽βίαϊδ, 
486 ἴδ 9116 ρϑὺ ΤΠ Θπιἰβί06}}8. Π]1Ὸ5 
ἴῃ ποιύἰατη νϑηΐνα Ροίδγαΐ, ουπὶ 
Ῥᾶίγα τποῦαο, Αἰμθηδ8. γα! ββθηί, 
Οὗ, Ῥαποκ. 1,1. Ρ. 804. --- ὅτι. 
Οἵ, Κιυορ. αν. 8 θῦ, 1 δ8άη, 2. 
οἱ 189, 8. ΙΝ 88, 8. Ν 10, 8. 
ΠῚ δ8, ὃ. - Θεμιστοκλῆς 
ἥκω. ὋΝ, Μαίῃ. αν. 8 299. 
Κυαορ. αν, ὃ 80, 8 δᾶη. 4. [ἃ- 
{ἰπ6 ἰΐίἃ ΟΠΊΪ550. ΡΓΟΠΟΙΪη6. 66 Ὸ 
γϑοῖθ αἰοὶ ποσαὺὶ Ρυϊβοία μι. Υ ΠῚ 
18, 101. ΧΙ 4, 19. ΧΥΠῚ 1, 4. 
ϑοὰ νἱὰ, 1ἡν. ΧΧΧ 80, 29. οἱ 
Νερ. -- οἶκον. Ειαπὶ Τιαιηΐ 
ἃ οι πὶ ἀθ σθη16 ἀϊοιηΐ, αὶ αεν- 
τδηΐ οὐ 8}1}, --- ἐπιόντα ἐμοί. 
ΤΠ δι ἰβύοοϊθβ ἰἰὰ Ἰοαθηβ αἱ 5] 
ἱπίανίδπὶ δἰ ἃ Χοῦχο ἱἸαΐαπι 
ἀοἴοπα γι 56. ἀποθῖη ρτῸ ρδίνϊα 
Β08 τἰηΐνοῦϑα ποηϊϊηδίὶ, ἰὰ αυοὰ 
4101 δοίην ἰοραι, αὐ ΕΥ̓ 64, 1, 
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ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί, ἐκείνῳ δὲ ἐν ἐπι- 
κινδύνῳ πάλιν ἣ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο. καί μοι 

3 ΄, 9 ΄ ’ . »" 

εὐεργεσία ὀφείλεται (γράψας τὴν ἐκ Σαλαμῖνος 
προάγγελσιν τῆς ἀναχωρήσεως καὶ τὴν τῶν γε- 

ὃ 4. γράψαντι Μοβαι. λα 5υπίαχϊὶ οππθπάδπάδι, Αἱ ΤΠθηιῖ- 
βύοοϊθβ. ποι νἱαθίιν ἀἴσεῦθ Ρ05586 οιυδιϊδηι 5101 ἀθθθνὶ, ααΐα βου ρβουὶ 
Χουχὶ; ἀκ υἰγᾶαιι8. ΘΠΪΠῚ ΓΘ. ΠΙΠ 05. Οἵπὶ τηδηαι5 τηΐϊβογαΐί, ἀθ αἰίθνα 
Θἰοίπηαπι βοεναπὶ ἤάθίθπι. οἱ παιδαγωγὸν, ἀδ δἰτεγᾶ Ἰεραιοβ, 405 
φράξειν τερὶ το πὶ ἴι5805 6558. ἀἴοῖν Ρ]αῖ, ΤΊιθπη. 10, σαὶ μιδῖον 465 
βαθομάα νἱάδιυν αυδπη ΝΟΡοῖΐ οὉ Ποο πΊ81]6 πιο! ]θοιτπη γράψας [ἰοτὶ5 
ΧΟΥΧΘπῚ σοι ΟΣ 6 πὶ [δοίππι βου θη]. Νοτηϊ παυίνιη ἰδίαν με σχῆμα 
κατὰ τὸ σημαινόμενον δὰ βυροιίοτα ἐδήλου δ᾽ ἡ γραφή τεΐονοη- 
ἄστη ραίδηιι8, Οἷἃ, δάπ, 

- ἐν τῷ ἀσφαλεῖ μὲν ἐμ οἵ] 
τὰ πράγματα ἦσαν δηλονότι. 
56Π0}. Ροιεῖι αυϊάθπι 5οΓΙ δὶ ἐν 
τῶ ἀσφαλεῖ μὲν ἐγώ (Νερ. 
Ροβι4 πδ πὶ ἴῃ ἴπτο 1Ρ 56) νοὶ 
Θεογίθ ἀσφαλῆ μὲν ἐμοί (εἴ, ἀάη. 
6. 7 1ηἷ1.)}. ϑ'ϑά φοπιράγαηάα 80ΠῚ 
ἀϊοοπαϊ βοπογᾶ ἱπη ρ Ρβοηδ]Ϊα ἐν 
τύχῃ γίγνεταί τινε ἵ΄ζ 13, 8, ἐν 
καταλήψει “ἐφαένετο ΤΠ 88, 3, 
ἐν παύλῃ ἐφαίνετο ΥἹΙ 60, 2. 
Οὐ. δίῃ. 98, 8. Κτυρο, ἅτ, 861, 
5 άπ, 6. ΤΑπιοπ ἐλοῖ 8. νά 6. 
ΤῸ 6588 ΠΘ0 ΠηΪΠῈ15 ἃ 56 η θη 018 Π| 
ἀρία πη ἴπο ἀυοαὰ6 πάλιν ἡ ἀπο- 
κομιδὴ ἐγίγνετο τοίθγγο νϑυίθη- 
(65. Οὕτὴ ἰπ {πτῖ8 ποβίγὶβ γ6- 
θὈ85. {Π|ὰ5 ἀπο ὶϊβ οἷα 5 τὸ- 
νϑΥβὶο ἔϊογοε, ἴϊὰ αἱ ἰπίον 58 
ΘΡροῃδηίαν, ἐπιόντα “ἐμοί εἱ 
πάλιν ἡ ἀποκομιδὴ ἐγίγνετο, 
βούλει, ἠμυνόμην οἱ ἕν τῷ 
ἀσφαλ εἴ... ἐπικινδύνω (ἰ. 6. 
ΠῸΠ ἰδ προοθββίίαίθ οοϑοί]8 ΠῚΘ 
ἀοἴδπα θθ8π), 564 γ68 πιθὰβ ἴῃ ἰμπί0, 
ἩΠπ8. οοπίτα ἴῃ ΡΘγίθη!ο δυϑη), 
Οείογαπι Ρ[αΐ., 4αϊ ΤΠ ΘΠ Ἰβίοο 6 ΠῚ 
ΡΆα]Ὸ Δ|1τῸΡ ἀϊοθπιθπι ἀιαὰθ ΤῊ, 
50γ θη 6 ΠῚ ἔδοϊώ τῆς Ἑλλάδος 
ἐν ἀσφαλεῖ γενομένης μδθεῦ, 
βίοιξ δηίθα Ρδίιίαπι ργὸ ἐμοέ 
Ροϑαῖ Νερ. -- πάλιν ἡ ἀπο- 
πομι δή-: Ξ- ἡ πάλιν ἀποκομιδή, 
γονούβῖο, (ΟὈ, 82, 8. Π΄18, 8. 
38. ΥἹ 64, 8. Κυείνη. ατ. πιᾶχ. 
ὃ 464,2. --- γράψας. Οἵ δάη. 
871, 2. οἱ οοβίία 5: ρθγϊουῖθι5 ἐδη- 
λου δὲ ἡ γραφή οοπιίϊπετὶ 56η- 

ΤΒυογαϊαῖ5 Υο]. 1. ἘΔ, 111, 

τοηλπη ἔγραψε 5. ἐπέστειλε δὲ 
(ὁ Θεμιστ.). 1) 51πηΠ1|0 8. 10- 
τηϊ μιν 18 ῬΑΤ ΪΟΙ ΡΊογιιπὶ οἴ, Κυιιορ,. 
αὖτ, 8 ὅ6, 9 δ8αῃ. 4. εἰτὴ» πὶ 
προάγγελσιν τῆς ἀναχω- 
ρήσεως. 5 Ηεογοάοιι5. ὙΠΙ Τὅ 
ΠΆΓΡαΓ ϑίγαίθοθπημα Τῇ θη] 8.00}15 
Χεονχὶ .... βιδάθην δ τὖ ἀταθοοβ 
Ῥῦδθ {ΠΠ͵0Γ6 ἰδ η) ἔπσᾶτη ρϑΓΔΠί65 
᾿πίγᾷ δηλ ἔγθίιπη οἷτο 
δρονγθάογοίαν, πὸ ἰπ46 ΘΠ πρ γθηι, 
αδὶ νἱοιονία δβϑϑὶ ΓΟΘῚ ρᾶῦνο ρᾶ- 
γ Ὁ1|Π18, Εγρο ἀθ διρᾷ γθοο Τὴ 
48] 5ἰπηϊαθαὶ ὩΤΠΟΠΊ βίο ο] 65 
ΒΘΓΠΊΟ Θδί, ποη Ὧ6 Χουχὶβ ἀΠλΠῚ 
γραϊοπο.ς Η δ8οκ. ΑἸϊίου ἰαπηθη 
᾿πι6!!}6ρῖς Ηδι]πη.. ααἱ Ποη γθοθρ- 
τἴὰ8 ργδϑαάϊοιΐοη 6 πὴ γα] 6586, 
5868 84} οσ ἰδ {10 6 πῇ δά γϑάϊίατη 
(οἴ, Ηογοά. ὙΠ| 110), 4υδπὶ ἜΧ- 
ΡΙδηδι ΟΠ 6ΠῚ νει 5 ἐπειδὴ ἐν τῷ 
ἀσφαλεῖ μὲν ἐμοί Κταορ. ἀοοεὶ 
γϑαυϊγὶ, Αοοραϊ αποὰ ρτῖοτγο {Π|0 
ΠαΠΙΪΟ 816 Ρασ Π8ΠῚ ΙΑ πηϊ 8 ΠῚ 
ΤηἾ580 ἰδηΐιμη ἀὈοιαί τι 46 ΧΟΥΓΧΘ 
Ὀ6π6 πιθγϊἑιι8 θϑϑοὶ ΤἼ πη βίθο 85 
αὐ ἢ ΘΎΘΡ 55 ΠῚᾺ ΠῚ ΟΔἰ ΔΙ ἰα 6 Πὶ 
Θά τη ἰπἀ αχὶβϑοί, [)6 ἀἰίθγο Πα Π1ΪῸ 
οἰἶαπὶ Ναρ. πᾶθο νϑῦρᾷ δοςθρίί, 
Οἱ, ΝΙΠ 19, 2 ἐλϑούσης ἀγγε- 
λίας ἀποπλεῖν πάλιν. Μοοδθι- 
Ιυπὶ προάγγελσις 4110] ποη νἱ- 
ἀοεὶ Ἰοσὶ δἀποίαι Κγιθσ, Οδιθυ πὶ 
1Π8πὶ ΔαΠογίδιϊοπμθ ἢ οχ Απᾶγο 
ΤΑ ΠΏ 6556 ΟἸΙΠῚ 68115 δἰ. Ηδγοά. 
ΨΠΠΙΊ108 ποαᾷὰδ ἢοο Ἰοοο ἐκ Σια- 
λαμῖνος ἱπηργαάδηι ἱπίογρυοιὶ 
ἴδο!θ τἰθαὶ ρυβδβῖι, οὑπὶ ἰδηὶ 
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φυρῶν, ἣν ψευδῶς προσεποιήσατο, τότε δι᾿ αὑτὸν 
5 , κ -» " ’ 9 ν 

οὐ διάλυσιν), καὶ νῦν ἔχων δὲ μεγάλα ἀγαϑὰ 
δρᾶσαι πάρειμι διωκόμενος ὑπὸ τῶν Ελλήνων διὰ 
τὴν "σὴν φιλίαν. βούλομαι δ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπισχὼν 
αὐτός σοι περὶ ὧν ἥκω δηλῶσαι." 

198, Βασιλεὺς δέ ̓  ὡς λέγεται, ἐθαύμασέ τε 
αὐτοῦ τὴν διάνοιαν καὶ ἐκέλευε ποιεῖν οὕτως. ὃ 
δ᾽ ἐν τῷ χρόνῳ ὃν ἐπέσχε τῆς Περσίδος γλώσσης 
ὅσα ἐδύνατο κατενόησε καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

Νερ. 9, 8 ἰά, αὐδηααδπι ΑΙ ΠῚ 
δοοαγαίθ, νουθὶβ ρυοοϊο δρᾷ 
Βα απ ἃ ἴδοιο γοἀαϊάουῖ, δὰϊ 
ΠΟΘΙ ΘΠίου ΤῈ πὶ βίο οα588 οθη- 
ΒΘη65 δϑί ΤῊ., αιοὰ νἱχ ρτο- 
ῬΔΌΠ6 οϑί, δὶ δἰ 16 Γ᾽ ἰγϑαὶτδτη 
δορορίβ8θ. ἢδπο βϑηϊθηςτδιη ἰπ6- 
ἰὼ. Ῥυποῖκ. ἴῃ Ηἰϊβδί. δπί, ΥὙἹ1 
Ῥ. 298 544., ἀοοθιβ Γθυι1ΠῚ σ0η- 
ἀἰοϊοηὶ σοηνθηϊγο ἤὰπΠΟ. ΠΕ ΠΙΠῚ 
ΠΟ 6Χ Απάᾶγο, 86 οὃχ ΘΔ πηῖπ6 
τη Β5 ΠῚ 6886, -- καὶ τὴν ... 
οὐ διάλυσιν, εἰ ροπίεβ 58 
ορθνᾶ ὑπ ΠῸΠ ἰμοΡΓαΡίΟ8;, 
ἰὰ ᾳποὰ (ἥν Ξε τὴν τῶν γε- 
φυρῶν δι᾽ αὑτὸν οὐ διαλυσιν) 
ἔα]5ο βδ'δὶ νἱηάϊοανιι (οἵ, 
4,3). Ῥεορτῖα ἡ οὐ διάλυσις ε5ι 
οἴηϊβδὶο ἀϊββϑοϊαὐϊοη δ. Οἱ, 
Μαῖι. ὅτ, ἃ 608, 1. Κνυορ. τ. 
δ 617, 1 «ἀη. 4, ἱπίτα ΠΙῚ 95, 2. 
ν 38, 2. 80, 4. ὟΙ! 84, 6. 
ἣν... προσεποιήσατο "τὰ 
Ἰορὶ ἰυβϑῖ: Οοὐ, δὰ Ἡγροτγ, Ρ. 60, 
ῃ6 ΤΠπογάϊάε5. οὐπὶ Ηρογοάοίο 
Ρυρπαγοῖ, δαηαθθ ορίἰηϊοη θη 
Γγυβίσγα ἀθίοπαθογο οομδῖιβ δϑὺ ἴῃ 
Μπλθπη. ΠΟΥ. 56. ΠῚ ρ. 938. Νὰπι 
Ὠδαὰ6 οβὺ ἰηίον Ἠογοάοίπὶ οἱ 
ΤῊ. αἰββθηββ πραι6, δὶ θβϑϑοί, 
ἰάθο ρῦὸ ἱπίθγροϊαίο παθοπὰυβ 
οββϑῦ Ὠῖο Ιοοῖιβ. Ηογοῦ, δηΐπὶ ὙΠΙ 
108 --110 πᾶτγαΐ ΤΠΘΗἸΒ 0] 6 πὴ 
Απάνὶ ἀταθοὶβ σοηβιὰπὶ ἀ θα 1556 
αὐ Π}}} 4 ἰπιουϊθοία ποτὰ δὰ Ηδςὶ- 
Ἰοβροπίαπη. πανί σάγοηΐ ΡΟηίθΒη 116 
γοϑοϊηογρηΐ, βοὰ οἱ οοηβῖ]ο δά- 
γνουβαίοβ 6886. ΕῸγν δ οπὶ οἱ στϑ- 
᾿αο8 Ρεοροηποβίουυτη ἄἀπι6685: 
οὐπὶ ἰρίίασ {6 δηϊπηδανογ ἰϑϑϑὶ 

Ο ΝΙρρονὰ, δὰ Νερ. 

58. 500115 ἰὰ ΠΟ ΡΘΥΒΙΔΒΕΓΌΓΩ 
6586, ΘΠ ΑἸΠΘηἰ θη 515, ααἱ Ἰὰ 6 ΠῚ 
ἕδοογθ, οἰϊαπιδὶ γϑ]]ααϊ πο! ] δ ηΐ, ἴῃ 
δηΐπ10 ἢ Ϊ556ηΐ, ΘΟ ΠίτΤΑΥ πὶ 60} - 
βγῇ ἀδαῖ558, υὖὐ φουϑίϊαιη ΓΟΧ 
Βῖ] ἀδθθγοῖ, δὶ ἃ οἰνὶθι8β 5015 
τηδ]α ὨδὈογθίασ, Πα απ6 ποη Τ|16- 
τηϊβίοοϊθα βι8 βροπίθ εοἴεξοῖς αἱ 
Ῥοηΐθθ ΠῸΠ ἀεδβίγαθγθηθιγ, 56 
Ευγγθῖδά 65 ροιὶιβ οἰ ΡΕΙΟρ ΟΠ 6511 
οἷἴι8. τοὶ ποίου 5 ουδηῖ; Π8ΠῚ Ὠἶβὶ 
Ὠὶ τοβϑιϊἰββθηῦ, υαὐαὰθ Γγ65. ἴαοία 
οβϑϑῖ, θὰ ᾿ϊσθὶ ἤϑθο νϑῦθᾶᾷ ποθὴ 
οοποϊηαηί οὑπὶ Ηογοάοίιὶ πϑυγᾶ- 
τἴ0η6, ΔΙ Πτοὺ ἀδ δὰ τὸ δχὶβυϊπηαβϑ8 
ΤῊ. ρΡοΐδβι δίαπθο Ηδθγοάοιιβ, Νπι 
β᾽οαΐϊ ΔΙ ΊΆΓ ΠῚ Γουῦιτη οοηῖγᾶ ΡΟΓβἃ5 
ΘΒ Γὰ ΠῚ δῖο Πυΐβ ἀυ04 16 τοὶ 
τη θπιουῖα νατίαθαὶ. Οἱ, ΡΙ αι, ΤΉ τη, 
160. Ατἱϑί, 9. Ὀίοά. ΧΙ 19, ὅ, οὐυπὶ 
4ὸ οοηβοηιῖ Ναρ. ΤΊιοη,. ὅ, 1, 
Ιυβίϊη, Π| 18, 5. Ετοπιίη. [Π 6, 8, 
Ῥοϊγαθῃ, 1 80, 8. κα τς 1 ρ. 993. 

-- διὰ 
τὴν σὴν Ἐρσν τσὶ ἡ Τῇ 6 ἃ ΠῚ 
ἴῃ 16 ἃπιϊοὶ (ἴα πη. Οἵ, ἀά, 88, 4. 
Τᾳαπσϑη δα ἤδθο ΘᾺ ΠῚ διωχόμενος, 
ΠΟΗ, αυοά ΝεΡροΒ νἱάθιαγ ἜΜΕΝ 
οὑτη πάρειμι. Οἵ, ΝΙρρ. 

64ρ.138. 81. Βασιλεὺς δὲ 
Ἀ. τ. Δ. δες αἰ ιβῖι5. δὲ Ῥ8Ὲ}0 
ἰοῦ παυγδηΐ Ὠὶοά. ΧΙ 80 54. οἱ 
ΡΙαι. ΤΊιοπι. 38 54. --- τὴν διά- 
νοιαᾶν., τῇ Θἢ [6]. Ῥαα]ο ΑΙΠῸΥ 
ΡΙαι. τὸ φρόνημα καὶ τὴν τόλ- 
μαν αὐτοῦ, Νερ. 8.1 }1 πὶ ἃ σ΄ ἢ ἷ- 
τὰ ἀϊηοπι. -- ἐκέλευε. ΟΥ̓ 
δάη, 72, 8. -- τῆς Περσέδος 
ενν κατενόησε, ἰ. 6. ἔμαϑε. 

π͵ν...-- 
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9 ΄ ᾿ Ἁ Ἁ ,Ὶ 

ἀφικόμενος δὲ μετὰ τὸν ἐνιαυτὸν 

γίγνεται παρ΄ αὐτῷ μέγας καὶ ὅσος οὐδείς πω 
Ἑλλήνων διά τὲ τὴν προὐπάρχουσαν ἀξίωσιν καὶ 
τοῦ ᾿Ελληνικοῦ ἐλπίδα ἣν ὑπετίϑει αὐτῷ δουλώ- 
σειν, μάλιστα δὲ ἀπὸ τοῦ πεῖραν διδοὺς ξυνετὸς 
φαίνεσθαι. ἦν γὰρ ὁ Θεμιστοκλῆς. βεβαιότατα 

δὴ φύσεως ἰσχὺν δηλώσας. καὶ διαφερόντως τι 
ΘΝ “- δι κὰν Ἵ“ ’ ἐς αὐτὸ μᾶλλον ἑτέρου ἄξιος ϑαυμάσαι. οἰκείᾳ 

ἃρ ξυνέσει. καὶ οὔτε προιαϑὼν ἐς αὐτὴν οὐδὲν γ7χ0 ἢ Ν 
οὔτ᾽ ἐπιμαϑών, τῶν τὲ παραχρῆμα δι᾽ ἐλαχίστης 
βουλῆς κράτιστος γνώμων καὶ τῶν μελλόντων ἐπὶ 

Ἀρδιῃ δβχασρογαῦ ΝΘΡΟΒΊΒΠοι. 10,1, 
ἴΐοπὶ Οαΐηι}. ΧΙ 2, 60. Μεϊϊα5 
ΡΙαΐ. ΤΏ Θμη. 29. Οὗ, Νιρρετγά. δὰ 
ΝΘρ, 1. 1. 

8 2. μετὰ τὸν ἐνιαυτόν. 
θε ἐπΙ ρου οἵ. δά, 1517, 8. οἱ 
Κταθρσ, στα, ΠΙ βίου. Ρ. 84. θαπο, 
Ηϊϑι. ἃηῖ, ὙΠ] ρ. 806. -- ὅσος 
οὐ δεές πω. ἈΑυάὶ ἐγένετο νοὶ 
ἦν. --- ἀξέωσιν, ἀξ πἾτᾶ 16 πη. 
Οἵ, δάη. 1 84, 6. --- καὶ τοῦ 
Ἑλληνικοῦ ον δουλώσειν. 
ῬῈΡ ΔΓ ΟΠΘπι ΡιῸ Πῖβ: καὶ 
τὴν ἐλπίδα ἣν ὑπετίϑει αὐτῷ 
δουλ. τὸ Ἑλληνικόν. ΟἿ, δάῃ. 
ΘΙ, 1. Κυποσ. ὅτ. 8 61], 6 αἀη. 8. 

ΚΌΡΗΝ: αν. πιᾶχ. 8 600, ὅ. -- 
ὑποτιϑέναι ἐβὶ ΒΘ ΒΕΓΘΓΕ, 
πὸ ΤΥ θ, 4, -- ἀπὸ τοῦ ἴω. 
φαίνεσθαι, '. 6. ὅτι ἐκ πεί- 
ρας ἣν ἐδίδου ξυνετὸς ἐφαί- 
νετο. Πεῖραν διδόναι τι- 
νός 5᾽γ ον. ΥἹΙ 11, 4. ΡΪϑι, 
Τ14οὴ. 1890. Ρτοῖ. 8424. Πρη. 
ΧΧΙΝν 24. 

8.8. ἦν γάρ. Ὅε Παᾶο ἰοιὰ ρᾶ- 
ῬΆΘΤΑΡΠΟ ἱπίᾳαϊιβ ἰπάϊοαὶ Ὀίοη. 
ΗΔ]. ρ. 794. -- ἦν ὡς δηλόώ- 
σα. ἱπιθυραηρὶ ἦν γὰρ ὁ Θε- 
μιστολλῆς, βεβαιότατα 7, ΠδῊΞ 
λώσας, καί ἰυπβολαηΐ Ἐπιρθιῖνιβ 
οἱ Βηιοπῖβ, Ψυβο ἱππριπὶ ἣν 
δηλώσας; 5εὰ δουϊδιϊ ρδυιοὶρίττα 
ΠῸη ἰΐᾷ νἱθείαῦ ἃ Τῆμο. ΟἿΠῚ 
εἰμέ ρτὸ γϑῖθοὸ ἤηϊΐο οορυ]διὶ 
τ ἀθ ργδθβθηιὶβ Ῥαγιοϊρίο δά- 
ποίαίι πὶ 68ὲ δὰ 1, 1, Φύσεως 
ἐσχὺν δηλώσας μἰπο ἀυχὶς ΡΠ- 

γι. ΑΡΟΙ]. 11 258, Φύσεως 
δὲ ἱπρθηΐ!. -- καὶ διαφε- 
ρόντως τι, εἰΐϊδπὶ δχίπιϊο 
αποάδπι ταοάο (οἴ. Μδίῃ. ὅτ. 
8 487, 4)... Π0ῃ ΟἸΠΊ ψΟὐΘ ἄξιος 
56 ΠΝ Ιοουϊΐοπα μᾶλλον ἕτέ- 
ρου ἰπποοπαυπη οϑὺ (βοθαν ἴπ 
εἴποπι ᾿ογυοτταροπάθη ἤα556 πιθἢτ' 
αἷξ εἴπ ἀπάθγθη). Οἵ. 1160, 7 εἴ 
μοι καὶ μέσως ἡγούμενοι μαλ- 
λον ἑτέρων (αιιοἶλ πιι" ἐπ δεβοποῖ- 
ἄσποπι ἤαβθε πιϑὴτ' αἱδ ἀπάθγπ) 
προσεῖναι αὐτὰ πολεμεῖν ἐπεί- 
σϑητε, 4αὶ ἸοΘ 8 ΟἰαΥ 55 πη 6 οβίθῃ- 
αἴν αιᾶπὶ (Θηηοτα Ηθγυν, ἰΐο μαᾶλ- 
λον ἑτέρου ἀοἰονοῦῖε; Πδ ΠῚ μᾶλ- 
λον ἕ ἑτέρων 101 πα}}0 τηοάο μέσως 
γΟΘΔΡΆ]Ι Ππ ογργθίαίϊο 6558 Ροτεβι, 
οαϊι5. ΒΘ η (ΘΠ 8 πὶ ΡΟίϊι5 οὐ μᾶλ- 
λον ἑτέρων γεδάογοί. Οἱ, δάη. 
ΨΠ 29, ὅ. -- ἐς αὐτό. δ 
ΠΘΌΪΓΟ νἱὰ, 14,1 εὐ δάῃ. 129, 8: 
ἀς ἐς διῇ. ὦν. 8 δ718 ἃ. Καιεα, 
ατ. 8 68, 21 δάη. 8, -- οἰκείᾳ] 
φυσικῇ. ὅ6}|0]. --- καὶ (14 418) 
οὔτε σον, ἐπιμαϑών. Πᾶαὰθ 
φύσει ἣν συνετός, οὐ μαϑήσει. 
ΠΠπὰ δαίθπη βθοιπά πηι ΡΙΠἀδυπὶ 
ΟΙ. Π 86 ἰοῆρε ριδϑβίαι. -- 
βουλῆς. Ἐδι πἷο ἀ ΘΙ 1 νδιῖο. 
-- γνώμων) κριτής. Κ6Π0]. Οὗ, 
ΑΔΒ]. 6. 1180, Ἣν εχ βυρε- 
υἱουῖθαὰβς ἰἰδιαπάμμη πηρηίθ, ἢ6 
ΟΥηηΐ βθηῃίθηια οἵ. Νερ. ΤΊιθηι. 
1, 854. -- καὶ τῶν μελλόν- 
των ... εἰκαστής, 501}. ἦν. 
Ουπὶ Κτιορ. τῶν μελλόντων ουπὶ 
ἐπὶ πλεῖστον εἰ εὐκαστής οὑπὶ 

ὩΔῈ 

Ἰοβίγ, 
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. 
Και 

ἃ μὲν μετὰ χεῖρας ἔχοι καὶ ἐξηγήσασϑαι οἷός τε, 
ὧν δ᾽ ἄπειρος εἴη κρῖναι ἱκανῶς οὐκ ἀπήλλακτο, 
τό τε ἄμεινον ἢ χεῖρον ἐν τῷ ἀφανεῖ ἔτι προεώρα 
μάλιστα καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν φύσεως μὲν δυνά- 
μει μελέτης δὲ βφαχύτητι κράτιστος δὴ οὗτος 
αὐτοσχεδιάζειν τὰ δέοντα ἐγένετο. 
τελευτᾷ τὸν βίον" 

νοσήσας δὲ 
λέγουσι δέ τινες καὶ ἑκούσιον 

’ 9 κα. 3 ; 3 ’ 

φαρμακῷ ἀἁποϑανεῖν αὐτὸν, ἀδυνατον νομίδαντα 
εἶναι ἐπιτελέσαι βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. ὠνημεῖον μὲν 

τοῦ γενησομένου ῃροίαί, ΒΕΙ5Κ, 
υποὸ νοῦ 6556. νϑυθουυσα ογαϊ- 
ΠΘΠῚ: τῶν μελλόντων εἰκαστὴς 
ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησομένου, 
αγδαὺ ΓαςαγΓ Γ ΠῚ 6 Υ Ὁ ΠΔ Θ0ἢ - 
ἰθοίου ορίϊμη8 ἴῃ ἰοπρ β51- 
τὰ ἰΘΡὰ5 οἷ αυοά 
ΘνΘηΓΓαΠ ογδῦ βῖνο ροϑβίθ- 
τἰἰαῦ8. (ὁὲβ ἵπ αἰ εγηβίο Ζι- 
κω (), ααᾶθ ᾿πιογργθίδιϊο 60 Θοπι- 
τηθηάδίυν απο, οαπὶ πηϑηϊ[οϑί 
510 ορροβίιϊο τῶν παραχρῆμα εἰ 
τῶν μελλόντων, ἢοὺ ῬΑΓΪύΟυ ΘΌ ΠῚ 
ν, εἰκαστής ἰιποὶ ἀεθεὶ αὐ ὰθ 
1Πὰὰ οὐπη ν. γνώμων. Πδ νν, ἐπὶ 
πλεῖστον οὐτη σρῃ. ἱπποιῖὶ8 νἱὰ, 
δάη. 1, 2. Ββρθουαπι εϑύ ἤθυν. 
τοῦ γενησομένου, ααοὰ ἰϊοοὺ 
Ροβδὶὶ 806586, αὐᾳὰ8 το] Ρ  Ὁ118 
ὨΟη 6ϑί, --- καὶ ἅ. Κυυερεν καὶ 
ἀεἰθιο αυδα Βθαιαηΐαῦ Βα ρουϊουῖ- 
Ὀυ5 δἀηροίτ, ϑ'6ᾳ τηρὶϊι8 βερᾶ- 
γδηίαγ, Νδηι ἀπᾶ8 θᾶβαιθ ἀἶνον- 
585 ΠΔΌΘΙΩῈ5 ἀἰβύϊη οἴ 068 : ΓΟΓΙΙΠῚ 
ΡΓϑθϑθηῖπ) οὐ [αϊαγαγιπὶ δίαιιθ 
ἀαδγατη ἀϑιηὶ ΤἼ πη βίος 65. μ06- 
θδαὺ δὲ ᾳφυδγιπὶ πο ᾿αῦθθαι, [π- 
ΒΌΡΕΡ [80 ἔδοία τηπιδίϊομο ἀπηλ- 
λαγμένος ἀοϑιἀοναγοίαγ, --- μετὰ 
χεῖρας ἔχοι, ἔπι τη πὰ ηἰ θὰ 5 
56 6 Υ 8 ΠῸ58 ἢ θ 6 Υ 6, ἰάρθο- 
αὰθ ἔγοᾳπθπίϊ 8ὰ ἰγδοῖαγθ, 
μεταχειρίζεσθαι. Οἵ. Μαιμι. αν. 
8 871 ο. Κτυορ. αν. ὃ 08, 271 
δάη, 2. - ἐξηγήσασθαι, ἐχ- 
ΡΙϊσατο ογδιΐομθ, Νδῃη αυοὰ 
4ΠΠ1 ἸΠιΘΓρΡυθίδ ΓΘ Χ 5664 αἱ ΠΟῚ 
ἀρίαπλ 6ϑῖ, αυἷἱὰ τοίο νΘΥΌΟΥΙ ΠῚ. 

οἰγοαϊα. ἱηρθηϊ ἰδοα!ίαιε8β ἀδ- 
Ρἰπραπίαγ, --- οἷός τε, 501}, ἦν. 
-- κρῆναι... οὐκ ἀπήλ- 
λακτο, ἃ [ἰβ οοπιηοᾶα 
ἰαἀϊσδηάϊβ ποη ογδὺ Αἰ 6 πὰ 8 
(Ροιι.), ἴ. 6... γ»νᾶθὸ ργοθδὈ ον 
ἰαἀϊοαπαάϊ ποη ἀθβεϊίαιιβ. οναὶ ἴδ - 
οα]δι6.“. ΗΆ 80 Κ. --- ἔστε ἴπηρο 
απ ψν. ἐν τῷ ἀφανεῖ, ἀπ πὶ 
δγαῦ ἴθ οὐβϑοίτο, Οὗ, Αὐνὶ ὙΠ 
28, 4. -- - τὸ ξύμπαν εἰπεῖν. 
ΟἿ ὙΠ 49, 8. Μαίι. ὅτ. 8 545. 
-- μελέτης βραχύτητι, 
πηϑαϊιαιϊοηϊθ Ὀτγονἰίαίθ 8. 
οοΙ ον ταῦθ, --- αὐτοσχεδιά- 
ξειν τὰ δέοντα. ΜεΙθΪΒ ὁ6- 
Ιου ίοσ 486 ΟΡ οὐδ τὸ- 
ΡΘΥΪΓΘ ΘΧργοββὶΐ Νορ. ΤΊθη. 1,8. 
Νὴ αὐτοσχεδιάξειν εδὶ ὃχ 
[ΘΠ ΡΟΓΘ Βθυ Βα ὈϊΓ0 ΘΧΡΘά!ΓΟ 
Π646. ἃὰὺ 50]8π| δοίϊοηθ δαϊΐ 
508Π| ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ ΘΠ. Βρθοίαι, “ α ὁ 61]. 
Π)ὲ δχίθπιρογαὶ ἀϊοοπαϊ ἔδου δία 
δοοὶρὶ νοϊαθναὺ 56Π0].,, ἀδ δοίΐοπα 
 υγίύίθη. ϑδἰθοι, ἰβί, ρ, 8606. 

8 4. 6 πηοτίθ Τ δηλ βίου! δ οἵ. 
Αὐίβίοριι. Εαχι, 88 84. Οἷς. Βυαὶ. 
11. θ1οά. ΧΙ 58. ΡΙαι. ΤΉ. 81 
οὐ Οἴτῃ. 18. Νερ. ΤΊ, 10. Μὰ]. 
Μαχ. Ν 06. ΝΊοθ. Ηἴβι. δηΐ. 1 ρ. 484, 
Ῥαποῖς, 1. 1, ρ. 809 84. -- λἐ- 
γουσι δέ τινες καί. Καί δὰ 
λέγουσι ροτγίϊηθη5 ργορίοῦ δέ 
ὑγδηϑροβιϊαπὶ οϑί, Οἱ. ΠῚ 86, 1. 
ΙΝ δ4, 8. Υ' 64, 1. --- ἑκούσιον. 
Οἵ, Κρυρρ. αυ. 8 ὅ7, ὅ δάη, 2. 

ὃ ὅ. μνημεῖον ὺὧὖ Ν 11,1 
εϑί μνῆμα, τάφος. -- Μαγνη- 
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οὖν αὐτοῦ ἐν Μαγνησίᾳ ἐστὶ τῇ ᾿᾿σιανῇ ἐν τῇ 
ἀγορᾷ᾽ ταύτης γὰρ ἦρχε τῆς χώρας, δόντος βασι- 
λέως αὐτῷ Μαγνησίαν μὲν ἄρτον. 
πεντήχοντα τάλαντα τοῦ ἐνιαυτοῦ, 

ἣ προσέφερε 
“άμψακον δὲ 

τ ’ ᾿ ’, - , Ξ 

οἷνον (ἐδόκει γὰρ πολυοινότατον τῶν τότε εἶναι). 
μηυοῦντα δὲ ὄψον. τὰ δὲ ὀστὰ φασι κομισϑῆναι 
αὐτοῦ οἵ προσήκοντες οἴκαδε κελεύσαντος ἐκείνου 

. κῷ , 3 , “,"»ὔ --- 3 
καὶ τεϑῆναι κρύφα ᾿4ϑηναίων ἐν τῇ “ττικῇ οὐ 
γὰρ ἐξὴν [ϑάπτειν)] ὡς ἐπὶ προδοσίᾳ φεύγοντος. 

σίᾳ ... τῇ ἀσιανῇ. Ἐρῖιπε- 
ἴ0η ΠΟῚ 5815 ἀρίιμη., ΟΠ ἄτπι86 
ἴπ Αϑῖα Μϑρηῃδβῖδθ ΘΟΙΠΠΙΘΙΠΟΓΘῊ- 
τὰν, Οἷ, ΚΊερογί, αθοσν, δηῦ. δ 110, 
118. 864. βἰ πη ον Π| ὅθ, 4 Ἐπί- 
δαυρον τῆς Πελοποννήσου, οἰβὶ 
ἄπδο ἰπ ΡεΕΪΟρΟπ 650 βἰίδθ βαηΐ 
Ἐρίάδυνι. Εδβε δαϊοπὶ ἢϊς Μασηο- 
βία. δὰ Μαδρδηάγιπιὶ 5ἰία, ὙἹἱά, 
Βιοά, ΧΙ δ7, 1 οἱ Ῥβουάο- ΤΏ θη, 
ΧΙΧ δὅ8. δης υὑὐθοηὴ Τῇ Θπιϊβίο- 
Ο65, ροβίαιιϑη) 6 Ρογβίάθ γϑάϊὶ, 
ἀοτη οἰ πὶ 5.01] οοηδίϊταθταῖ. -α 
ἐν τῇ ἀγορᾷ. Αἰϊιεν Νερ. 
ΤΊ. 10, 8: 5ϑὰ οὰπὶ Τῆι. οοη- 
58 η{1 ΡΙαΐ, ΤΠε πηι. 82, Θ᾽ ρΡΌ]ογα τα 
Ἰῃ ὈΓΡῈ ΠΟΠΟΥΪΒ Οοδιι8α ἴδοι ΠῚ 
εβϑί, ΟἿΕΝ 11,1. -- δόντος 
βασιλέως κι τ. Δ. Τὲ ὑτρὶθὰ8 
ΤΠ ΘπἸ βίο ἃ τθρα Ῥουβᾶγαπι ἃ0- 
ἡδ115. οἵ, απο. 1.1. Ρ. 806. ιᾶ5 
Ῥτγδείοσθαᾷ δἀάπηϊς αυϊάᾶτη,, γοὶαΐ 
Αἰῃδθη. Ρ. 29 ἴ., 5εἀ ρ]θγίαιιθ ἴῃ 
{058 δοααϊθβοιηϊ, αὐ ϑίγδθ. 
Ρ. 686. Ὀ[οά. 1.1, Νορ. 1.1. Α4 
ἘΠῚ ΘΓΒΌΤΩ ΠΟ ΤΠΟΓΘΙ ἀοηϑηᾶὶ 
γθθΌη Ρδυβαυ πὶ [{ΠΠ5 8 Πἀ ΠῚ 
Ἰπτογργοίθβ οοηΐογαπί Ρ]αῦ, ΑἸοΙῸ. 
ΤΙ Ρ. 1280υ. Αἀὰ. Χρη. ἈΠΌ. Ι 
4,9.--Μαγνησίαν μὲν 
ἄρτον. Ργδοροβιτϊοποη εἰς δά- 
ἀυπὶ Ηογοὰ. 1 98. Χεη. 1. ], 
θιοά. 1.1. ΡΙαΙ. ΤΉΘηι, 39, ΑἸΠ θη. 
1.1... οτϊεἶτ ΡΙΔΑιῖ, 1. 1. δὲ ϑίγδθ. 
1. 1. διυρυμαιθ γθοίος ἢδπὶ εἰς 
ἄρτον εβὲ ἃ ἀ Ρᾶπθπη) ρᾶ- 
γᾶηάατη. νὰ] ΡΥΘΘΌ θη τη], 
ἄρτον (ἃ πα υ ἃ ΠῚ) ἢ 8" 61, ΡΓΟ 
Ρᾶπε, ΤΟΥ δάη. ΥΠῚ 29, 1 οἱ 
ΕἸΙοπάι, δὰ Ατιὶ. Απηδῦ. 196, ὅ. 

-- Δάμψακον. [Ὀἱ νἱταπι οὐ 
ΠΟΓΟΓΙ ΠῚ ΟὈΪγᾶτη [ΤΟΥ556. νοὶ 
εχ Ρυϊαρὶ οαϊα ρΡρᾶγει. -- πο- 
λυοινότατον. Οἵ. δάη. 10, 1. 
Μυοῦντα) πόλις (Ἰοπ]ο8) Κα: 
οίας ὁ Πυοῦς. 60]. Οὗ ΠΙ 
19, 2. -- ὄψον. Ῥϊοά. 1. 1. εἰς 
ὄψον ἔχουσαν ϑάλατταν εὖι- 
χϑυν. Ετοηπΐτ ὄψον Ροβίθυϊογῖθι8 
ΒουΙριοῦῖ θα 5 ̓μτθ τὴ οδὺ ρ 50 18. 
Ηΐς 50105 ρἴβοθβ αἰϊοὶ ποσὶ Αση,, 
οἱ στϑοίθ. Οὗ, Χεπη. θ6ο. ὅ, 38. Ρ]δι, 
ἂς ερ. 872 ο. 

8. 6. τὰ δὲ ὀστᾶ... οἴκα ὃ ε. 
Θυοα πἴο Ἰδρίιυῦ Αἰ ΟΓΠῚ ΠΔΥ- 
τι ϑδανθυβασὶ στϑοίθ δᾶηοίδι 
Ροτίυβ. Νὰπη πὶ ᾿'ρ805 ΤΠρηϊ- 
5[00115. ργορίπαιοβ οϑϑὰ {ΠΠ105 ἴῃ 
Αὐἰσαπὶ γορουίαββθ ἰγϑαϊἀ θγαηΐ, 
γιὰ. Ῥαυβ. 11, 2 οἱ Οογη. Νορ. 
ΤΙΙοπι. 10, δ.“ ΘΚ. Ναροβ δάβθο 
ο588 ΤΠΘΠΊἸβίο οἢ15. οἰδηὶ ἴῃ Αἰϊοᾶ 
ΔῸ δη)1οἶ8Β ϑ6ριυ τὰ 6588 ἰρβυηι 
ΤΗοΥ ἀϊ δῖ τη πη τα ΡΟ] ἀἾ5856 
ΒΟΥ ΙΓ, ἢϊο ϑδάθπη περ] ορθητἃ 
515. 48 ΠῚ 4115 ἀιοα 6 ̓ 0615 ἀ6- 
Ῥγεποπάϊτηυβ, Οἱ, τοι. Ηϊβι ΝΥ 
Ρ- 3591 (ἰμίεγρυ. ΠῚ ρ. 234), -- 
ἐν τῇ ᾿Δἀττικῇ. Ὅε 5βϑρυΐοτο 
ΠΟΙ ΙΒί0 6115. οἵ, ΡΙαι. ΤΊ θη. 82. 
Ῥαυ5, 1].]. -- οὐ γὰρ ἐξῆν, 
501}, τεϑῆναι αὐτὰ ἐν τῇ 4τ' 
τικῇ. Ουοὰ 5Ξϑαυΐϊυν ϑάπτειν 
δὰ 5θῃίθη  π) ποη 5υΐβοϊι. Νάπι 
ΒΘΡ ΟΠ ῖγο δατα ᾿ἰοοθαύ, πο [ἰοοθαὶ 
ἴῃ Αὐοα 56ρο το. Οἱ, Χρη, Ηϊδβι. 
αν. 117,22. Πγο. ἴῃ Ιμϑοογ. 118. 
115. Μαγοο!]η. ὅδ. [Ιατὸ ἰριτυγ 
ϑάπτειν ἀεὶ. ον. ϊῃ Μπεπι. 5}: 
Ρ. 94. -- φεύγοντος. ϑῖπιι! 
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τὰ μὲν κατὰ ΠΙαυσανίαν τὸν “ακεδαιμόνιον καὶ 
Θεμιστοχλέα τὸν ᾿4ϑηναῖον, λαμπροτάτους γενο- 
μένους τῶν καϑ' ἑαυτοὺς Ελλήνων, οὕτως ἐτε-- 
λεύτησεν. 

199. Δακεδαιμόνιοι δὲ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης 
πρεσβείας τοιαῦτα ἐπέταξάν τὲ καὶ ἀντεκελεύσϑη- 
σαν περὶ τῶν ἐναγῶν τῆς ἐλάσεως" ὕστερον δὲ 
φοιτῶντες παρ᾽ ᾿ϑηναίους Ποτειδαίας τὲ ἀπαν- 
ίστασϑαι ἐκέλευον καὶ 4ἴγιναν αὐτόνομον ἀφιέναι, 
καὶ μάλιστά γε πάντων καὶ ἐνδηλότατα προύλεγον 
τὸ περὶ δΜ]εγαρέων ψήφισμα καϑελοῦσι αἡὴ ἂν 
γενέσϑαι πόλεμον. ἐν ᾧὦ εἴρητο αὐτοὺς μὴ χρῆσϑαι 
τοῖς λιμέσι τοῖς ἐν τῇ ᾿“ϑηναίων ἀρχῇ μηδὲ τῇ 
“Δττικῇ ἀγορᾷ. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι οὔτε τἄλλα ὑπ- 
ήκουον οὔτε τὸ ψήφισμα καϑήρουν, ἐπικαλοῦντες 
ἐπεργασίαν εγαρεῦσι τῆς γῆς τῆς ἱερᾶς καὶ τῆς 

ἀορίστου καὶ ἀνδραπόδων ὑποδοχὴν τῶν ἀφιστα- 

αὐυὰϊ αὐτοῦ. Ὡς τἀάϊίαπι εβί, Ρ. 86 54. -- τῆς γῆς τῆς 
ααοα 6χ ϑβθηίθηϊ8 ἰβρὶβ γΓθ8 δχ- 
ῬΥΪΉΪΓαΓ. 

δρ. 199. 8 1. ἐπὶ μὲν τῆς 
πρώτης πρεσβείας. Βεάϊίαγ 
δὰ 120, 3. --Ὃὀ ΗΠᾷΠϑοτειδαέας. 
Οὐδ οὐδ ἀεῦδηι, Ο΄. ὁ. 064 544. --- 
Αἴγιναν αὐτόνομον, ἀφι ἕ- 
ναι. Οἱ, 61, 2. -- μάλιστα 

: προύλεγον. Οἵ. ΡΙαι, Ρε- 
τοὶ, 29, 4υἱ ἴῃ ἰδρϑιῖὶβ Ποιηϊηδί 
ῬοΙγάγοδη, εὐ ἀδ νὶ νεογϑὶ πρού- 
λ1εγον δᾶη. 26, ὅ. 48, 1. ΝΠ 
580, 8. -- τὸ περὶ Μεγαρέων 
ψήφισμα. γἱὰ. 67, 4. Οἱ, οἰϊδᾶ πὶ 
δῖα, ἴῃ ἀνελεῖν. ---μὴ ἄν. Ὀ6 
μή νὶά. δάη. Υ 49, ὅ. 

8.9, τἄλλα ὑπήκουον. Οἱ, 
αη, 26, 8. -- ἐπικαλέσαν - 
τὸς, Ἐχρτοῦτϑη θ8. ΟΥ̓ 
21,1. ΓΝ 28.,,..1. 185 δος --- 
ἐπεργασίέαν. δι Βὶς ἴογθ 
Ἰάθπι δία βἰπιρίοχ ἐργασία. ΟΥ̓, 
ΕἸΙοπάι. δὰ Αὐτὶ, ὙΙ 17,10 οὐ ἀδ 
τὸ Ρᾳιυβ. 1 30, 8 (υθὶ ἐπεργά- 
ξεσϑαι Ἰοερσίιαν), ΡΊυς, Ροσῖοὶ, 80, 
{Π|τἰοῆ. ἀθ Ῥβθρῃΐϊβϑῃῃ. Μερϑν, 

ἱερᾶς καὶ τῆς ἀορίστου] 
τὴν γῆν λέγει τὴν μεταξὺ Με- 
γάρων καὶ ᾿Ἁττικῆς ἥντινα 
ἀνέϑεσαν. ταῖς ᾿Ελευσινίαις 
ϑεαῖς. τὴν αὐτὴν δὲ λέγει καὶ 
ἀόριστον. ἀόριστος δέ ἐστιν ἡ 
μὴ ἔχουσα ὅρους μηδὲ σπει- 
ρομένῃ. ὅϑεμο!. Οἷ, Ρμοι, ΒΙ0]. 
Ρ. ὅ84, 12. Αἱ ἰἰογαίο γίϊοι!ο 
ἀὰριοχ τοῦῖᾶθ ϑθηιβ αἰβίϊηραὶ 
(οΘ} 16 τϑοῖθ νἱάθιν ἄσσοτδ 3 
ΒΟΥ ἰθυγᾶ πὶ ρᾶγιΐτη ἀθαθ5 
ΕἸδα βίη 15. ΒΘΟΓΆ ΠῚ, ἈΟΤΙΠῚ (6 Πρ} 1 
ΕἸΘαβίπἶϊ, ῬΑΡΕ πὶ ἰθυγπὶ ἴῃ 60} - 
ἢ ηἶϊ5. ἰδοθητοῖη, π0}}}8 Πἰπλλ εἴθ τι8 
ἀἸϊδβου ρίαπι π6ο ἰᾷ πηδι αἰ15 58 ΟΥΆ ΠῚ, 
᾿Αϑβϑηίίαν ἄγοι, Ηϊϑί, ΥἹ ῥ. 102 
(ἰπίεγρυ. Πρ, 872). Οὗ Ἀεϊηρδῃ, 
Μερᾶτγ. Ρ. 80 54. - ἀνδραπό- 
δῶν. Αβρδβίδθ Β6υύν 8. ΠΟῚ ὑϑοίθ 
ἃ ΠΟΠΠΜἢ 5 οχἰβιϊπηασὶ ἀθηηοη- 
βίταην ατοί. ΝΙῚ ρι 138 (Ἰπέογρυ, 
ΠῚ Ρ. 390) οὐ Μυθι]ου-δέγαθθ, Αὐὶ- 
5[0Ρ}ι. Ρ. 47 54. -- ἀφισταμέ- 
νων, ἱ. 6, ἀποφευγόντων. Θυοὰ 
ἀαΐοπὶ ργϑθίθυθα οδθάθβ ΑὨΐῃ6- 
τι οογὶ εἰ οὐ ταρίαβ ἀπαγαπι τη θγοθιγὶ- 

ΠΥ 
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8 μένων. τέλος δὲ ἀφικομένων τῶν τελευταίων 
πρέσβεων ἐκ “ακεδαίμονος, ῬΡαμφίου τὲ καὶ Με- 
λησίππου καὶ ᾿Δγησάνδρου, καὶ λεγόντων ἄλλο 
μὲν οὐδὲν ὧν πρότερον εἐώϑεσαν. αὐτὰ δὲ τάδε 
ὅτι ν,“Ἰακεδαιμόνιοι βούλονται τὴν ,δἰρήνην εἶναι, 

εἴη δ᾽ ἄν, εἰ τοὺς “Ἕλληνας αὐτονόμους ἀφεῖτε,“" 

ποιήσαντες ἐχκλησίαν οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι γνώμας σφίσιν 
αὐτοῖς προυτίϑεσαν, καὶ ἐδόκει ἅπαξ περὶ ἁπάν- 
τῶν βουλευσαμένους ἀποκρίνασϑαι. καὶ παριόντες 
ἄλλοι τε πολλοὶ ἔλεγον, ἐπ᾽ ἀμφότερα γιγνόμενοι 
ταῖς γνώμαις καὶ ὡς χρὴ πολεμεῖν καὶ ὡς μὴ 
ἐμπόδιον εἶναι τὸ ψήφισμα εἰρήνης, ἀλλὰ καῦ-- 
ελεῖν, καὶ παρελϑὼν ΠΕερικλῆς ὁ Ξανθίππου, ἀνὴρ 
κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον πρῶτος ᾿ἡϑηναίων, λέγειν 

᾿ 4 Ψ ν » 

τὲ καὶ πρασσειν δυνατώτατος. παρῃνει τοιαδε. 

Οαρ. 189. 8 38. ἀφῆτε ρ!ετίᾳαε οοαα. 
ἀδίιβ δϑὺ ορίδιϊναβ. 

οαπὶ Μοραγθηβῖθ5. ἀϊοσαηίαν 6χ- 
Ῥτγοῦταία 6556, ἀβ δὸ νἱά. ατγοῦ, 
ΥἹ ρΡ. 108 (ἱπίεγρυ. ΠῚ ρ. 878). 

8.3. τέλος δέ. Ηδεοο ὑδαῖι8 
δα ἀφεῖτε Δἴΐονι ὈοχΧοΡ. ΠΕΡ. 44 
εἀ. γαϊΖ. -- Ῥαμφίου. Ὅς 
Ποο ΟἸδαγοῃὶ ραῖνα οἵΌ Νὶ 12. 18,1, 
14. 1. ΨΠΠ 8, 2. 89, 2. 80, 1. 
Με βρρὰβ. ἰίθυαπὶ 1ΠΠ 12, 1 πο- 
τηϊηδίαν, Αροβϑηᾶον νἀ οίαν ἀρο- 
βδησγίαδθ ραίθυ 6556, Ὑὶὰ, ὙΠ 
91, ῶ. -- ὅτι. Οἐἁ, δάη. 1387, 4. 
Οὐ ἰρσίταν ἰᾷπὶ πο ἱποϊρὶδὺ 
ΒΘΥΠΊΟ γΓΘΟῖι5, 8] 61 ΠῚ ΤΠ] ΘΠ. Τη 
γϑοίο, δ]ιθγαπη ΟὈΪ 4 τ10 36 ΠΟ Π6 
Θηππεἰαα πη 6586 ἔγαβίγα δαποίδηϊ 
Κτιθσ, οὐ (Ἰα55. -- ποιήσαν- 
τες. ΟΥ̓ δάμη. 67, 8. -- γνώ- 
μας. .- προυτέϑεσαν, βιθὶ 
ἰρβῖθ᾽ Βοηίθητῖϊα5 ἀϊοδηάϊὶ 
Ροιτθβίαίοπ) ἔεοοναη. ΡΙοΓαπι- 
46 γνώμας (ει τὴν γνώμην) 
προτιϑέναι τινί ἀς τηδοϊβιγαιῖ- 
Ὀὰ5 ἀϊοῖαν, Οὗ, 1ΠΠ| 80, ὅ. 42,1. 
ΥΙ 14, 1. ϑδομοοπι. δ Οοπλῖι. 
Αἰμεη. ρ. 104. -- ἅπαξ, αἱ 
Βϑπηεὶ, 681. δἷρ {ἀν αἰϊεπιαὶ. 

8 4. ἐπ᾽ ἀμφότερα 
ταῖς γνώμαις, ἴῃ αὐταπια 6 

Αὰ εἴη ἂν δοοοπηπιο- 

Ρᾶτγίοπι ἀϊβοθάθη 65 58 η 16 - 
115. σῇ δάῃ. 83, 3. -- καὶ ὡς 
μή. 1. 6. καὶ ὡς χρὴ μή. Κτυε- 
ΒῈΙ ΒΘΓΠΊΟΠΘΠῚ ΠΔΡ15. [6 Οἱ πητιπὶ 
ἴογβ, 5] ὡς ΕἸ αΐξτιτν ἐπαίειν Βοά 
ἢοσ δρίϊι5 οβϑοῦ δὰ ὑηδηὶ 86η- 
ἰθητ8πὶ 5 σηἰ Ποα πα ἃ πὶ, ΠΟῚ δα 
ἀυὰ8 δᾶβᾳιθ ἀϊνθιβαβ, -- τὸ 
ψήφισμα εϑί τὸ περὶ ἤἥεγα- 
ρέων. (δποιΐνιι “εἰρήνης ᾿ᾳησθη- 
ἀὰβ οαϊη Υ. ἐμπόδιον. - καϑε- 
λεῖν. Οορίία αὐτό. --- ἀνὴρ 

ΤΥ πρῶτος. γιά. ἀδ οο ρίατα 
Η 68. -- λέγειν τε ἅ. τ. λ. 
Κταθρεν καὶ λέγ. τε οοπίοὶ ρο558 
αὐποίδι, δά τατηθὴ ἴρ586. Ρ0558 
οεἰδπὶ δε ρθ' Δρροβίιοπεπὶ 
δαἀάϊϊα 6556, αποὰ ἴᾳγα ρτοθδΐ 
ΟΙα55.,), δῦ ρὲ τέ πᾶθο οἱπὶ 
ΒΌΡρΘΡΙΟΥΪ 5. ὨΘΟΙΪ, 

σαρ. 140. ε Ῥουῖο! 5. οτγδίϊο - 
Ὠἶθ 5 πηΐνογβὶ8 οἵ, ὙΊβομθῦὶ βοῦῖρῖ, 
τηΐη. 1 ρ. 486 58]84. Ηδηο ἰδπάδὶ 
ἴα δατηϊγαῖαν θίομ, ΗΔ], Ρ. 930 
εὐ Αὐιβυὶα, ΠῚ ρ. 226. ϑιπιρ!]οθπὴ 
80. ἀϊ!αοϊ απ ἤδη Παθθὶ ΓΘΓῸΠῚ 
ἀἰβροβιιοηθπὶ οὐ ροβί δχουάϊιη 
(140, 1) ρυϊπιατη οχροπϑίαγ [ν8- 
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140. Ἱῆς μὲν γνώμης, ὦ ᾿4ϑηναῖοι, αἰεὶ τῆς ᾽ 
αὐτῆς ἔχομαι μὴ εἴκειν 1Π]ελοποννησίοις, καίπερ 
εἰδὼς τοὺς ἀνθρώπους οὐ τῇ αὐτῇ ὀργῇ ἀναπει-- 
ϑομένους τὲ πολεμεῖν καὶ ἐν τῷ ἔργῳ πράσσοντας, 
πρὸς δὲ τὰς ξυμφορὰς καὶ τὰς γνώμας τρεπομέ- 
ψους. ὁρῶ δὲ καὶ νῦν ὁμοῖα καὶ παραπλήσια 
ξυμβουλευτέα μοι ὄντα, καὶ τοὺς ἀναπειϑομένους 
ς - » μ - 

ὑμῶν δικαιῶ τοῖς κοινῇ δόξασιν, ἢν ἄρα τι καὶ 
σφαλλώμεϑα, 
ξυνέσεως μεταποιεῖσϑααι. 

βοηϑεῖν, ἢ μηδὲ κατορϑοῦντας τῆς 
ἐνδέχεται γὰρ τὰς ξυμ- 

φορὰς τῶν πραγμάτων οὐχ ἧσσον ἀμαϑῶς χωρῆσαι 

σοαἀδοπηοηΐοβ. υἰΐαᾳπιθ θ6] Πα πὶ ν 6 }}6 
προ οοποδάθπαο ἰὰ ονἰίαγὶ ρΡ0586 
(140, 2---141, 2), ἀεῖπάε 5065 
θομὶ δνϑῆτβ οβίθηαϊίαν σοη5146- 
γᾶ πα 8 Ὀ6}}} σογοπαᾶὶϊ ἔδουλιαιθι5 
Ῥυτϊπιαπὶ Τιδορἀδοιηοπίογαμη (141, 
ῷ--- 148, 8) τὰ ΑἸΠΘηἰθηϑίιτη 
(148, 8 --- 144), ροδβίγεπιο ἴῃ ρεὺ- 
ΟΥ̓ΔΙΙΟπΘ ροϑδύ ὕὑὈγονθπὶ ργϑϑίοιὶ- 
ΤἸΟΠΘΠΊ ΟΥΔΙΟΡ 508 ΘΟΠ5 1118 ρτο- 
Ροιὶϊ (144). 

81. Τῆς μὲν γνώμης ... 
τῆς αὐτῆς ἔχομαι, ἴῃ 
οδάθιῃ βϑηίθηΐα ρογϑίο, ΟἹ, 
Μδι, αν. 8 380, 6. Κνιυορ, αν. 
8.417, 12. ὙἼΠΙ 81, 1. ἢ οοἸ|ο- 
ΘΔΛΙΟΠ6. νΕΥθογαπὶ νἱὰθ δάη. Υ 
116, ᾿ν ἀὰ στὸ οἷν 127... 8. -- τοὺς 
ἀνθρώπους νον πράσσον- 
τας, ᾿οΟμΪη 65 ΠΟ 604 61 
ἃγάονα δηϊοσα δἀἀποὶ τὶ 
6.1 πὶ σοτᾶπὺ δίαυδ πη ὶρ50 
ΟΡΘΓΘ ΡΘΓ6, ἷ. 6. ἰΏΨΕΓΒΟ ὨΊΘΙΩ- 
θγογὰπι ογάϊη (1655 αἷς οπδολθπ 
δεοὶ ἀδν' ΑΓ νης πιὶί φον πο θὰ 
Εἶεν μαπαεῖπ αἷδ (5ῖ6 τεΐρεπ, 
1υθηη) 8ἴ6 δίοὴλ χιπὶ Κνίορο ὃε- 
γϑάθηπ ἰαϑϑθη. Οἵ. 120, ὅ οὐ νϑγθὰ 
1 ΒΡ 1 ἀρχόμενοι γὰρ πάν- 
τες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται. 
Ὄργη 1101 ποι δδὲ ἅυάον, 
δε Ἶπαΐ ἰπὴρούα8., Οἱ. 1| 11, τ. 
γ10.1. ᾿᾿ἠναπειϑομένους βίσοὶ- 
ἤσαν αἰϊὰὰ 8 ρουβαδάουϊ 
(εἴ, απ, 84, 2), ἂν ΡΓῸ Ρδ66 θε}- 
Ἰὰπὶ Βυμπηδηϊ, --- πρὸς δὲ τὰς 
ξἰυμφοράς] πρὸς τὰ συμβαί- 
νοντα. ὅθμο!. Οἱν ρᾶι]ο ροβὶ οἱ 

Β0ρ},. Οεα,. Β, 44, -- τρεπο- 
μένους) μεταβαλλομένους. 
Ξ0Π0Ι, Ηοο Αἰμϑηΐθηβοβ 4υθαὰ6 
[δοῖβθθ νἱθθῖηλιβ 1 ὅ9, 1, 61, 2. 
-- ὁμοῖα καὶ παραπλήσια. 
ΘΙ ΠΠ 6γ Θοιη βίῃ. ΠῚ 217 εὐ Ιβοου. 
ὙΠ 78, ΟἿ, δά, 22, 4. -- τοὺς 
ἀναπειϑομένους, 561]. πο- 
λεμεῖν αἱ δηίε. -- βοηϑεῖν 
{(ποηᾶϊ νὶπιὶ μαροὶ, Οὗ, ΝΥυαπά. 
δὰ βορι. Αμι. 611. -- ἢ μηδὲ 

-μεταποιεῖσϑαι, δαΐ πὲ 
βὶ Γοϊ τοῖον αὐαἰάθπὶ Τ65 σα - 
γᾶ ΠῚ 5 (ρτορτ. βγη) ρεὺ- 
ἀδητῖδο (415) ρᾶτίειη δά 
856. νἱπάϊοατο. Κατορϑοῦν- 
τας ρῖὸ βϑι, κατορϑούντων 
(ἡμῶν) ἀϊοίαπι 6556. βομοὶ. δᾶ- 
ποῖαι, οἱ βϑῃϊθηι πη ἃ ΟΠΊΠ65 
Αἰπδιϊθηβεβ βρβθοίδιθ 88η686 6Χ 
οουινατία ἣν -.. σφαλλώμεϑα 
ἀρρᾶγοι; βϑὰ οἵ, δά. 10, 4 εἱ 
οὐρίτα ἰΠΒΌΡΟΡ ΟΔΙΠἸἀϊ5. οἱ ταᾶ- 
Ἰϊηΐαβ Ραγιϊοϊρίαπι δὰ τοὺς ανα- 
πειϑομένους τοίουυὶ. θὲ μετα- 
ποιεῖσϑαί τινος οἷ. 11] 51, ὅ οἱ 
δ4η,} 28, 2, ὁὰπιὶ βθηίθητα οὗ 
θ4, 1, --ἰ ἐνδέχεται γάρ. Ἐχ- 
ΡΠ οαταν ον ροδβίην τοῖς κοὺν 
δόξασι βοηϑοῦντές τι τοὶ 
σφάλλεσϑαι. -- τὰς ξυμφο- 
ρας] τὰς ἀποβάσεις. ὅ.})0]. --- 
ἀμαϑῶῦς, ἰἴὰ αἱ 8οϊγτϊ (νεὶ 
ΡῬιδονίἀθυῖ) ποῦ ρμοϑδβὶηΐ, 
16 16 γ6ν5 ἴογθ ἰάθπι δία ΡῬϑα]ὸ 
Ροϑι παρὰ λόγον, ρταρίοι τὰ- 
ἰἰοι θὰ, υβαπὶ νογθοῦπὶ ἴῃ 
ας νοοθ αυδογὶν τοι, Ηΐϊδι. ΥἹ 
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ἢ καὶ τὰς διανοίας τοῦ ἀνθρώπου διόπερ καὶ 
᾿ , Ω᾽ Ἂ ᾿ ’ » ΞΑΝ 

τὴν τύχην, ὅσα ἂν παρὰ λόγον ξυμβῇ, εἰώϑαμεν 
αἰτιᾶσϑαι. 

“ακεδαιμόνιοι δὲ πρότερόν τε δῆλοι ἦσαν ἐπι- 
βουλεύοντες ἡμῖν καὶ νῦν οὐχ ἥκιστα. εἰρημένον 

Ἁ ᾿ Α - “ 9 ’ ᾿ ιν ἢ 

γὰρ δίκας μὲν τῶν διαφορῶν ἀλλήλοις διδόναι 
καὶ δέχεσϑαι, ἔχειν δὲ ἑκατέρους ἃ ἔχομεν, οὔτε 

39 ᾿ ΄ Ω ὙἹ Θ -“» Ὶ ΄ , 

αὐτοὶ δίκας πῶ ἤἥτησαν οὔτε ἡμῶν διδόντων δέ- 
χονται, βούλονται δὲ πολέμῳ μᾶλλον ἢ λόγοις τὰ 
ἐγκλήματα διαλύεσθαι, καὶ ἐπιτάσσοντες ἤδη καὶ 
οὐκέτι αἰτιώμενοι πάρεισιν. ]1]οτειδαίας τὲ γὰρ 
9 ΄ ’ ᾿ “, 9 ’ 

ἁπανίστασϑαι κελευουσι καὶ Αἴγιναν αὐτόνομον 
ἀφιέναι καὶ τὸ Μεγαρέων ψήφισμα καϑαιρεῖν᾽" οἵ 
δὲ τελευταῖοι οἵδε ἥκοντες καὶ τοὺς “Ἑλληνας 
προαγορεύουσιν αὐτονόμους ἀφιέναι. ὑμῶν δὲ 

Δρ. 140. 8.2. διαφορῶν ορίϊτπηδε πηϑιηθτᾶηδθ, 564 οἵ, 50, 1. 
4. Ὁ Αϑὺϑι τάδ᾽, ἅϊ 

Ρ. 144 (1Π Ρ. 897 ἰπίεγρυ.), νἱὶχ ἔχειν... ἃ ἔχομεν. Νοιᾶ 
γεοίθ, - τοῦ ἀνθρώπου. Γοράθγιπι [Οὐ πιαϊα (οἷ, ΤΡ ΘΟ, 1. 
ΘΙ ΠρΌ]αΓΙ5 ῬΡΑΥΙΘΡ ρα πογαι πὶ β'ηθ 118, 4. Οτδι. ἀθ. Παᾳφϊίομ. 236. 
ἀΓίθα]ο 1Π 89, ὅ. ΡοΙγΌ. Ν' 108), ἴὰπὸ ἰᾶπιθη ΠῸΠ 

δ 2. Ηΐπο ἰποῖϊρὶς Ῥυΐου ἀῦρὰ- βῖηθ δχοθριϊοηΐϊθιβ αυϊθιιϑάδπηι 
τηθηίδιοηἶβ Ρ8Γ5,), αὑἃ Γϑίΐοηα βαποίᾶ, Υἱά. 115, 1. -- ἡμῶν 
Βαργα ἱπαάϊοαία ἀθπιοηβίγαίιγ τὸ διδόντων. Υἱά. 18, 4 οἱ ἀδ νὶ 
δίκαιον. -- πρότερον] ὅτε 1118. διδόντων ἀάπ. 85, 2. 
ἐκώλυον τὸ τεῖχος γενέσθαι. ἢ λόγοις, 5611, αι] θὰ5 ἴῃ ἘΠ 
5.10]. Οἵ, ο. 90, 56ἀ οἰΐαπη 107,4 ἀϊδοορίαιαν. Οἱ, 80, 8. Ργδορτο- 
εἰ 114. -- καὶ νῦν οὐχ Ῥογθ Οορδίο οὐβϑοιίαβ ἴθ 46]. 
ἥκιστα. ΟΓ, δάη. 80, ὃ. --- Ἦειν. 
εἰρημένον. Οἵ. Π 4717, 8.0 8, Ποτειδαίας... καϑ- 
80, 1. 89, 8. ΙΙ 18, 2. 77, 6. αἱρεῖν ἰδηαιδη ὁχσ 139, 1 
Μαί, τ. ὃ ὅθ4 εχίν. Κτιθσ γσϑροίϊα 46]. (ον. 1. 1. 564 5ἷο 
αν, 8 ὅ6, 9 8άη. ὅ. ἔγδι δαΐθπι τημ]αίγ βοπίθοια. Ναπι ρταθ- 
ἢος δοηβιϊυἱαπη ἐν ταῖς σπον- οεδ55͵588 "ᾶθο κα (εἰϊδπι, Ρτδε- 
δαῖς ταῖς τριακοντούτεσι. 5010]. τε6γ6 8) αυοᾶ οδβὲ ἃπί τοὺς Ελ- 
Οἵ. δάη, 78, 4. --- δέκας .«.. ληνὰς οϑβίοπαϊ, Οἱ, ἰηΐγα δάῃ. 
διδόναι καὶ δέχεσϑαι. ὃ ὃ. -- τὸ Μεγαρέων ψή- 
Οὐ πιπΘ οἶα πὶ ἰπτὶδ ρνᾶθ- φιεσμα. 189, 1 τὸ περὶ Μεγ. 
θεπάϊ τεορεοίεπαϊᾳι θα νοῦοδί ψήφ. ΟΥ, τὸ ψήφισμα τὸ τοῦ 
ιν. ΧΤΡ 24, 106. Ηδο τογπι!α δύο Ιηβογ, Αἰῦ, 1 ἢ. 88 ἢ, δάη. 
ΟΠ ΠΘΥΪ αἰ 486 [1165 ἰοσαιοηϊ- 61,1 Κυιιορ. ατ, 8 47, 1 δάη. 6. -- 
Ὀὰ5 τ]ῦγο οἰἰγοαιιο Π115515 ΘΟ ρΟΙΪ οἵ δὲ τεῖ. οἵδε ἥκοντες. 
μ0ἢ Ροϊαθεϊηῦ ἀΥΌ ΓΟ ΠΙθογαθ δ] - 6 οοἰϊοοδίίοηθ. νϑγθουιπὶ νἱὰ, 
ουΐὰ8 Οἰν δ ι]ϊβ αὐ ῖβαι!θ. ἀπιϊοᾶα Κγαθδρ, ατ, ὃ ὅ0, 11 δάῃ, 20, ΒΟΥ 
Ῥαυτηϊ δ ητγ εχ 28, 2, υνἱ νἱὰ. Π1 θΌ, 8 οἵ δὲ Ὀζόλαι οὗτοι 
δάη., εἰ Υ 79, 4 ἱπιε!!ορίιαν, --- Δοκροί. 
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μηδεὶς νομίσῃ περὶ βραχέος ἂν πολεμεῖν, εἰ τὸ 
Μεγαρέων ψήφισμα μὴ καϑέλοιμεν. ὅπερ μάλιστα 
προύχονται εἰ καϑαιρεϑείη. μὴ ἂν γίγνεσϑαι τὸν 
πόλεμον, μηδ᾽ ἐν ὑμῖν αὐτοῖς αἰτίαν ὑπολίπησϑε 
ὡς διὰ μικρὸν ἐπολεμήσατε. "τὸ γὰρ βραχύ τι 

τοῦτο πᾶσαν ὑμῶν ἔχει τὴν βεβαίωσιν καὶ πεῖραν 
τῆς γνώμης, οἷς εἰ 

8.4. βραχέος. Οἵ. άπ, 14, 8. 
-Ξ ὅπερις.-. καϑαιρεϑείη. 
ῬοΥ διζγϑοι! ἢ 6 ΠῚ δ} 18 010 6 ΠῚ ἴῃ 
ΘΠΌΠΙΪΔ 18 ἃ Δ}Π8 Βαηὺ ὃ ἀνὴρ 
ὃν οἶσϑα ὅτι ἦλϑεν γε] ὅστις 
ἐστίν ρτοη. ὅπερ δὰ προύχονται 
(τ: προβάλλονται) γοἰαίαπη νὶ- 
ἀθίαν ρτὸ νν. ὅπερ εἰ καϑαιρε- 
ϑείη, μάλιστα προύχονται μή 
κι τι 1. Κυθοσοῦ αυϊάθπι ὅπερ, 
οἰΐδπι αὐ π πο ΘΟΙοοδία 5αηΐ ψΘΥγΡ8, 
ΠΟΠλϊηαἰϊγαμη να] 6556, βοᾶ ἰὰ 
Υἱχ οοποραϊῇ ΘΟΙ]οοαίο ΠΟΥ ατη 
μάλ. προύχ. Ψεῖρα εὐ καϑαι- 
ρεϑείη ... πόλεμον (00. ἀποίοτα 
46]. ρινυ. ἰδηαιιαπὶ οχ 139, 1 
ῃὶς δἀαϊία., Νονὶβ ἰάπθὴη δά 
προύχονται δοουγαίϊι5 ἀδῆηΐϊοη- 
ἄστη να]ὰθ ν᾽ἀθηίαγ {118 6586. 
Νδηι 5] ἀθϑαηί, ἀπ᾽ πῇ δϑὺ αἰΓ ΠῚ 
ὅπερ ἀὰ ψήφισμα κι δᾶ τοίππι 
δηπητδίιπ περὶ βραχέος. 
καϑέλοιμεν τοΐογανανγ οὖ ΠΘα ΓΙ ΠῚ 
5815 ἀρίιπι, Νϑι 8ὶ δα τούαπι 
{Ππ4 δηπηιαίατη βρθοίαί, πῸΠ 
58ι1ῖ5Β οοηνθηϊυηΐ Ῥογίο 8 σοῦθᾶ 
Οὔπὶ ἰδ αὰαὰθ 189, 1 ἀδ δδάθηι 
6 Ὠδιγαίἃ ϑαηΐ; δἱ δαίθπι δὰ 
50 πὶ ψήφισμα ρονιῖποι, ταϊη 8 
ἀἰβυϊποίαβ ονδάϊ 5ΒΟΥΓΠΊΟ; ΠδΠ 
οδυβᾶθ 5:86 ἀοίεηἀθη δ ΠΟῚ 
᾿ρϑαπὶ Ρορι!δοῖταπι Μοραγι οι τη 
Τδοράἀδοηηοηἶ ρτγδοίθπαπηι, 568 
ΑἸπδηΐθηδθ5. ἰὰ δθγοσανο γθοῦβδῃ- 
165, οὖ 60 ΠΟΠΊΪΠ6 ᾿ἀἰνθυβαπι δὶ 
ξυγγένειαν προϊσχόμενοι 20, 8. 
Ἐπ 8 ἴπ ἢδο ᾿"πἰπ|8 οὐδ οἶ8. ρᾶτίθ 
οἸηπἶα ἃθ6586 Οροτγίογοι ἀπδθ ἴῃ 
ο. 189 ἰἰβάθπι ἔθγθ νοΡ ὶ5. ἀἰοία 
Βιῃῖ, ὨΘ 8. ὃ ααϊά πὶ τοὺς Ἔ. 
αὐτονόμους ἀφιέναι ΡΓΟΡίογ 
189, 8 εἰ τοὺς Ἔ. αὐτονόμους 
ἀφεῖτε ϑῖαγτο ροββϑῃηΐ, αδο ἰδτηθη 

ξυγχωρήσετε, καὶ ἄλλο τι 

ΠᾺ}10 τηοάο αὔθ58586 ροββαηί. Οἵ, 
αιδθ δὰ ὃ 8 46 βγη! Οοθοιὶ 
Βιϑρίοϊομ δα ποίαν] 105. --- μη δ᾽ 
ἐν... ὑπολίπησϑε, πδγε 
πῃ νοῦ ὶβ ἰρϑὶ8 (ἴπ δηῖπιΐβ5 
νϑϑ0}}5) οτἰ ταΐϊῃ ἃύϊο ἢ 6 ΠῚ Τ6- 
πα αδι}5 (ἰ. 6. ἰηβίά ον ρᾶ- 
υἱά τα }}1). τ δΙσιν τ τ ΞΟΠ ΟἿΔΙΕ 

μήσατε. ΡΙῸ ἰοὺ οἴἶδπι πολε- 
μήσετε 50γ101] ροίαϊν, Ὑαϊραία 
γναϊοί φπαδ8ὶ... ΒΘ! Πὰπ 5.566- 
ρου 8, οἱ Ἷ δὰ τοϑριοϊψαν δὰ 
ΤΟ ΠΊΡ 115. Ὀ6}}} ἰᾶπι χοῦ, 410 ᾿ 06 
ΟΥ̓ ΠηΘη. ΔΗΪΠη058. [ογϑιίαη. νοχϑία- 
ΓΙ δῦ. 

ὃ ὅ. τὸ βραχύ τι τοῦτο. 
6 ἰηάοι πιο τὸ οἰιπὶ ἀὐίϊοα!ϊο ἀ6- 
ἢ ηἶϊίο οὐ ργοποιηΐηε ἀθπιοηβίγαινο 
ἱπποίο νἱά. Εὐϊίζοῃ. Ωπδοβί, ὰ- 
οἴῃ, Ρ. 18. οὐ Ιδθο0. δὰ Τμποίϑη, 
ΑἸοχ. ὅ6. Κτιθρ. ἰηιθγργοίαίαῦ 
αἴδθ895 αἷδ οίνυαβ (ἑογίπφεβ 86- 
ἐγαελίεέο. ---βεβαίωσιν (οο8- 
ἔτν τὴ ἃ υἷ ΟἹ 6 ΠῚ} ΠΟῸῚ ΠῚΪΠ118 4υδπὶ 
πεῖραν ΘΟ δοΓοὺ ΟἸΠῚ 6}. γνώ- 
μης», 6Χ 400 Ρεπάοι ὑμῶν. --- 
ἔχειν πεῖραν αἰϊίον ἀϊοίαπι 
δϑί δίαιιθ δραὰ Χϑπορῇ. ἴῃ ΑΠδθ. 
ΠΙ 2, 16 ργὸ δ ῦθγ 5. σ0ῃ - 
εἴπ δοτα ἀοοῦπι θη ΠΔ 56 (6ἢ - 
ἐἶἰα 6. 8. δηἰηνὶ δἰϊα γι πη, ἷ. 6. 
ἀοουπηθηΐο 6886 απ δἰ ΘΟΓῸΠΙ 
βϑηίθητα 5. ΠΊ6η5. ἢ 5.6 Ρ ἢ. ΤῊ68. 

ΘΙ Π.165. βοηϊθηϊδα ἰ6- ν. πεῖρα. 
δαπίον ἃρυὰ βοῦν, Ν' 39, 6ῃι. 
ἵΧ 16. --- οἷς -Ξ ἐπεὶ νοὶ ὅτι 
αὐτοῖς, 5011}. τοῖς Δακεδαιμο- 
νίοις, αἰ ἰητθεργθίατιν 5680], ΟἿ, 
1144, ὃ. [ΚΝ 24, 4. Ν 20, 2. 87,1. 
δῦ, 8. ΝῚ 68, 1. ΝΠ Τὅ, 7. ΨΠΠ 
10, 6. ΡΙαι. ἀς Ηδρ. 4θ8 6. ὕοπ- 
νἷν. 204 Ρ, Κιρίη. τ, πιᾶχ. 
8 δὅ1, 9. Ρτο οἷς 5εοιπάαπι 
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μεῖζον εὐθὺς ἐπιταχϑήσεσϑε ὡς φόβῳ καὶ τοῦτο 
ὑπακούσαντες᾽ ἀπισχυρισάμενοι δὲ σαφὲς ἂν κατα- 
στήδσαιτε αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ ἴσου ὑμῖν μᾶλλον 
προσφέρεσθαι. 141. αὐτόϑεν δὴ διανοήϑητε ἢ 
ς ’ ΄, - “- 2 ᾽ ’, 
ὑπακούειν πρίν τι βλαβῆναι ἢ. εἰ πολεμησομεν, 
ὡς ἔμοιγε ἄμεινον δοκεῖ εἶναι, (ὡς καὶ ἐπὶ μεγάλῃ 
καὶ ἐπὶ βραχείᾳ ὁμοίως προφάσει μὴ εἴξοντες μηδὲ 

δ ὅ. καταστήσαιτε Ὑαίι. 
καταστήσετε, ρτορίον δαἀϊπποίαπι ἄν ἰῃτ0 ] γΆΡ 116, 

ῬΙοηγ8. πε, ΒΕ, ΨΙ 62 ὥστε εἰ 
τὰ πρῶτα συγχωρήσετε, συμ- 
φέροντα εἶναι νομΐσαντες, ἔτε- 
ρόν τι χεῖρον. εὐθὺς ἐπιταχϑή- 
σεσϑε καὶ αὐϑις ἄλλο τούτου 
χαλεπώτερον, ὡς φόβῳ καὶ τὰ 
πρῶτα ὑπακούσαντες, αὐδπὶ 
ἢπηο ἰρϑαπὶ ἰοοι πὶ ΔΟΟῸΡ ἃ (1551}Ὶ8 
᾿πηϊ αι πὶ 6556 οἰ ποοί, ὥστ᾽ ὁοηΐο- 
οἷν Βιυγρθβ. 56 ἀριὰ ΤΙ. ροια8 
οαιδα αἀὐᾶη οοηδοαιιθηϊί δά- 
ἰπῃρΊναν οὐ ἃ]1ὰ ἀρυὰ ΠΊΟΠΥΞ. οϑύ 
ΒΘΠΨΘῊἰΔΡᾺΠῚ ΘΟΠΔοΡΘ μα, Μίημ5 
ἀρίε ἧς Ὀοῦτ,, πιρ] 8 ὡς ΡΟρΡΡΟ 
οἱ ὁ ἔστε Θιθαρ. Αιυδοβίς. Το, 
Ρ. 417 5344. Αρίμπηι οὐδ οβϑϑϑί ᾧ 
(οἴ. ΝἼΙ 172, 4) νεὶ οἵ γ᾽ (εἴ. δάῃ. 
ὙΠ 160, 6), πἰδὶ οπιμΐθο ἀδ 
βου ρίαγαθ νἱ 0 05 οορίίαγο νο- 
ἰγοῦ ΘΧΘΠΊΡΙΟΥ ΠῚ βαριὰ δ]]αίο- 
ΤΠ) ΟΟρὶᾶ, 6χ 4πὶ 5 ἢΠυΐο ἰο60 

5ἰπ}Πἰπλ πὶ οϑύ ΕΥ̓ 26, 4, αθὶ γε- 
Ἰατῖν τη οὖς ἰΐθτη δα ποπιθα πλα] 10 
δηῖ8 ἴῃ 8110 Θπαηιαιο ΡΥαΘΘι65- 
βιπ) (τοὺς ἐν τῇ νήσῳ Ἅαπε- 
δαιμονίους 8 1) Γοΐουταν, --- καὶ 
ἄλλο ... ἐπιταχϑήσεσϑ᾽ε. 
Νπι ᾿ηἰ {1 ΠΔ 5 ΘΠΊΡΟΥ ἃ Ρ8᾽- 
νὶ8 Ἰηϊπβία ἱππρουδηάᾶϊ ἔτουὶ 
ἀἴϊοῖς Τὰν. ΧΧΧΥ 11,17. 6 οοτὰ- 
Ροβίτομθ νϑγθοσῦιπὶ οἵ, Μαῦῃ. ατ. 
8 424, 2. Κτιερ. αν. ὃ δ, 4 
δᾶπ, 2. -- ὡς... ὑπακού- 
σαντες, αυοά υἰτη 0Γ6 οὐϊἃ ΠῚ 
Ποο (τὸ ̓ βραχύ τι τοῦτο) ὁοῃ - 
οοβϑογιεῖϊθ. Ριοοῖῖνα οϑὲ ὡς 
φόβῳ κἂν τοῦτο ὑπακούσαν- 
Ἐξς, ᾳυοἀ {ἰπ 0 ΓῈ ο εἶ πὶ ποο 
(5611. τὸ μεῖξον ὃ εὐθὺς ἐπι- 
ταχϑήσεσϑε) σοποοϑ5πτὶ 5ὶ- 

ΘππῚ Ῥᾶιιοῖ8 ἀοίθυουῖθι8 ; ΡΙογίᾳαθ 
Οἵ. δάη. 

ι18,),, Θοηΐοογο, ηἰδὶ οὐβίαγοι Ὀϊο- 
ὨΥ511 ᾿πηϊίατῖο σα ρτα 1818, 416 Πὶ 
καὶ τοῦτο ἰεδ5ῖ586 εἰ τοῦτο δὰ 
τὸ βραχύ τι τοῦτο ΓΘ 1558 
τηδηἰοβίπιιη οϑῦ, --- ἀπισχυρι- 
σάμενοι] ἰσχυρῶς “ἀπαγορεύ- 
σαντες. ὅ6Π0]. --- ἂν κατα- 
στήσαιτε νἴτη [ατατγὶ Παθοῦ, ΟΕ, 
δά. 1ΠΠ 88, 2. ὙΙ9Ι1, 8. 1πῈ0}}}15 
ἐδὺ Μαάνὶ οι (Λάν. ογῖν, ΓΟ Ρ. 809) 
οοηϊδοίαιτα σαφὲς ἐγκαταστή- 
σετε. Οἱ, 32, 2, ΠΙ 40, 8. ὙΠ 
44, 4, -- ἀπὸ τοῦ ἴσου ... 
προσφέρεσϑαι, 6οΧ θα 
(οἷ, άπ. 17, 8) νοδὶβοῦπὶ Ρ0Ὸ- 
01 5 (ᾳ πὶ 6Χχ ἰηϊ4 80) ἃ σ 6 ἢ ἀ πὶ πὶ 
6586. Οὐ, Κτιιορ. αν. 8 δδ, 8 
δάπ, 1, 

(δρ. 141. 51. αὐτόϑεν 
1111 ΟΝ ὙΙ 2Ὶ:,. 2. οὐ Βοαϊί. 
1.1. Ρ. 81 84. --- εἰ πολεμήσο- 
μεν... μὴ εἴξοντες. ΡιΙοτί- 
46 ἱπιθγργθίαβ Ργιϊοὶ ρα οὐπὶ 
'ρ80 γϑῦρο διανοήϑητε ἰδηπιδτη 
ἴη4 6 ρΡεπαθητία ᾿ᾳπραηΐ, 84 48 Πὶ 
ΤΑΙ ΟΠ 6ΠῚ ΘΟΙΠΡΓΔΌ8 ἢ ἀ8 ΠῚ ΟΙ458. 
ΥἹΙ 78, 1 ἐνθθυμηϑήτω μαχού- 
μενος οοπῃίοτί. ὅϑὅ6ᾳ ἰθὶ ἐνθϑυ- 
μεῖσϑιαι νοῦθπὶ 5θηίϊθηϊ αβί, 
οαπὶ ἰο διανοεῖσθαν ΡΤῸ νεῦθὸ 
γοϊθπάϊ 51. πο ψοῦὸ Κυπορ, 
δὰ Πᾶηο γαίϊοη θη ΘΟΙΠΠΊΘη481- 
ἀλπὴ νοῦιῖι: δα φοδῖππέ τοῖο 
αηππον αἷδ, δὰ απο 56η θη ἃ ΠΊ 
ΘΧΡυϊπιεπάαπη Ραν οὶ ρίαπη. Ουπη 
ὡς ἰαπούιππι ΟΡῸ8 6ϑΐ, π64 86 ἈΠ] πὶ 
Ομληΐηο οχϑίδί ἜΧΘΙΙ ρΙ αΠὶ νεγθὶ 
διανοεῖσϑαι οαπὶ ππάο ρατγιϊοὶρὶο 
ἴαποιῖ. Νραῖδ ᾿ἰσοὺ 5 ΠῚ} 06} δία 8 
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ξὺν φόβῳ ἕξοντες ἃ κεκτήμεϑα. 
δύναται δούλωσιν ἥ τε 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Α, ρμα΄. 

τὴν γὰρ αὐτὴν 
μεγίστη καὶ ἐλαχίστη 

δικαίωσις ἀπὸ τῶν ὁμοίων. πρὸ δίκης τοῖς πέλας 
ἐπιτασσομένη. 

Τὰ δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν ἑκατέροις ὑπαρ- 

ΝΙ 68, 1, υνὶ ο΄. δάη., ὁχ δια- 
νοήϑητε Ψ ΟΡ ῈΠῚ ροιροπάθηάϊ 
φΟρΊαγθ, ἀπᾶθ ῬΑΥΪ ΓΟ δίαιια ἈὉ 
ἐνθυμεῖσϑαι ΝΊ 78, 1 ραυιοῖρὶα 
Ῥϑηάθδμῖ; Ὠδ1ὴ Ρογροπάθμαὶ ΠΟΙῸ 
᾿ς ποὴ δρίὰἃ εϑ8, 8668 ἀφόθγηθπαϊ, 

οἱ οὈδβίδην μή οἱ μηδέ, ΡΓῸ αυϊ- 
μὴ5 οὐκ εἰ οὐδέ τοαυϊγογοίαν ὃἱ 
ΝῚ 78,1. Νεαᾳὰθ αἰϊδθ βιαην 1ά40- 
"686 ᾿υϊαθ Ιοοὶ α1ι8}18 ἰγδα  τ}5 
εδ δχρθαϊθπαϊ ὑδίϊοπθβ, Νδπι 
γηϑσηδπη αἰ Που] αίοτη Πδροὺ οχ 
νεγθ 5 εὖ πολεμήσομεν δὰ καὶ 
εν εἴξοντες κ. τ. Δ. πολεμεῖν 
δι άΐγθ, οἱ ᾿τὰ ΠθΟο556. δδβθί μᾶ}- 
τις ρ 118 ὡς δαάϊ, ᾳαυοπίαπι οορὶ- 
ἰδίϊοηἱ ΘΟΓΌΤΏ αἱ Ὀ6]] ΠῚ ΦΌΓΘΓΘ 
Τα θογθηία {εἰ θαδπ ἀαπὶ δβαθὶ μῸἢ 
ὁβάθπάϊ οἱ 51π6 {ποτα ροββιἀθηαὶ 
ΘΟΠΒΙ πη, Οἷκ δάη. 2, 6 οὐ 1Υ 
10, 1. Ιάδπι Ποῦὶ ἤθοθβ86 βϑβθϑί, 
51 εἰ πολεμήσομεν νοΥιθυθηλι8 
πα ὈΘΙΪ πῇ σοβίατὶ Β᾽ ΠῚ Ὲ5; 
Ῥγδϑίογθα ἰοὺ “ςἰἴά60 ἱπορίμτη οϑί 
αιοὰ δἰιθυαύαπι ἤοὺὶ Ρϑυο} 685 
ἰαθοὺ οἱ, δὶ οδθορθάϊγθ πο] θιϊηΐ, 
ΔΙ ΘΓ ΠῚ ἀμίαι [αοϊοηά τη οϑί. δὶ 
πίοηη ὡς, 4ποα ἴαπη Ατη, ἀοϑβὶ- 
ἀογανὶῖ, δα ἸΠπλ8, η6. ΟΡα5 4υἷ- 
ἀ6πὴ οδϑί ἰΐὰ νϑυίθυθ δαΐ πολεμεῖν 
Βαθαυάϊνθ, 5864 'ρϑᾶ ργι οἱ ρα ἐχ 
γερο διανοήϑητε, δ ἶπητιὶ ΠῚ 
Ἰηἀυοϊίθ, ἀθδοογηϊίθ, ἅἃρίᾶ 
6586. Ῥοδβδιιί, Οἱ. Ρ]αι, Μοποχ. 
241 ἃ ἠγγέλλετο βασιλεὺς δια- 
νοεῖσϑαι ὡς πιχειρήσων πάλιν 
ἐπὶ τοὺς "Ἕλληνας, Ἰμεσο. 165 ". 
108 ἃ. 188 ἃ, 904 ἃ, Αρυά ἱρβὰπι 
ΤῊ ὙΠ ὅ, 4 διανοεῖσϑαι οὕτως 
ἐκέλευεν αὐτοὺς ὡς... οὐκ 
ἔλασσον ἕξοντας, αὶ ἰὰπιθη 
διανοεῖσϑαι νὶ νοϊοηαϊ οδύθ8 
Βεηίίτο, οορίίανο ναοὶ, Οοίο- 
ΓᾺΠῚ ΟΥδΐΟΙ 1010 νΘΥΡΟΥ ΠῚ Οἷι- 
οὐ οὐπὶ ἰγοηΐϊὰ αυδάδπι ἀπᾶ- 
ΓᾺΠῚ ΓΟΓᾺΠῚ ΟΡ ΟΠ 6 πὶ ἀαἰ 4ΌΔΓ ΤΩ 
ΔΪΓογᾶτη. οἱ δηΐθα ἰρ88ὲ αἰββιιδβὶς 

οἱ Πΐο νϑυθ]5 ὡς ἔμοιγε ἄμεινον 
δοκεῖ εἶναι Ροβιβαθθιάαιῃ 6588 
ἰπάϊοαι, -- δύναται υἱ ναϊοῖ 
οϑὲ ϑ᾽ρ ηἾ 1081, ΟΥἮὨἨ ΠΠΙ 6. 2. 
Ἰνγ9 5:41. ὙΠ 5Ο; Ὁ τ 

δικαίωσις] κέλευσις, Πλδ ς 
ταξις. 8610]. Ρτγορυ. ἀξέωσις. 
ΟΥΤΝ 86, θΘ. Κ 117, 3. .,Ηος ᾿μτοὸγ 
Ροδιῖοα ἃρυὰ Τηῦο. γοΐογι Ὀίομ. 
ΗΔ]. ρ. 194, ἀυδη δ) οἴ ἴρ86 
60 58θρὶτ5. υἱϊίαγ. Τιορίίαν, ἂν 
δούλωσις, οἰἶδτη ἀριια Ὀίοη. (ἃ 58. 
δι ΡΙαΐ, . Ππιβα θδτη ἀραιὰ Ροδία5 
(οἴ, Ὁ ΠΡ ἀἸϊοία ἴῃ Βίορῃ. ΤΏ6Β. 
ν. πρέσβευσις). Π 6 8115 βἰϑηὶ- 
βοδιοηΐθιι5. ΟἿ 5 οἷ, 1Π 82, 4. 
ΨΙΠ 66, 3. Αὐιἰουϊαπι ἡ δηῖθ 
ἐλαχίστη Ταροῖὶ νὰ] Οοῦ. 1, 1. 
ϑεὰ οἵ. 1 49, ὅ. ΤῊ 68, 3: -- 
ἀπὸ τῶν ὁμοίων. Ῥἰβρυϊαίαν 
αϊΓᾺΠῚ ὁμοίων 510 πηι ΒΟ ΠῸΠῚ, 
8 ΠΘαΐ απ]. 51 {Ππ4 νϑυὰπὶ δϑί, 
ἀε ἀπό εἴ. δᾶη. ο. 17 οἱ ὁμοῖοι 
5} ΡΆΓ65, αἱ 42, 4: 5ἴη [ιοὺ, 
αἰ ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἴεν ἰάθπι 
δίαιο ἀπὸ τοῦ ἴσου 5ἰὶβυϊῆοοπι, 
οἴ. ἀπὸ τῶν εἰκότων ΔΙ 38, 8 
οἱ ἀἰοθπαϊ σοποῦᾷ θὰ ἴῃ ααΐθὰ5 
ἐκ οὔπὶ Ρ᾽ ΤΑ θῈ.5 Δ Ἰθ ιν Οὐ ΠῚ 
Β᾽ ΠΉΠΠιον ᾿πηρῖταν, σθαι ἐκ τῶν 
δυνατῶν (11 8, 8), ἐκ τῶν παρ- 
ὄντων (ΗΠ 29, Ὁ), ἐκ τῶν ὑπαρ- 
χόντων (ΥἹΙ] 16). νὰ, Μαιῃ. ὅν. 
8 ὅ14 ρ. 1384. Πος ρνγδοϑίουι 
ΒοιϊῖιΖ.}.1. Ρ. 34, Πὰ φυθβι. δᾶν. 
Οοῦ. ρ. ὅ1, Κυιορ, ΟΙα55.,) φαΐϊθι8 
05 8556 {1 ΠῚ} ΡΓΟΡΙΘΡΨ]Ι 89, 8, 
αδὶ οἵ, δάπ. Ὑιάθ οἰϊαπὶ δάῃ. 
Τ1, 4. -- πρὸ δέκη ς. 6. Παρὰ. 
πρὸ τοῦ δικάσασϑαι. 

8 2. ϑοφυΐαν τὸ ὠφέλιμον, 
αιοὰ ἴῃ 506. θοΠὶ δνθηΐίαβ ροβὶ- 
ἰὰπὶ οβϑί, 4886 ῬᾶγΒ ΟΡΡΟΠΙῸΣ 
ΟοΥ του νοΡθὶ5 ὁ. 121 54. 
οὐ. οοΙμηρίθοί αν ἄπο08 ἰοο05, αὐ 
ΒΌρΡΓα ἀἰχίηιι5, τῶν .... 
ὑπαρχόντων. Ἐχδβρθοίοβ ἴοι- 

[Ὁ 
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χόντων ὡς οὐκ ἀσϑενέστερα ἕξομεν γνῶτε καϑ' 
8 ἕκαστον ἀκούοντες. αὐτουργοί τε γάρ εἰσι Πελο-- 

’ ᾿" Ψ᾿ Χ 7 “, - ’ ’, 
ποννήσιοι καὶ οὔτε ἰδίᾳ οὔτε ἐν κοινῷ χρημᾶτα 
ἐστιν αὐτοῖς, ἔπειτα χρονίων πολέμων καὶ διαπον-- 

΄ “Μ Ἁ ἈΝ ΄ 3 " ΦΡΑΤΕΝ ’ 

τίων ἄπειροι διὰ τὸ βραχέως αὐτοὶ ἐπ᾿ ἀλλήλους 
ὑπὸ πενίας ἐπιφέρειν. χαὶ οἵ τοιοῦτοι οὔτε ναῦς 
πληροῦν οὔτε πεζὰς στρατιὰς πολλάκις ἐκπέμπειν 
δύνανται, ἀπὸ τῶν ἰδίων τε ἅμα ἀπόντες καὶ ἀπὸ 
τῶν αὑτῶν δαπανῶντες καὶ προσέτι καὶ ϑαλάσσης 

εἰργόμενοι᾽ αἱ δὲ περιουσίαι τοὺς πολέμους μᾶλλον 
ἢ αἱ βίαιοι ἐσφοραὶ ἀνέχουσιν. σώμασί τε ἕτοι- 
μότεροι οὗ αὐτουργοὶ τῶν ἀνθοώπων ἢ χρήμασι 

ὕδρ. 141. 8 4. πληροῦντες οοἀά. Οἵ, Δ4η. 

βίίδῃη τὰ... ὑπάρχοντα, 5εὰ 
γαιϊοποη ἴδουϊ ταύτη Ρ1Ὸ 
1ρ515 δου! αιῖθα5 ἀἰχῖς, Οἵ, Μδῦῃ. 
ατ. 8 288. --- ἧς. ΟΥ̓ δάη. 17, 2. 

8 8. αὐτουργοί -- γεωρ- 
γοί 142, 7. ϑυμι αυΐ ορυβ ἰρ58ὶ 
ἔδοϊαηι, ἰ, 6, ἄρτοῸ8 ἰρϑὶ βῖνε 5885 
τηϑηϊθ5 βῖνγθ, οὐ ϑρατγιϊαίαθ, ρ6Ὺ 
ΒΕΓΨΟΒ Οοοἰππὶ πρθαι6 ἔγαοίαιμῃ 
ΔΙΙθΠῸ ΟΡΘΓΘ βϑῃϊζογιπι τηθγοᾶ- 
τ ΓᾺ5 [λοϊ αηΐ. οὗ ΡΙδι, βορι. 229 ἃ. 
-- οὔτε ἰδίᾳ... αὐτοῖς. 
Οὗ, άπ, 80, 4. --- δεαποντίων, 
ἔτ αδιρ τί ον ατα (νεϊαι ἴα Ἰοαὰ 
ΘΓ ἀΟΓΠ). βοαχέως, 
ΡΘΓ Ὀγθνα (επιρα8, Ηοὸ ὁοη- 
{ΤΊ απ 510 ΘΓ ουὶ χρόνιος, βίουΐ 
ἐπ᾽ ἀλλήλους 5Ξαροτιοτὶ διαπόν- 
τιος. Οείθγιιπι ΠΟΩ τη8 8 βραχεῖς 
ἰοσδγϑίαγ, --- ἐπιφέρειν, ϑἴπιμ! 
διαὶ πολέμους. 

8 4, οὔτε ναῦς... δύ- 
νανταῖι. Ι͂η ἐδαϊία βοτίριυγα 
ἐκπέμπειν εἰἴατη δὰ ΡΓΙᾺ5. ΠΊ6ΠῚ- 
Ὀτγατη Βρεθοίδγε εἰ πληροῦντες δὰ 
50[15 ναῦς τοΐειγὶ ραίδηί,. ϑεὰ 
ἴιὰ ροίΐβ πληρώσαντες εοχ- 
ΒΡΘοίδ ΘΠ 15. οἱ τη  δβ 155] πιὰ Οη- 
ηἶ8 ἤᾶδο δβϑὺ νϑγθογΏ τα ϑιγιοίαΓᾷ, 
Εππθηὰ. ἤει. --- ἀπὸ τῶν 
ἐδέων ... ἀπόντες. Ετ ἰά- 
οἶγοθ δρυιοι!αγὰπὶ ΠΟΘΙ ΘΘΘΏ 68, 
4 ϑαβίεπίδηίαΓ, --- ἀπὸ τῶν 
αὑτῶν... δαπανῶντες. 

ἡ ϑρδυίδηὶ οἶν 65 [οοηΐ ἃ δία 16 τὰ ΠῸ 
ΑἸ δηΐθη 565] ἴπ 061 10 ποη ρμὈ]Ϊοο, 
56 515 βιυπηριίθι5 ΑἰΘ θα πίαν, 
Ηδϑδοκ, [Ι͂Ιάἀθ παὰὰ ἀμυθῖε ἀδ 
οαἰογῖὶβ ΡΘΙΟρΟΠΠ65118. ἀϊσθηά ΠῚ, 
αἱ σοπηπγδαίατη ἴῃ ἐχροϑαϊοηϊθ 5 
βϑοῦτῃ ροτγίαθδηι. Οἷ. 110,1. -- 
θαλάσσης εἰργόμενοι, 
πηᾶτὶβ 88 (6 πιογοδίανα τηϑιῖ- 
εἶπι8) δ χοϊ αβῖ, Οὗ. Π 8ὅ,.1. 1ΠΠ 
115,.8. ΥΠΙ 24, 6. 

ἢ ὅ. αἵ δὲ.- πὲριουσίαι. 
ΒΙρ πη οδηίαῦ Ορθ8 πῃ {Π658ῈΓ[5 
οοπαϊίαθ, 4π8}685 ὄγϑηΐ Αἰμθηΐϊθη- 
βίθιιβ. ΥἹὰ, ΠῚ 18, 8. --- αἵ βέατοι 
ἐσφοραί. Βεερίοϊταν «ἀ νεγθα 
Οοτγὶπιβίογαπι 121, ὅ οἱ ἀδβίσπδη- 
τὰ νἱοϊθηίδϑδαο ρθουπίδΓα ΓΙ 
οΟΙ τί οι 68, 410 8 ἰδ ΠΊΘ ἢ ΤΠῸΧ 
Π6 Αἰβοπίδπϑεϑ αυϊά πὴ ΘΑΓΙΘΓΙΗΐ, 
γιά. ΠΙ 19, 1 εὐ 1δὶ δάη, --- ὧν ἐ- 
χουσι,. 5υβίθοηίΐδηί, δ πΆ}18 

: 9 

ἰᾶτηθη ἀδβϑιηΐ νοῦ ὦνέχειν 
ἜΧχοηρία, τὖ ἰδπὶ τηοπαϊΐ ΟἸΔ858. 
Θυϊὰ βίρηϊβοαγοί πἰο ἰδηὶ δπιϊ- 
ἀυϊΟΓΟ5 σταπηπιδιῖοὶ ἀπθιανγαηί. 
Θυ 1, 6η1Π| σώξουσιν ἰπτογρτεία- 
τὰν δὐ 5600]. βαστάξουσιν, αὐξά- 
νοῦσιν, ΔΌΟΓΙΙΠῚ ἢ Π}}} δρίιιπι. 
Θ΄ αΒρ ΘΑ Ϊ Ἰβτταν ᾿ϊοοὺ ἰρβῦπι ΤΙ. 
τοὶς πολέμοις... .ἀντέχου- 
σιν, Ὁ61118 βυαρροίπηϊ, 5011 - 
ΡὈ53ϊ8586, Οἔ. θὅ, 1 εἰ Ηδγοά. Υ1 68 
Μέλανα ποταμὸν οὐκ ἀντι- 
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πολεμεῖν, τὸ μὲν πιστὸν ἔχοντες ἐκ τῶν κινδύνων 
κἂν περιγενέσθαι, τὸ δὲ οὐ βέβαιον μὴ οὐ προ- 
αναλώσειν, ἄλλως τε κἂν παρὰ δόξαν. ὕπερ εἰχό αναλώσειν, ἄλλως ν παρὰ δόξαν, ὅπερ εὐχός, 
ὃ πόλεμος αὐτοῖς μηκύνηται. μάχῃ μὲν γὰρ μιᾷ 
πρὸς ἅπαντας “ἤλληνας δυνατοὶ ΠΠ|ελοποννήσιοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι ἀντισχεῖν, πολεμεῖν δὲ μὴ πρὸς 
ὁμοίαν ἀντιπαρασκευὴν ἀδύνατοι, ὅταν μήτε βου- 
λευτηρίῳ ἕνὶ χρώμενοι παραχρῆμά τι ὀξέως ἐπιτε-. 
λῶσι πάντες τε ἰσόψηφοι ὄντες καὶ οὐχ ὁμό- 

Ν “5. Ὁ ᾿Ὶ [) ἐξεῖν Βεης τ “ φυλοι τὸ ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕκαστος σπεύδῃ ἐξ ὧν φιλεῖ 

8. 6. ἐφ᾽ ἑαυτῶν ὅτ. τ)., αὶ ΡΙ ΕΓ 8}15 ταϊπὰβ ἀρίιβ οϑὲ 86 ἕκαστος 
σπεύδη, ὑφ᾽ ἑαυτῶν ΔΑν. σιν, ΟΥἁ δάη. 

σπεύδει 1ι. Αρ. οοντ, ΤΠ ὰτ, οἱ αἰΐαποι ἀδίθυϊουθβ. θα δἰβὶ 40 
Θπαπιαίο αἰϊαπὰθ ροπάθηι ἱπίθγά πὶ ἴῃ ΠῸΠ ΒΌΒΡΘΠβαχῃ ἰγϑηβίίαν (οἴ, 

σχόντα τῇ στρατιῇ. ---τὸ μὲν 
εὐ περιγενέσθαι, ΑἸτ6Τὰ ΠῚ 

απὶὰ επὶ (ἰ. 6, ΘΟΓροΟΥα) 6χ 
ῬϑυΙοα 5. εὐΐᾶπὶ ονδᾶ θγ8 
ΡΟΒ56 ΡΘΥβ ΔΒ απ ΠΆΘΗ 68. 
-- τὸ δὲ... προαναλώσειν, 
ΑἸθυα τ ν ΓΟ (ἰ. 6. ρθοιηϊ5) 
Π0ἢ ΘΟ (εΧἰ8ὑϊ πη 8 65) 
58 ποὴ δ8δηΐ8 (Ὀ06}}} 61) ὁ 906 - 
Βα ΡίΏΓΟΒ. 6 οὐ νἱᾶ, 
Κυυορ, αν, 8 617, 12 δάη. 6, Οἵ, 
ΨΙΠΠῸΘΟΣ Ὁ 11, 1. 

8 6. μάχῃ... πολεμεῖν. 
Θ᾽ ΠΉ}165. ἀἰβυι ποιίοηθ8. ρΓΟΘΙΪ οἱ 
Ὀ6}} ν]ά. δριυὰ Βῖιι. δὰ Τλο. Απῃ, 
Π 817. -- ἀντισχεῖν. Κυθοροῦ 
ἀντίσχειν δοτῖρ51:, 564 δουβιμπη 
ππἶ} 8. ΡΘΏηΔ6. ΘΟΠΊΠΘΙΠ ΟΥ̓Δ ΙΟῊΪ 
ΟΠ ΤΙ ΘΗ ΟΓΘΠΊ 6556 δἀ ποιδὶ ΟἸ885. 
-- μὴ πρὸς ὁμοίαν παρα- 
σκευήν, δάνοιϑι8 ἀϊπϑὶ- 
τὴ 1 6 πὶ Δρρδυδίαπι. ΟΥἉ, Πανὶ. 
ἀ6 Ραγίϊο. Πρ. 174. Κτυυθρ. ἅν, 
8 67, 9 οὐ 10 δάη. 4. ἢ θην ἔοτγε 
παι Οὐ ΠΔ ΠΡ ΆΥϑ 5. 51 ΠῚ ΠΟΥ 
1΄ν. ΧΧΙ 49, 11. --- ὅταν ρῖτὸ 
ὅτι βΒεοιιπά πὶ Μαί, αν. 8 694. 9, 
ΤΟΙ Ρ ΟΥΒ ἰδπη θη πού ὴ (ἃ ἃ τὴ, 
80 ἰαπε αἰ8δὺ) ἩΘῚ ῬΥΟΥΒῸ5. ᾿η θυ 6 
δάἀηοίαι Κνυορ. Οἵ, 142, 1. -- 
μήτε βουλευτηρέῳφ ἑνὶ 
χρώμενοι ἐπιτελῶσι. 
Αἀ μήτε ἀεῖηάο τέ τοΐογιαν, ΟἿ, 
δάη, ὁ. 17 οχίγ, Νορϑιῖο αἱ δὰ 

ἰοίϑτη Θηπ ἰδ] ΟΠ 6 πὶ (ἃ 8 ρϑτγ- 
(οἸρ᾽ πὶ ρογιϊηθί, αὖ 78, 1. 84, 2. 
85, 1. 1. 1260, ὅ. Ουοὰ ϑαίεοιῃ 
ῬεΙοροπηθϑὶὶ πορϑηίαῦ ΘοΟμδβὶ- 
1 ππὶ ππιὰ (ἰ ἀ θαι 4 πα 6) Βᾶ- 
θθγθ, ἀθ βϑηϑιᾳα οἵη ἢ ἃ ΠῚ 6 0 ΠῚ - 
ται πὶ (Βεπαάδσϑγαί) νἱἀθίαν. δο- 
οἰρ᾽ θη πη 6886, 4 ΟρΡΡοηδίαγῦ 
αυοάδπιπιοάο ἕνὲὶ βουλευτηρίῳ 
Αἰμοπϊθηβίατη (Π 16, 1), ρ6π85 
απο ἰὰπλ, οὐΠἸ ΟΠΊΠΘ5. ὈΓΔΘίΟν 
ΟΙΐοβ. οὐ 16βθῖο5. βοοῖδθ οἱ ν ἰδ ίθ8 
ΑἸΠΘηϊθηβί πὶ ἀοτηϊηδίϊοηϊ βαὺ- 
ἰθοῖδθ δὐϑδηΐ, ΟἹ ΠΪΠ ΠῚ ΓΘΓῸΠῚ 
ΒΌΠΩΠηἃ οὐδ ροίοβίαβ. Ναπι απο 
ΟΠ ΟΘΠΙΔΠηι5 Απίΐαα. ἴαγ, ΡΒ], 
Ρ. 426 ἢδθοὸ ἰάθο αἰοὶ βου! ῖν αυΐὰ 
Ἰοριμηὶ δ βίδιϊβ ἐοη ρουῖθ 85. Πὰ- 
Ὀθηὰϊ οοηγοηίαβ ΠῸΠΠ} πους, ἰὰ 
πη βουλευτηρίῳ ἑνί ἴπθ556. ποθὴ 
Ροίεβί, -- ἐσόψηφοι ὄντες. 
6 δοαιυδιταιὶθ 5. Πα σἼ ΟΥα ΠῚ, τ 0 ἢ 
501 απὸ ἀδ ἴπγθ ΟΠΊ ἢ πὶ 5 αρὶα 
[δγθηαὶ νϊάθιαν δοοϊριοη απι. ΟΥ̓, 
1Π 19, ὃ. -- οὐχ ὁμόφυλοι. 
Ῥυδοίου Πουΐθ 8685 δηΐπὶ ΡΙΓΟΒα 8 
οὐϊα πη ΠΟΙΠΆΝ ΡΟΡῸΪ Ἀθο] οὶ, 
νοιὺ Βοροιΐ, οὐ χ Ρο]αβϑοῖβ οΥἹΪ, 
βου Αὐοδάθβ, ἀθηΐαιο ΡΟ] ηθη- 
8565 ΑΘἢδοὶ οοαονβ Ἰναοοηὶοὶ 6ο0π- 
ΒΟΥΙ65 δυδηῖ. --- Δα ἐφ᾽ ἑαυτόν 
ΡΓῸ πιδρὶβ υδἰταίο ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
οἵ, δάη, ΙΝ 28, 1. -- σπεύδῃ. 
ΟΥ, Μαι. αὖ, 8 802 ἃ δάη. 
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Ἰ μηδὲν ἐπιτελὲς γίγνεσϑαι. καὶ γὰρ οἵ μὲν ὡς 
μάλιστα τιμωρήσασϑαί τινα βούλονται. οἵ δὲ ὡς 
ἥκιστα τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι. χρόνιοί τε ξυνιόντες 

βραχεῖ μὲν μορίῳ σκοποῦσί τι τῶν κοινῶν, τῷ 
δὲ πλέονι τὰ οἰχεῖα πράσσουσι, καὶ ἕκαστος οὐ 
παρὰ τὴν ἑαυτοῦ ἀμέλειαν οἴεται βλάψειν, μέλειν 
δέ τινι καὶ ἄλλῳ ὑπὲρ ἑαυτοῦ τι προϊδεῖν, ὥστε 
τῷ αὐτῷ ὑπὸ ἁπάντων ἰδίᾳ δοξάσματι λανθάνειν 

1 τὸ κοινὸν ἀϑρόον φϑειρόμενον. 142. μέγιστον 
δὲ τῇ τῶν χρημάτων σπάνει κωλύσονται, ὅταν 
σχολῇ αὐτὰ ποριζόμενοι διαμέλλωσιν᾽ τοῦ δὲ πο- 

.. 917, 4), οἱ τόϊ, ΠΟ Ῥδυιϊουαο ΜΉΤΕ ς: . τὲ, ἀπδυῦπι ῥσὶον ἱπα{}}}85 
ἣν εἶδὶ ἅπι 0 Θη πη αία ὁχ ὅταν ροπάθηΐ, οὈϑίδηϊ, 

8 7. τὰ οἰκεῖα φϑεῖραι]) 
ἐκ τοῦ πολεμεῖν, τῇ ἀπουσίᾳ. 
0801. Οὗ 8 4. -- πεν ἐς, 
ἰατά 6. Οἱ, Μαιῃ, αν. 8 446, 9. 
Κνιθο. ϑγηΐ, αἶδ|,. : ΠῚ ὅ δάπ, 
4, ξυνιόντες. Ἐς ξυλ- 
Ἴπν ες 5θὸ ξυνόδους (διπάες- 
υϑγϑαπιηιζγιοτι, Τ᾽ αρβαἰξεηφεη). 
ΟἿ, ο. 67. 119. --- ἐν βραχεὲ 
μορέῳ ... τῷ δὲ πλέονι, 
ξιιπὶ φετίηρεπ 1᾽ ἡρίϊδ. .. φγδεςίθη- 
ἐλεῖϊδ. Ὅς ἐν ΡΙδΘρ. οὗ, δάη. 93, 
5. οὐ Γιαιϊπαπὶ ἢ ρᾶγῖθ (θυΐπι, 
1ηδ8ι. οὐ, {1 8, 6. ΙΚ 5, 13). Τιὰ 
ΒῈθ αἶγα Αἰϊφυϊὰ ποη νἱάἀθίαν 
Ορι8. 6588. θὰ δὶ οριιβ δϑϑοί 
(εἴ. 86, 1), ε νοῦ ξυνιόντες 
Ῥοίϊι5 τῆς ξυνόδου ΒΡ] Θ ΘΠ. 15 
4 18Π| ΟἸΙΠῚ ΟΙα58, τοῦ χρόνου εχ 
χρόνιοι. Νὰπι πθο ἴδοι 8 ἤθο δϑὶ 
οὐ ἴῃ ἢδηο ΒΘὨ ΘΠ ᾺΠΔῚ Τη8 6.8. ἴῃ 
ΡΓΟΠΊραι. ογᾶὺ ἱρ51ΠῚ ἐν βραχεῖ 
χρονῳ. λὰ πλέον αὔοαια 51- 
ῬουΐὰΒ ἐν δορίϊαῦὶ ροῖοβϑὺ (οἴ. 
Κναθρ. αν. 5. 68, 9), 5ε4 ποῃ οδϑὶ 
ΠΘΟ6586, Οδιδγπι ὁοηΐταᾶ ἴδοογα 
᾿ῖς Ῥρϑυῖο]οβ Ροϊοροπηθβὶοβ αἰοὶς 
αυϑηῖ ἢ γὶ Ορουίθυθ Οουίητη 130, 
1. 01 οἵ. δάῃ., Ῥγοπαηείδνογαηΐ, 
π-- παρᾶ, ΡτΟρίθν, Οὐ, Μαιῃ. 
ὅτ, 8 5886 δ΄. Κτυθρ. αν. δ 69, 86 
αάη, 6. οἰ ἰάψεον τὰ κοινά. 
5680], ΟΥ, Κνιυθρ, 15: 8. δὅ2,.1 
δάπ, 2, --- ὑπὲρ ἐπδυμενοι 5880 

Ιοοο, αὐ ἀντί. ΟΥὉἉ, Μαιιμ. δι. 
8 ὅδ82, Τὶ προϊδεῖν δηΐπὶ δὰ 
ΓΘΡΙ ΠῚ ΘῈ] ΙΟΔΓ ΠῚ ΟἴμΓΆ ΠῚ ΒΡΘΟΙΔΙ. 
-- τῷ αὐτῶ... δοξάσματι, 
αισοὐ αϊοδοῖζο ϑοἰ οίοἰολιῖρο 4η- 
δίομέ αἰϊεγ; ΟΥ̓Π65. ΘηΪΠῚ ΓΘΥ ΠῚ 
ΘΟΠΊ ΠΏ. Ϊ 1 ΟἸΓΑΠῚ 8115 ρΘΓΠΊΪὑ- 
ἰθη65 β᾽ δὶ ααΐβαιιθ ῬΓΟΒρ᾽ οἰ θη ἀπ Πὶ 
ΘΕμβεθδηῖ. Ὦς ἐδέᾳ νἱά. άπ. 
9ὅ, 2, ὑπὸ ἁπάντων δόξασμα 
πὶ φυγὴ ὑπὸ τῶν ᾿Δ4ϑηναίων 
ΨΙΠ 6, 4 εἰ 5βἰτη Πα. Οἱ, δάμ.- 
Π 68, 9. - ἀϑρόον ἴσα οὔτη 
φϑειρόμ. Οὗ 1 60, 2. 

Οᾶρ. 142, ξ 1, μέγιστον. 
Οἱ. αν ατ: 8.452; δ᾽ ᾽Ρ. 972. 
Κταρορ, δ᾽ ΘΠ} 10 πα π" 15. 
51η6 Ἄμνθοὶ ααϊ ᾽ΡΙδεαπιαὰθ δαᾶ- 
ἀδίαν, οἰἰαπὶ ΥΙ 69, 8 Ιορὶ ἀοοοι 
Κυπορ. [Ιάθιη ἀείηο δή, ΡΓῸ τῇ 
βου δεπάτπὶ Ομ ΐοῖς ΘΟηθγοη5. 11 
δ2, 4. Εἰ σπάνει, ἀπορίᾳ, ἐν- 
δείᾳ ΔαάῖτοΟ σοποιϊνο 50] 6 6 81Π6 
δυιῖοα]ο Ροπὶ 58π6 [αϊεπά πὶ οϑῦ, 
ΟἿ τἄπηθπ ὙΠ 60, ὅ, --- ὅταν. 
ΟἿ, δίῃ. 141, 8. 1:3 κωλύ - 
σονται νἱπὶ Ῥαββίνδηι παθοί. 
Οἵ, Μαῖ).. αν. 8 494 8. -- 
σχολῇ] βραδέως. 5680]. Αἱ 
Ῥογίυβ δεστο. Οὗ οὔτε ἕτοί- 
μῶς 80, Ἢ Ἰθίαια ἃάη, -- πο- 
ροιξόμενοι. (Ουο πιοάο Ποῦ 
ἴδοιανὶ ξαουγίης ἀΐβοθ εχ 121, 8. 
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λέμου οἱ καιροὶ οὐ μενετοί. καὶ μὴν οὐδ᾽ ἡ 
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ἐπι-- 2 

τείχισις οὐδὲ τὸ ναυτικὸν αὐτῶν ἄξιον φοβηϑῆναι. 
τὴν μὲν γὰρ χαλεπὸν καὶ ἐν εἰρήνῃ πόλιν ἀντί- 
παλον παρασκευάσασϑαι, ἢ που δὴ ἐν πολεμίᾳ τε 
καὶ οὐχ ἧσσον ἐκείνοις ἡμῶν ἀντεπιτετειχισμένων. 

-- τοὺ δὲ... οὐ ,μενετοί. 
Ῥοπιοβιι. ΕΥ̓͂ 87 οἵ δὲ τῶν 
πραγμάτων οὐ μένουσι καιροὶ 
τὴν ἡμετέραν βραδυτῆτα καὶ 
εἰρωνείαν. Ἐχααϊδίταπι νοοᾶθιι. 
Ιὰτη ει μενετός. 

82. καὶ μὴν οὐδέ, οἴ νετο 
(νεὶ ἰ 8 πὶ ν 610) ΠΕ ΕΣ ααϊά6πι. 
- ἡ ἐπιτείχισις. Ἐιθηἶ Πὰ ο- 
τἰμ Π}} 122, 1 Πλϊπδὺϊ ονδηΐ ἐπι- 
τειχισμὸν τῇ χώρᾳ. Υἱά. 10] δά. 
--, φοβηϑῆναι υὑοὰ Ρυδοίον 
οοπϑαθίααϊ θη. 586η581 ρᾶββῖνο 
Δοοὶριεπα πὶ οϑΐ, 864 δοίϊνο, ΟΥ̓, 
ἄξιος ϑαυμάσαι 188, 8. 

88. τὴν μὲν γὰρ...παρα- 
σκευάσασϑαι, ᾶπὸ 6. Πὶ 
αἸΓ ΓΙ οἰ ε οϑὺ ἰτὰ ΘΟΙρΑΓΆΡΘ 
αὖ ὉΓῸΒ ρΡΔΓ (μοϑίγαθ ἈΓὈ 1) εν ἃ - 
ἀδυ (αἱ οἴπθ τὸ φεολυαοίδοπα 
ϑέαάι). Οἵ, δάη. 99, ὃ. 188, ὅ. 
ὕτοι ἰπἔνα ορροῃηΐτιν ὈΔΒ ΘΙ απὶ 
(φρούριον) οὐ ΤΙ. ἀθο φσϑηθνᾷ 
Πα ΘΙ ΟΥ ΠῚ αἰ 6 ΘΟηὐΓᾶ ΠΟΒ(685 
Θχϑιγυδηίαν αἰβιυϊηραἰΐ, αγθ685. οἱ 
οᾶϑ.6114, ἀαοΡαπι ᾿Π|86 αὐ Βοπιᾶ- 
ΠΟΡᾺΠῚ ΘΟ ΟὨΐδ 6 8 ἃ (ΘΥγ8 πὶ ἢ ΟΒι1 α ΠῚ 
Ρεγρθίμο οοοιρδη 81 ΠΊ ἢ 1 0111", 
ἤδος δὰ ἃστγι ὨΟΒ.16 ΠῚ 510 6. }}5 
ἱπουγβι οαἶθ 8. ἰηδϑίδη μη. [18 
Ὦδθο νϑῦθᾶ οἵπηὶ οἰθηβίοπθ οᾶ- 
γθηΐ. Ἱπορίᾷ οϑὲ Ἀδυοῃθπβίθί εἱϊ 
οοπϊθοίανα πόλει (ΡΠ. ΧΧΗ Ρ- 
179 544.}, 4ὰὰ αἰ!αϊταν ΟΡ ροβὶθῖο 
ἀσογαπι ἐπιτειχίσεως ΘΘΠΘΥᾺΠΊ, 
οὐ Ἰῃβοῖίθ θᾶπι Ροϑιθὰ 18 8αβίθιν- 
ἰᾶτα βία αἷν αὐ ἀϊοογοὶ ἐπιτεέχι- 
σιν ΟῚ 6586. ῃἰἶβὶ τη ΘΔ ΠῚ 
1ρ5818 ὉΓῚ8 πη θη θ 8 ΟὈδίγαοί 1}, 
ΠΟΩ φρούριον Ρτοοα] αγ}}6 δἰ ψατη. 
Νά ἶρβε Τ|,. ἐπιτεέχισιν τῆς 
“ΖΙεκελείας πιοπιοῦαὶΐ, αυοὰ 0Ρ- 
Ρ᾽άσπι ΑἸΠΘ ἢ Θη868 φρούριον ἴε- 
οἶβ8886. ἀἰοῖι θ᾽οα, ΧΠῚ 4, ἢ. Ταῖὶοβ 
αγθ 68. φυδίθηι ἶὸ ΤῊ, ἀΐεδαγει εβ88 
Ραϊανογαηὺ Ηθγδοίθδπι (1Π| 92, 98) 
οἱ Απδθδηὶ (ΝΥ 15, 1), αὐὰ ἀξ τὸ 

ἀυθιζατηιιβ. Νὰ δγδοϊθα δὰ 
τὰ 6 Π105. ΔΙ 605. Ρ Οὐ 55] Πη τη, ΠῸ ἢ 
οοηῃίνα Ποβί88 Θομπαϊίᾶ οϑῦ οὐ ἀπδθα 
Π0Π ἐν πολεμίᾳ εταί, 5εὰ δχίγᾷ 
ΒδπΊῸ ΠῚ ἴῃ Οανὶᾶ 511, ΡΥ θγἃ ΠῚ 
ΟἸα55. τὴν μέν Ἔχριϊοαὶ ααοὰ 
δα 1Π1|8πὶ αὐ η δύ οοηΐδγθηβ 28, 
6. 82, ὅ, 4υδ8 ΡΙδηθ δἰΐθηδ βιηΐ, 
γιὰθ δάη. δὰ ᾿ο5 ἰοθοβ. -- 
που δή, ποάπαι, ΟΥἿΥΙ 87, 2. 
--ὀ οὖχ ἧσσον νον ὦντε- 
πιτετειχισμένων. θυρθὶια- 
ΓᾺΓ ὈΓΓΆΤῚ ἀντεπιτετειχισμένων 
ΡῬαββϑίνι πὶ δἰ δη πηράϊαη, φ(υἱ 
ἰοὺ νοϊαηΐ δῖ ἱπιθγργοίδηίαγ: 5] 
ΠΟ8 ΠΟ πὴϊπ8 πη ηϊ.10} 65 
ἃάἀνουβὰ8 Π1|05 νἱοὶβϑὶ πὶ Π0 - 
018 οχβίγαχϑυὶπὶ 5. Βεᾶ πη6- 
αἰϊ ἐπιτειχίξεσϑαιν πα]]ὰπὶ εβὲ 
ΘΧΘΙΡΙ ΠῚ ; 5᾽ Πρ οἱ αὐϊάθμη τεὺ- 
χίξζεσθϑαι ἰϊὰ ἀδι5 εδὺ ΤῊ, 11, 1. 
ΠῚ 108, 1, 8864 οαπὶ οὈϊθοίο, φυοὰ 
ἰο ἀοβιάθγαιιν. οῖμάθ 860 Π86- 
ΥΘΠῚ5. ἴῃ ἰΘΊρΡΟΓΘ, αὐᾶτα ἄντε- 
πιτετειχισομένων ΘΟ ]6οἷώ ΒοἰΒικ,, 
ἂν ἀντεπιτετειχισμένων 606ε}}. 
ΟΙα58. σοηίτα ἰθο ἰἰὰ ΘΧΟΌΒΑΓΘ 
βίαιοι αὐ ΤΊ. ΕΧΣ 518 γΘΓ ΠῚ οΟρηΪ- 
ἰἰοθ οΥγίουθη 486 ροϑίοα ΡΥ]Ὸ 
Ογιμονὶβ Πθοθίθα ἴδοία βίην “ἀθβὶ- 
Βδηδηύθπι ἔδοογῖι. ϑ'8α αὐϑαγάϊιπι 
δϑὺ οὐδίούθῃι ἰἰὰ 5}. 8Π| ἰρΡ81.8 ρϑὺ- 
ΒΟηΔ ΠῚ Θχιθῦο. Νραιθ Οπληΐηο 
δβὺ ον ἴῃ ᾿οο Ἰἰ060 οἰοπ δ πιι8, 
δὶ οἰπὶ Ρϑββῖνο ψϑυθὶ ἀντεπιτε- 
τειχισμένων 56 η811 βῖ0 νϑυ Ἰ Π108 : 
οὐαὶ οὐ ἰρϑὶ (ἀντέ) οοπινὰ 
608 ἸπΠΠἰιὶ 511η8., ἷ. 6. συ] 
οὐ ἰρϑὶ πυαπἱπηθηῖα Πα θδηγι5 αυΪ- 
θὰ5 πὸ8 ἃὺ 1ΠΠ160ί ἀείεπαδπιιβ. 
Ουδ ἴῃ ἱπίουργθίδιϊοη δ ἢ 0 80 πὶ 
ἀδ ὁοα5.6}}18 Αιιῖοαθ, 48 }}5 Θοποῦ 
οὐαὶ (1Π| 18, 1), οὑπὶ Κυιθρ, οἱ 
ΒοΘἢπι. οορ ἰἈΠ15., 564 τηᾶχὶη}6 
46 'ρ88 ἀγθθ, Θυοὰ νοιὸ (Ἰ888. 
ἀυθίιαι πὰπὶ ργορτίδπι νον ἐπε- 
τειχίζειν νἱπὶ ἰϊα οπιϊίλονα ἰἰοθαί, 
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4 φρούριον δ᾽ εἰ ποιήσονται, τῆς μὲν γῆς βλάπτοιεν 
ἄν τι μέρος καταδρομαῖς καὶ αὐτομολίαις, οὐ μέν- 
τοι ἱκανόν 78 ἔσται. ἐπιτειχίξειν τε χωλύειν ἡμᾶς 
πλεύσαντας ἐς τὴν ἐχείνων καί, ἧπερ ἰσχύομεν, 
ταῖς ναυσὶν ἀμύνεσϑοι. 

ἐπιτειχίξειν ρτορτῖθ ἈΪΠ1} αἰϊαα 
ναϊοῦ ααᾶ οοπίταἃ ΤΠ] ΠΉΪΓΘ; 
ἀπᾶπη γἱπὶ τοι παΐπηι5. Π6 ἄντε- 
πιτετειχισμένων δἃ ἵρ505 ΑἸΠ6- 
πἴθη865 ταϊαίο οἵ, 99, 8. 

8 4, φρούριον δ᾽ εἰ ποι- 
ἤσονται. Ὅδ οοἸ]οοδιΐοπα νϑν- 
Ὀοταπῃ νἱὰ. δαη. 10, 2. Οὐπίύγαυϊ 
οδιιθᾶ φρούριον ουπὶ ΘΙῚΡΠαϑὶ 
ΡΥΔΘΡ Οϑἰτιιπὶ οϑί. --- καταδρο- 
μαῖς καὶ αὐτ τομολίαις. [Τὰ 
6οοῖθα τηπηϊία δοοϊαϊῦ, Ὑιὰ, ΝΠ 
51,5.--αὐτομολέαις, ἰτλπ5- 
ΓΟ ΡῚ5 (6 δή. ΨΙΓῚ15: 2}. 1: ὁ 
αυἷἰὰ 560] ἰππο, δ 608 ἀνᾶῃ5- 
Γαρὶοηί, --- οὐ μέντοι... ἐκεί- 
νῶν, ΠῸΠ ἐδτι θη (ΠΠΠπἃ φρού- 
ριον ΒυΓΓ1οἱοὲ Δα Π05 Ρτο- 
ὨϊΙθοπάο5 απὐοπϊππ8 ἴῃ 
ΠΟ ἌΡΓΟΒ πᾶνὶρϑηΐθβ 
τὴ ηἰ ΟΠ 6 ΠῚ δάνουβιϑβ 1108 
δχβϑίγπδη 5. Εἰπβιηοάϊ ἐπι- 
τειχίσεις ΑΙΠΘΠΙθηβίππι ἴῃ Ρο]ο- 
ῬΌΠΠΘ650 ροβίθα ΡΥ] (ἸΥ̓ 8, 7) 
οἱ Μειιᾶπᾶ (ΝΥ 45, 2) ἔπουαπί. 
--τὴν ἐκείνων. ΟΥ δάπ. 
44,2, --- περ. «ταῖς ναυ- 
σέν. ΒΊΠΉ]ΠΠ|ὸν Π ΤΕΣ 2 τὸ ναυ- 
τιπόν, ἤπερ ἰσχύουσιν. 

ὅ.. πλέον γὰρ κ. τὶ λ. 
ΡΙΑΡΊΤΩΙ δἀϊίουθβ οοαα, ΒΟΡῚρΡ γάτα 
ἴία Ἰῃ ον ργθίδηὐαιν ἂρ ἱπηρδῃὶ 
πλέον γὰρ ἐμπειρίας τοῦ κατὰ 
γῆν ἡμεῖς ἔχομεν ἐκ τοῦ ναυ- 
τικοῦ. Οοηίτᾶ ἀἰχὶν (1455. πλέον 
ΠΒα 8 ΠῚ] ΟὈΠΠ φΘἜποί, ρδΥ  Ϊνο 
᾿ᾳ ΠΟ] οὐ ϑΘΥθΟΥ ΠΤ ΘΟἸΙΟΟΔΙΙ ΟΠ 6 πὶ 
βυδάογθ αἱ ἰαηραίαν ἐκ τοῦ ναυ- 
τικοῦ ἐμπειρίας εἰ ΤΠ... πο ἴῃ 
δἃ ἔμπϊβθθ βϑηϊθηϊία τι Ρουΐο Θὰ 
αἰοθηίομη ἴδοουθὺ ΑἸΠΘηΐθη565 6χ- 
ῬΘΥΙΘητ8 πὴ 6} ὑθυγθβϑίυὶβ ΟΧ ΤῸ 
ΠᾶΥΔΙΪ ΔΟΘΌΪΓΟΓΘ, 568 6χ τοὶ πᾶ- 
γ8}158 δχρουϊθηίίΐα ργοΐοοτθ δὰ 
ὈΘΙΠαπὶ ἰουγβίσο Εδίθηατη 58Π6 
αδύ ἴρβὰμπι πλέον πυδηθδπι ΤῊ. 
ἴα ΟΠῚ σαπρί, ραυεἴν 0 ̓ππχΊ556, 

ΤΒυοταϊαϊβ ΤΟ]. 1. Ἐᾶ. ΤΠ 

πλέον γὰρ ἡμεῖς ἔχομεν 

αυδηχαδᾶπι τὸ πλέον τοῦ χρόνου 
αἰχὶ 118, 2, οὐ βϑεπίθη πηι. ἃὉ- 
ΠΟΡπιΐ {1 σου απὶ ΟΟἸ]Οοαίΐοπ6 
ῬΓΟΓΒ5. ΟΟΒΟΌΓΑΤΙ ; πράὰθ αποᾶ 
τον ἰοοο ΟἸα55. ἰθιϊρὶυ 580 ροπ- 
ἄδγθ οδγθί, 'τῆτη0 οἰϊαπὶ δα πᾶπίο 
Ἰαίῖπ8 ραίθύ ᾳαδηὶ 116 ᾿πιο]!οχ᾽τ, 
Νὰπι 4 δχρϑγίθπιϊα θ6}}} (δγγο- 
Βίυ]βδ, δὶ βδϑιρθυίοτα βρθοίϑιημϑβ, 
ΠΌ}]0 τηρο 56 Π1Ί0 6586 Ροίοϑί. 
ΝᾺΠῚ οΧ ἴϊ5 Δρρᾶγοῦ Αἰ θη θη565 
ΠΟῸῚ ἰδτνᾶ ΘΟηΐτα [ΘΟ ΔΘΠΊΟΠΪΟ5 
ὈΘΙΠ πὰ ΘΌΓΘΓΘ γ6}16, 564 δχρϑαϊ- 
(0108. ΠΊΔΥ  ῚΠ15 115. ΟΟΟΈΓΓΘΓΘ, 
Θοα τϑίῖϊο απὰ ἴρ8586. ΟἸα55. Ἰσθαπὶ 
ΘΧρθάϊνθ βϑίπιἀεϊε μᾺ}10 πηοάο Ργὸ- 
θαΐαν, Ναιη τοῦ κατὰ γῆς εχ 
Δάν 1}}} πλέον δὰ ΒΙπ. Πα ἀπ 6 ΠῚ 
Ἠογοδοιύϊ γϑυρονιη μετρέως ἔχον- 
τες, βέου νυἱ]ξ Ῥ6πάενα (οἴ. Καπιορ,, 
αν. 8 47, 10 δάη. ὅ). Αἱ ἴῃ πλέον 
ἔχειν Ἰοοαιίοπα πλέον ποη δάνον- 
Ῥίατα 651) 564 δϑοιβδιῖν 5 ΟὈἰθοιῖ, 
εὐ ἔχευεν π0η οαχῃ νἱ ἱπ ἃ Πϑ᾽ εἶνᾶ 5.6 
Π ΌΘΓ 6 ναἰδί, φαοα οπηηῖθα5 ἰοοἷ5 
βίρῃϊῆοαί. αδὶ οαπὶ δάνθυθϊο οἱ 
Θεποίϊνο ἰπηρίίαν, 568 οαπὶ ἰγδη- 
βίθνα ΠΆ θ 66, Ταπι νῈΓῸ ΠΘ 510 
αὐϊάδηη βϑηΐθηῖα ονδαϊῦ 8ἃ ΓΘΓᾺΠῚ 
οοΟπίοχίπιη 5815 δοοοιητμηοαϑία. 
Ναπιὶ βθουπαστη Βαρουϊονα οχρὶϊ- 
Θα Πα ΠῚ δβί ααϊὰ οχρϑαϊοπῖθ5 
ΤΥ Ἰ {[Π|152 ΠΟ α ἃ ΘΧΡΘΥἸθηςἶὰ τοὶ 
ΠΆΥγ8}15 δάνουβιιβ [οθδοιηοηΐοβ 
Ρνοβοϊδηῦ, Ιᾳ6πὶ οἰϊδπὶ Ρροδβὶ- 
ἴὰπὶ ἐκ τοῦ κατ᾽ ἤπειρον οϑίθη- 
αἴς, δά αποὰ ἐμπειρίας οορΊ αν 
πϑαυΐι. [4 π6 ἐμπειρίας ἰηδί- 
Ὀἷάο ᾿πίθρρυθεϊ νἀ θύαγ (θα θ μά τιπι 
6586. 51 δυίθπι Ποὺ γοοὈ.! ΠΏ, 
αποα ΟἸ455. φιαοαὰθ 55ρ οί ΟΠ 6 ΠῚ 
ΠΠΟΥΪΓ, ἀθἰθπη5, πι]] τὶ ἜΧρ ἰοὰ- 
τἰοπθπὴ Παθοὺ β'δηθιϊνιβ τοῦ κατὰ 
γῆν. Οὐ δπίοτη γϑϑου θη τα 
510 ᾿ρ58 ορροβίία νβῦρα οβίθππηῦ, 
Ουϊθιβ σοηνθηϊθη θη} ΒΟΥ Ρ ΠΓΆΤΩ 
ὉΔῚ γσϑϑυϊψαϊηγι8, ἤᾶθο ονϑαὶύ 56ῃ- 

28 
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(ἐφ) τὸ κατὰ γῆν ἐκ τοῦ ναυτικοῦ [ἐμπειρίας] ἢ 
10 τα, - 5. Ψ ᾽ ᾿ ’ 
ἐχεῖνοι ἔκ τοῦ κατ ηπειρον ἐς τὰ ναυτυκα. τὲ δὲ θ 

τῆς ϑαλάσσης ἐπιστήμονας γενέσϑαι οὐ ῥᾳδίως 
αὐτοῖς προσγενήσεται. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς, μελετῶν- ἵ 
τες αὐτὸ εὐθὺς ἀπὸ τῶν ἢϊηδικῶν, ἐξείργασϑέ πω 
πῶς δὴ ἄνδρες γεωργοὶ καὶ οὐ ϑαλάσσιοι., καὶ 
προσέτι οὐδὲ μελετῆσαι ἐασόμενοι διὰ τὸ ὑφ᾽ 
ἡμῶν πολλαῖς ναυσὶν αἰεὶ ἐφορμεῖσϑιαι, “ “ὕ 

ἄξιον ἄν 
τι δρῷεν; πρὸς μὲν γὰρ ὀλίγας ἐφορμούσας κἂν 8 
διακινδυνεύσειαν πλήϑει τὴν ἀμαϑίαν ϑρασύνοντες, 
πολλαῖς δὲ εἰργόμενοι ἡσυχάσουσι, καὶ ἐν τῷ μὴ 
μελετῶντι ἀξυνετώτεροι ἔσονται καὶ δι᾿ αὐτὸ καὶ 
ὀκνηρότεροι. τὸ δὲ ναυτικὸν τέχνης ἐστίν, ὥσπερ 9 
καὶ ἄλλο τι, καὶ οὐΐ ἐνδέχεται, ὅταν τύχῃ, ἐκ παρ- 
ἔργου πλοΤὴν ἀλλὰ μᾶλλον μηδὲν ἐκείνῳ πάρ-- 
ἐργον ἄλλο γίγνεσϑαι. 

σᾶρ. 142. 

148. εἴ τε καὶ κινήσαντες 1 

8 ὅ, τοῦ κατὰ γῆν οοἀά. Οἷ, δάη. 
8. 7. πῶ οτη. 10. αι. ΡΆ]. πρὶ, οασπῃ ἀδίουιουϊθιιβ δἰαοί,. Δα 56η- 

(θη ὐ 8} ἀρ] 5 ππτιη οϑί (οἴ, Δα η,} οἱ δηΐθ πῶς [ΔΟΙΠ1πι6 ΟΠ 10 Ρ οὐθυδί. 

δηία: οἰ 8 ΘηΪΠῚ πΠ08 Ρτο- 
ΕἸ οΊτη8 δὰ ΥΘΙὴ ΘΡΓῪ ΘΒ 6 
(1. 6. δὰ ἀοίοπάοπαππι Ὀ6]} πὶ ἰθν- 
γΈ5(Γ6) τ πᾶνδὶϊ (1. 6. οχρϑᾶϊ- 
ἀἰομῖθτ15 τυ} πι18} απ ἃ τὰ 1111 Υ6 
ἐοντοβύνὶ. (ἡ. 6. Θχρϑαϊ πη ῖθι5 
(θυ ΒΕΓ 115) 8 τ 65 Πᾶν 8165 (Ϊ. 
6. 8ἃ ἀείοπάθηο8. ἱπιρ οί τη87]- 
{1π|05). 

8. 1. οὐδὲ γὰρ ὑμεῖς δῦσα 
πω - καὶ γὰρ ὑμεῖς οὔπω. --- 
ϑαλάσσιοι. Οἷἁ δά, ὁ. 7. - 
οὐδὲ ... ἐασόμενοι. Βοίι- 
τδηύαν γορθὰ ΟοΥϊπιπϊουιιπὶ 121, 4, 
ες ἐασόμενοι νἱὰ. δάῃ, «ὦ κω- 
λύσονται 8 1. -- ἐφορμεῖ- 
σϑαι. ἢοο νοῦθαμη, τ ΡΆ.]0 
δηΐί ἀντεπιτειχίξεσθαι, πολε- 
μεῖσϑαι (οἴ. ααπ. 87, 1), ἄρχε- 
σϑαι 11 8, 1. ΠΙ 80, 2, τυραν- 
νεύεσϑαι 1 18,1 ΑἸΝ᾽, αὐᾶο ἃ 
Μαιμ. ὅν. 8 490 οηυμηθυδί!85, 
0) 6 νὶ γΟΟΆ θα] ὁ 80. 1118]1..Δ; 

δ 8. πρὸς μὲν ... δια- 
κινδυνεύσειαν. ΕΧΟΙΊΡ πὶ 
οχϑίαι ΠῚ 88 844. --- ἐν τῷ μὴ 
μελετῶντι. Οἵ, κᾶπ. 86, 1. 

3.9. ὥσπερ καὶ ἄλλο τι, 
αὖ αἰ 8}} τηϑ οἷ 5. Αἱ. ΥἹ 18, 6. 
Μδιι. αν. 8 617ε.--ὅταν τύχῃ, 
δὶ ἔουβ ἔογαύ, μοι οὐσ8510- 
πὸπι, ΟἿ, Κτιθε. 8 6, 4 
ααῃ. 2, -- ἐκ ἀρ ΕΥπΗς 51}- 
βἰοῖνὶβ ορϑυΐβ, πεϑδοηδοῖ, --- 
ἀλλὰ μᾶλλον. ϑῖγια! αὐάὶ δεῖ, 
Οἵ, Μαί. ανὶ 8 684, 8. 

ὕαρ. 148. 951. ἘΚ το αὶ 
ἢ. τ. Δ. Βροβροπᾶρι Ῥουῖοϊοβ δὰ 
δἃ απδθ ΟΟΥΠα}}}} 121, 8. ἀἴχο- 
ταηῖ. Οὐπὶ ᾿ρϑ5ὶ Ῥϑοιη ἶἂπὶ ΠΟῚ 
Πα θαηι, [Δ 0116 ἤοΥῚ ροίοδ αὖ ΟρΡ685 ᾿ 
58 0ΓᾺ8. ἴῃ ἘΒῚΠῚ 51.1Ππ| ΟΠ Ουἰδ ἢ, 
ϑ'οὰ ααοτηϊη!β βῖη 6. }1ἃ πηονᾶ 80 
ἀπθ] αύϊοπο ποὺ [δοϊαηῦ γο]ρὶο 
οδβίαι. θπδῦο οὐδ ΠοῸ τηοὰο 
σχολῇ Ῥοουπίαηι πορίζονται. Τἰὰ- 
απὸ ἤδθο ΠΟ ΤΘΡΌΡδηὺ 115. αδ 8 
142, 1 ἀϊοία βιηϊ, --- κενῆ- 
σαντες τῶν... χρημάτων. 
(ἀδπμοιϊνι8 οϑί Ραγ να, αὖ ὙΙ 
10, 4, αδὶ Τλυ]του ,γκὲν δεῖν“ ἰπααὶώ 
»»δίϊδ τι 411 αἴοῖν ρῬνὸ Ρ Θου πἰἃ8 
Βδονἃ8 ν6] δα οουύ ἢ τ18 1 ΠῚ 
Βοροβίίαβ διιγθοίανθ), ἃ - 
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τῶν Ὀλυμπίασιν ἢ Ζελφοῖς χρημάτων μισϑ' ᾧ μεί-- 
ζονυ πειρῶντο ἡμῶν ὑπολαβεῖν τοὺς ξένους τῶν 
ναυτῶν, μὴ ὄντων μὲν ἡμῶν ἀντιπάλων ἐσβάντων 
αὐτῶν τὲ καὶ τῶν μετοίχων δεινὸν ἂν ἦν" 

,ὕ ’ 

δὲ τόδε τε ὑπάρχει καί. ὅπερ κράτιστον. 
νῦν 

χυβερ- 
νήτας ἔχομεν πολίτας χαὶ τὴν ἄλλην ὑπηρεσίαν 
πλείους καὶ ἀμείνους ἢ πᾶσα ἡ ἄλλη Ἡλλάᾶς. καὶ 

ἐπὶ τῷ κινδύνῳ οὐδεὶς ἂν δέξαιτο τῶν ξένων τήν 
τε αὑτοῦ φεύγειν καὶ μετὰ τῆς ἥσσονος ἅμα ἐλ- 

Οαρ. 148. 

ΘΕ ἀαπ 17. 1; 

ἴοτυθ, οἱ δὰ δῖοβ 88 Θ0η- 
γοτΐουο.  ΟὗἾὨ 1 24..1..“ Ἐπ 
Βομν εῖρ, δα ΑρΡρὶ. πί Ρ. 148. 
Δελφοῖς. Ουοά ποὺ βἰπθ ἐν 
ἀἸοίαμη δϑί, ῬΓΟΧΙΠηΟ ΒῸΡ ΘΡΙΟΤΘ 
Ὀλυμπίασιν ὀχουδαῦαν, υὐσϑμοῖ 
καὶ Νεμέᾳ 5οτίρβι: Πγ5., ΧΙΧ 68; 
ΠΔΠῚ ΠῚ ποι ἴάθπι δὲ ἴπ Ζελ: 
φοῖς αποὰ ἴῃ Μαραθῶνι 18, 4, 
δὶ νἱὰ. δάη. Ααα, Κυιθα. ἀν. 
8 40, 1 ΔᾺη, 4. --μισϑῷ, μεί- 
ξονι, ὈνδΔΟ τ ᾶ Ρ Οὐ 551 πη ΠῚ ῬΥῸ 
τ Οθο]ο. Οὗ ὙΠΙ 46, 2. --- ὑπο- 
λαβεῖν τοὺς ξένους ἘΠ Τῶς 
Οἵ, 841. 1921, ὃ. -- μὴ ὄντων 
Ξ- εἰ μὴ ἤμεν. -- τῶν μετοί- 
κῶν. ἴ)ε Πῖ58 νἱὰ, ρδυπι, Ἀππία. 
αν, 1 ὃ 116 οὐ αἰ δὶ οἰζαπίατ, 
ΙΒ ηραπηΐαῦ ἃ ξένοις, αὐ ΤΥ 
90, 1. 6 τλϊ τὰ ΘΟΥ ἢ οἵ. δάη. 
1 18, 7. -- τόδε] τὸ ἄντι- 
πάλους ἡμᾶς αὐτοὺς μετὰ τῶν 
μετοίκων εἶναι αὐτοῖς. 56Π0], 
Οὐ. δάμη. 8 ὅ. -- τὴν ἄλλην 
ὑπηρεσίαν. Οἵ, πρεσβεία Π 
12, ῶ. Ὑπηρεσίαν εἰ ὑπηρέται 
πιθᾶο βαπί οαποιὶ αἱ Ῥγδθίου οἰα5- 
5ΙΆΓΙΟΒ (ἐπιβάτας) Πᾶν ὶθιι5 σ μη - 
ὑπ}, πηοᾶο, 5ϊ νοσαθ.! τὴ 8ηρ- 
5118. γαϊθῖ, ὑϑιηϊρθβ, αὖ ΠΟΏΠᾺ}}15 
Ρἰαοοί, οδὐϊδπὶ πϑιίδα 5011. (ΜΙη1- 
Β(ΓῚ ΓΘ Ϊσ ΠῚ, 418 165. ΠΟΠ ΜΠ} νῸ - 
᾿πῃῦ ῬΤΟΡΓΙΘ 6558, Υἱχ ὉΠ[Π ΘΙ ηΙ. 
Οἷ, δάῃ. ὙΠ 18, 2.) ΟΥ, Βοροκῃ. 
Οεοοη. οἷν, Αἰῃθη, 1 ρ. 388 οἱ 
δάῃ, ὙΙ 81, 8. Ηἴο βὶ ΒΡ θυ ον 88 
ναῦται 50]Ϊ 5ι1η0 Τοηηϊο 65 (οἴ, 1, 1, 
τοῖς ϑρανίταις τῶν ναυτῶν οἱ 
δάη. ΤΥ 9, 1), δηρ βίου βιρηὶ- 

8. 2, αὐτοῦ δαὶ. Τἀυν. Απρ'. ῬΔ], οαπὶ ἀθίθυϊουὶθι8. 

Ποδίϊο οϑύ ΒΒ. 0] ΘΠ 48 ; 51η ΓΘΙΊ ΣΡ Ὸ5 
δὲ 4] ΡΓΟΡΥΪΘ παυίαθ αἰοαηίαν, 
ἸαίΊοΥ, απο τηΐηι8 τηδη 68 πὴ 6 χ 
δαϊοοίο ἄλλην; ἰὰᾳᾷ δηΐπὶ ροίοϑί 
αἸοίαπι 6586 αὐ ἴη νυν. παῖδας 
καὶ γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην 
κατασκευὴν 11 14, 1, Ἃνὶ νἱά. 
ααη. (ἰδίθγαη δαί πο αποααθ 
βρθοίαι πολίτας ἃπι ΘΟβἸταπά τιπὶ 
ὁδυῖθ 46 οἰκείᾳ ὑπηρεσίᾳ ΔΙΠ- 
πἰθηβίαμη; Πδπὶ Πδο Ῥδυδοναρἢ0, 
Θἰ1 81 5] ρΟΥΘρ ηΐ δὰ Ποβίδβ ὑγϑηβ- 
[παρ υϊηῦ, ΑΥΠΘμΐθη565. ἰδ ῬΔΓ 65 
ἔονθ, δἰλθγα {Ππ| π ν θυ βίγη!!]8 αα]- 
ἀ6πὶ 6556 ἀροϊαγαίαν, --- πλείους 
καὶ ἀμείνους. Οἵ. Μαίιῃ. αν. 
8 484, 2. 

8.2: ̓ ἐπὶ τῷ κινδύνῳ, οὐ πὶ 
Ρϑυΐοα]ο (εἰ. άπ. Υ 90) ᾳυοὰ 
ΓΘ 5 (50}!, τὸ τήν τε αὑτοῦ φεύ- 
γειν καὶ.. «ἀγωνξεσϑ'αι) πα Ὁ οἵ, 
δεὶ ἦεν δοίγοοπάδθη (ἀαηιξ υϑν- 
διιπάϊθηιθη) (ἰεΐαλν. Οἵ, ααπ, ΙΥ 
ΘΙ, 1, Χρη. Μρι. 1 2, ὅθ. Κναθρ, 
αν. 80, 2 4η. 4. Τπη0{}}18 δίᾳιιθ 
δ βϑηϊθητ απ τὴΪη 8 ἃρίᾶ δδί 
ΒΟΙ Π βομεῖαῖϊ οοπίθοίασα ἐπὶ 
τῷ αὐτῷ 5“. (ἰπά. ἰεοΐ. Ὑ ΔΊΪ8Ι. 
1816,11 ρ. 6). Ναὶ ῬΘΥΙΟα]ππὶ 
ΠΟΠ ἰἀ6Π] 6556 μετὰ τῆς ἥσσονος 

ἐλπίδος οϑίοπαϊι, --- δέξαιτο, 
ν 611. Οἷ, δάη. Υὶ' 94. “-- τὴν 
αὑτοῦ φεύγειν] τὸ τὴν 
πατρίδα φεύγειν , δηλοῖ ὅτι 
σύμμαχοι καὶ ὑπὶ ἡκοοί εἶσιν 
αὐτῶν. καὶ δῆλον ὅτι, ἐὰν τοῖς 
“ακεδαιμονίοις διὰ μεέξονα 
μισϑὸν προσχωρήσωσι, διωχϑή- 
σονται ὑπὸ τῶν ἀστῶν ἕχα- 

ΘῈ 
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πίδος ὀλίγων ἡμερῶν ἕνεκα μεγάλου μισϑοῦ δό- 
σεως ἐκείνοις ξυναγωνίξεσϑααι. 

Καὶ τὰ μὲν Πελοποννησίων ἔμοιγε τοιαῦτα καὶ ὃ 
παραπλήσια δοκεῖ εἶναι, τὰ δὲ ἡμέτερα τούτων τὲ 
ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψάμην ἀπηλόχν θαι καὶ ἄλλα 
οὐκ ἀπὸ τοῖ ἴσου μεγάλα ἔχειν. δ “ἤν τ᾽ ἐπὶ τὴν Ἵ 
χώραν ἡμῶν πεζῇ ἴωσιν, ἡμεῖς ἐπὶ τὴν ἐκείνων 
πλευσούμεϑα, 

Χ 

καὶ οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται 
Πελοποννήσου μέρος τι τμηϑῆναι καὶ τὴν ττι- 
κὴν ἅπασαν᾽ οἵ «μὲν γὰρ οὐχ ἕξουσιν ἄλλην ἄντι- 
λαβεῖν ἀμαχεί, 

στος. 5ΟΠΟΙ. ΟΥἉ, δάη. 121, Ἴ 
-- ὀλίγων Ἷ δόσεως, ἷ. 
δνεηα δόσεως μεγάλου οὐαδ δὰ 
ὀλίγων ἡμερῶν. Τγδὸ5. φαποίϊνὶ 
ΘΟΡαΪΑ δαηῦ πὸ ΠΠ 18, 2. 1Ν 10, 
ὅ, ὙΠ] 48, 8. Ῥαυοὶ 4165 Θ0})- 
πθη οὐδ ἢΐπαν, 4ποα Ὀγανὶ ΡΟΙοροη- 
π 6511 οἰδάάθπη δοοὶ ρ᾽ δηΐ. 

8 8. τοιαῦτα καὶ παρα- 
πλήσια. ΟἿ, δάη. 22, 4. -- 
ὧνπερ ἐκείνοις ἐμεμψά- 
μην. ἤδθο, 5ῖνθ ὦὥνπερ ΡῈ} δι- 
ἰυϑοίϊομοιη αἰοίιτη οϑὲ ρτῸ ἅπερ 
βῖνθ οϑύ σϑηρίϊγιιβ οδιι586. ὑθοίθ 
56. Βαρθθηὶ. Ια. Μαι, ατν. 8 868 
οὐ 8 884, 8. Κυαθρ. ατο 8 46,7 
αᾶπ. 8, -- καὶ ἄλλα ... 
ἔχειν, οἱ αἰΐϊα αὰδ τηᾶρπὶ 
δἰ τηοιηθηϊ,; (οἷ, Ι 9, 1) 
πῸπ δοάθρθιῃ τἀ, 568 γηα]ῖο 
τ] ϊοῦΘ (οἴ, δάη. Π 89, 2) πᾶ- 
"6 γ6, α]6Ὸ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου 
ΟἸΙΠῚ μεγάλα ἵπησαης νΘΥΘη 65 
ἸῸΝ ΘΧ ἅθαᾳιο πηᾶρηδ, ἷ, Θ. 
Ιοπβθ πιδῖουᾶ. ϑ'ϑι. πυβαιδπι 
ἴῃ ἴδηο 5δπίθηϊ πη ἀπὸ τοῦ ἴσου, 
ἔκ τοῦ ἴσου 5ὶνε ἐξ ἴσου, ἐκ 
τοῦ ὁμοίου οὐπὶ αἀϊοοιῖν 5 οορὰ- 
Ἰαπίαν, Νάπι Αἰ δον ἀϊοίαπι οϑί 
οὐκ ἐν γῇ στρατός ἐστιν ἐκ τοῦ 
ὁμοίου μείζων ΤΥ 10, 4, αὶ οἵ, 
δάη. Μαῖϊο φυν. σοθοίο δαοίουο 
μεγάλα ἀεῖϊεῖ, ιοὰ 51 δβθοϑί, 
ῬΔΥΤΠῚ ἀοβηίΐειπι οδὲ ἄλλα; πᾶπι 
Ροββθηΐ οιἰδπὶ δ] 1ὰ Ἰποοπίπηοὰα 
γῸ] 4188 γ8. ἰθυΐουοβ 6586, 

8.4, ἦν τ᾽ ἐπὶ κι τ. 1. Βδοίο 
ΟἸαβ58. τηοηθὶ 118. νου 5. ΠΟῚ 8}}- 

ἡμῖν δέ ἐστι γῇ πολλὴ καὶ ἐν νή- 

αὐἰά ποντπὶ ΔΗ ουτὶ ΟροΥίθρα, 5θὰ 
ῬΥΆΘΡΥΘΒ558ΠῚ) 56 Π ΕΘ" τὴ χαὶ ἄλλα 
οὐκ απὸ τοῦ ἴσου μεγάλα ἔχειν 
ΘΧΡΙΪοαΡὶ. ΝᾺΠῚ ΗΪδὶ τ8 ἢΐ, ααϊθι8 
841115. σϑ 5. ΑΙΠθπϊθηβοβ Ροοροῦ- 
ΘΒ ἰϊθ. ΒΌΡΘΥΙΟΥΘΒ. 51η0 ΠΟ ΘΟΙΉ- 
ῬΘΥυΐμη5. οὐ ἢΠΠππὶ 6586. Βθηίθηις- 
ΓΠ ΠΘΧῸΠῚ ΟΠ ΟΧ ΤΘΌῚ5 4πᾶ8 
ΡΡΟΐ θυ αὨ αν ΔΡΡδγοὲ ἔππὶ 6Χ γον 5 
οὐκέτι ἐκ τοῦ ὁμοίου ἔσται 
Ἰάθιι δία οὖκ ἀπὸ τοῦ ἴσου 
ἔχειν πἰσηϊΠοαδη ιι8 οἰ αν βδί πιο 
οἰαοοί, Νεαμθ ἰδηθη Ο]855. ᾿πύθυ- 
Ῥγθίαπαϊ σαι ρυοθαίαιν, Ραίδί 
Θηΐτη ΔΙ ΘΟ ἅτη Ῥδυίθπι ἷ8β νου 5 
γΘΒΡ ΟΠ ἀθπτθπ απᾶθ ἃ καΐ οοη- 
Ἰαποίΐομθ ΟΥ̓βγᾶ δβϑ8θί ῬΓΟρίου 
ῬΥΟΧΙπιδτι ΘΧΡ οἰ [1016 1} ΟἿ} 5881} 
6556 οἱ ἀθῃλιπι οἷτι8. αποα βθαπὶς- 
[αν οδρὶεἰ5. νὸν πολλὰ δὲ καὶ 
ἄλλα ααοάδηημηοάο ᾿πηα]οανὶ, 856 
Ἰϊοοι ἰτὰ τέ ἴδ πὶ ἸοηρῸ ᾿πθγοθά θηΐθ 
ἰπύοννα!!ο δὰ δέ γϑίθυυὶ ροβϑβὶϊ, 
απο4 58] {61 ΡΥ ΠΟΟΠΊ ΠΟ 1 οϑί, 
ἰδηηθη 810 βδυπάθίοη θχουϊν 
αῦδ] ἀρυὰ ΤῊ. ἱπνθηϊέαν ΠᾺ]] τη. 
Οἵ. δάπ, ΠῚ 87, ἃ, Νβαιθ ἴδθο 
ΟἸθηβῖο ΟΠ] Θρθίαν, 8], ἰᾷὰ απο 
Βθοιπᾶο ἴοθοο ΟΪαββ. ρνγοροβιιί, 
τ΄ ἀο]ογοπιαβΒ. ὕὐηὶ ἰοῖίαν ἤδθο 
γοῖρα δ καὶ ἄλλα... ἔχειν 
ΧΡ απ ρογιϊηθαη, δδάθηι 
δαΐοπη τέ ρανιϊουϊα 41Π18. δάϊαμη- 
Θδηύαν, ἴθ οΓ 6 ΠΟ ῬΟΒΒΌΠη15 4 ΐῃ 
ΧΡ ἸΟΔΙΙ 5 ἱπλ ἰπτὰ ΘΧοί 586 
Β᾽ΔΟΤΉΙΙΒ, --τ οὐκέτι. Οἢ δάῃ. 
9, 3. -- ἐκ τοῦ ὁμοίου, ἀἱ- 
ὁοπαϊ σοηιβ δάνουθία!α (οἴ, δάπ, 



ΛΟΓῸΣ ΠΕΡΙΚΛΈΟΥΣ. (1 148.) 901 

συ καὶ κατ᾽ ἤπειρον" μέγα γὰρ τὸ τῆς ϑαλάσσης 

δ κράτος. σχέψασϑε δέ" εἰ μὲν γὰρ ἦμεν νησιῶται, 

τίνες ὧν ἀληπτότεροι ἦσαν; καὶ νῦν χρὴ ὅτι ἐγ- 
γύτατα τούτου διανοηϑέντας τὴν μὲν γῆν καὶ 
οἰχίας ἀφεῖναι, τῆς δὲ θαλάσσης καὶ πόλεως φυ- 
λακὴν ἔχειν, καὶ 1Πελοποννησίοις ὑπὲρ αὐτῶν ὀργι- 
σϑέντας πολλῷ πλείοσι μὴ διαμάχεσϑαι (χρατή- 
σαντές τὲ γὰρ αὖθις οὖκ ἐλάσσοσι μαχούμεϑα καὶ 
ἣν σφαλώμεν, τὰ τῶν ξυμμάχων, ὅϑεν ἰσχύομεν, 

προσαπόλλυται" οὐ γὰρ ἡσυχάσουσι μὴ ἱχανῶν 
ἡμῶν ὄντων ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατεύειν), τήν τὲ ὀλό- 
φυρσιν μὴ οἰκιῶν καὶ γῆς ποιεῖσθαι, ἀλλὰ τῶν 
σωμάτων᾽ οὐ γὰρ τάδε τοὺς ἄνδρας, ἀλλ᾽ οἵ 
ἄνδρες ταῦτα χτῶνται. καὶ εἰ ὥμην πείσειν ὑμᾶς, 
αὐτοὺς ἂν ἐξελϑόντας ἐκέλευον αὐτὰ δῃῶσαι καὶ 
δεῖξαι Πελοποννησίοις ὅτι τούτων γὲ ἕνεκα οὐχ 
ὑπακούσεσϑε. 

1 144. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἔχω ἐς ἐλπίδα τοῖ 
περιέσεσϑαι, ἣν ἐθέλητε ἀρχήν τε μὴ ἐπιχτᾶσϑαι 

8 ὅ. μὲν γὰρ Δυρ, Θα1Ὶ φυΐπαπο ἀοιου ον θα ; γα μὲν ΟΠ]. 
Ἠεβροπάθης ἱπίρν 8568 εἶ μὲν... καὶ νῦν. ΟἹ, δα, ΘΟ ΣΙ 

61, 2), ἴσο Ῥγὸ δαϊβοίϊνο οδί, ΟἷἍ, σαἰϊύ, οοἴθγ πὶ οὐ σοῦίαπι τοὶ ἔπ- 
Μαί, ατ, 8 ὅ14 ρΡ. 1884 οὐ Π 
ΣΝ ΤΠ Πρ ν 

8 ὅ. εἰ μὲν γὰρ ἦμεν νη- 
σιῶται. ΘΟ, (Χϑ8μ.) 46 τϑρ. ΑἸ. 
2, 14--11. -- «ἀληπτότεροι. 
ἢ νοὶ ὅτι ἐγγύτατα 
τούτου διανοη ϑέντας, 
ῬΓΟΡΡ. ἀαἄΐδϑοπι πιόφίϊοῆδέ παῆλὸ 
αἀοπβοηά, ἱ. 6. 4 ἃ ΠῚ ΡΤΟΧΙΠΙ 6 
αὦ 1{ΠΠπ{ὺὺ γϑτη οοοίίαίϊο Π6 
ἀοοοάθηῖ68, σι, ΠῚ Ἡθεπει-- 
τὴν μὲν γῆν κ. τ. 3. ΟΠ 
18,2. Οἰκέαι 5ιαπὺ ν}Π86, ἀοα! οἷα 
Ῥαροναμη. ΟἷἨ 11 18,1. 14, ΟῚ 
ἴάβο δγιϊουϊο ποη δβϑί ορυβ. (δ- 
ἰδγιιπὶ ἀθ 60 ποη ἰίθγαίο οἷ, 84, 1 
εὐ ορη. δὰ Τ)οπιοβίῃ, ΟἸγηΐΠ. 
Π 9. -- πολλῷ πλείοσι. Οἱ. 
δᾶη. 81, 1. -- ὅϑεν ἰσχύομεν. 
Οἱ. 129, 1. Π18,2. - οὐ γὰρ 
ἡσυχάσουσι, ᾿βϑὰ ἀδοβοίεπέ, --- 
προσαπόλλυται, Ξἴπια! Ρ 6- 

ὑπ ον θη ΠῚ βἰοηἰΠοαί, ΟἉ, Ελαν, 
ΒΙΡΡ. 47. ὅόρῃῇ. ὍΒ. 799. Απδαβί, 
δύϑτῃ, 1, --- ὀλόφυρσιν ... 
ποιεῖσϑαι. Οὗ, δάπ. δᾶ νν. 
μάϑησιν ποιεῖσθαι 68, 2. Ιηῆῃ. 
ΘΟΠδοΡοὶ οαπὴ χρή. -- τῶν σω- 
μάτων] τῶν ἀνδρῶν. 56Π0]. --- 
τάδε... ταῦτα, ἷ. 6. οἰκίαι 
καὶ γῆ. ΔΑἰίοηάδ δαίθηι Πδ6ο ργο- 
ΠΟΙΉΪηἃ ΘΟΠίγα ΘΟΠΒιθί πα ϊ 6 ΠῚ ἀ6 
οαἀθηλ γ6 ροβίία δὰ ναγιθίδίθπι 
ΒΘΡΙΠΟΠΪ5 οἰ πο θπάδιη. ΨΙ. Κσαθο, 
αὐῖ, 8.51. 7 δα ηξ"8: υπὶ 56η- 
θη οἵ, ὙΠΤΥ, 1.--αὐτὰ δῃῶ- 
σαι. Ἰὰ Ῥᾶῦνὰ ὃχ ρϑυίθ [δοθυαῃΐ 
ΑἸΠΘηΐθηβο5. Ὑια, Π 14, 1. 

ὅδρ. 144. 8 1. ϑοχαίΐσαν Ὀγον 5 
Ῥυδϑίθυϊο, ἀπ οὐ δυο ἢᾺ8 {10 
ΘΟΠΟΙπα αν οἱ (πη 8115 ἢν δὰ 
ΘΡΙΟΡ ΠῚ, --- ἀρχὴν μὴ ἐπι- 
κτᾶσϑαι ἅμα πολεμοῦν - 
τες. Ῥτὸ Πἰβ8 Π θὅ, Τ ἀρχὴν 
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ἅμα πολεμοῦντες καὶ κινδύνους αὐθαιρέτους μὴ 
προστίϑεσϑαι" μᾶλλον γὰρ πεφόβημαι τὰς οἰκείας 
ἡμῶν ἁμαρτίας ἢ τὰς τῶν ἐναντίων διανοίας. ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνα μὲν καὶ ἐν ἄλλῳ λόγῳ ἅμα τοῖς ἔργοις ,δη- 
λωϑήσεται" νῦν δὲ τούτοις ἀποκρινάμενοι ἀπο- 
πέμψωμεν, Μεγαρέας μὲν ὅτι ἐάσομεν ἀγορᾷ καὶ 
λιμέσι χρῆσϑαι, ἢν καὶ “ακεδαιμόνιοι ξενηλασίας 
“ἡ ποιῶσι μήτε ἡμῶν μήτε τῶν ἡμετέρων ξυμμά- 
χὼν (οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει [ἐν] ταῖς σπονδαῖς 

ἀρ. 144. 8. 2. ἐν οπι. Ὠΐοηγ5. δ], (οἵ, δάη,) οἱ Ἅ4114 νϑυίθηβ: 
ἱπιρ οαϊπιθ πτ0 οϑὺ ΓΟ Θἀθυῖθ 5 ΒΘΥν 8418. 

μὴ ἐπικτᾶσϑαι ἐν τῷ πολέμῳ 
εὐ. δρυά Αὐἱβια, Τρ. 888 παρὰ 
τὸν πόλεμον. Οἷ. Μαίῃ. ἄν, 
8 ὅ65 δᾶη. 2, Κνιθο. ἀτ. 8 ὅθ, 
10. Αἰνέττεται Σικελίαν καὶ 
Ἰταλίαν, ἧς ἐπεθύμουν κρα- 
τῆσαι. ὅ6Π0]. ΟἿ, ΥἹ 10. 90. -- 
προστίϑεσϑαι. Νοὴὺ Δάάετε 
(προστιϑέναι), 564 ἃ ἀ 5015 - 
Ο6Υγ6, 5181 προ η 6 6. Οἶ, 18, 
1. - τὰς οἰκείας ἡμῶν 
ἁμαρτίας. Ὅθ οοἰϊοοαίϊομθ 
νουθοσγαῖι οἱ, 82, 4, 121, 8. 1᾽ 
ΒΌΑΣ Κυπθρ. ΤΙΝ 5 41, ἘΠ ΆΠΙΣ 1ς 

8.9. ἐν ἄλλῳ λόγῳ... δη- 
λωϑήσεται ΟἿ ΤΠ 12, 8544. 601 
θ2. ΡΙΘγαση απ ἑαί, Ρ855. οδύ δηλώ- 
σομαι. δεᾷ οἵ, ΑΥΊΒΓΟΡΙΙ. Βδη. 1809, 
-- τούτοις ἀποκρινάμενοι 
βρυρα ψψρνν ε ΟΥ̓ ΝΤΙῚ 86, 6. 
Κυπθρ. 8 00, ὅ, δάῃ, 2, -- 
Ἀϊεγαρέας μὲν ὅτι. ΟἿ δάμη. 
10, 2. -- ξενηλασίας. ΟΠ 
89, τ Ἤργηι. Αηύίᾳα, αν. 1 8 28,1 
οὐ 4805 πἶο δη οβίαϊιν,- -- ποιῶσι. 
ες δοῖϊνο οἵ. δάῃ, ΥἹ ὅδ, 2 οἱ 
ΘΈΡτα δάη. ΟἿ, ὃ, -- οὔτε γὰρ 
ἐκεῖνο κωλύει οὔτε 
τόδε, Ὠδτὴ οἱ Πα ἃ (Βο}}. 17ε- 
γαρέας κωλύειν ἀγορᾷ, καὶ λι- 
μέσι χοῆσϑαι, ἀποηϊαπὶ ἐάσομεν 
ἰάδθπι αἴας οὐ κωλύσομεν) ἴοι 
ἔοοάεοτγο (ρον Γοθἀ α5) οὐ πο ο 
(56}}. ξενηλασίας ποιεῖν). Βὰ- 
Εἰββί πιὰ οδὲ ϑΘΡῸΪ κωλύξιν νὶβ 
᾿π τη δι να ΠΟ ἰἸοΘ 6. ΟὈΪ 8 
Ρτδοίου. ποὺ ὑὰ ἱμπούπθνιηΐ οχ- 
Θηρὶα: Αὐὶϑυ, ἂν, 4θὉ προπεφυ- 

ραται λόγος εἷς μοι, ὃν δια- 
μάττειν οὐ κωλύει (4 πιο πὶ ΡΥ - 
ἀθρ 56 }8 1661), Ῥαι5. 1Ν 26, 8 
ταύτῃ μὲν δὴ μὴ περισχεϑῆναι 
σφᾶς ἐκώλυε(μεαος ᾿σίταν ραᾶτίο 
οἰγοατη αὶ 605 ΠΟ [166- 
θ81), ΚΘ ΈΘΡΙ.. ΒγΖ. 5.ν. Βοΐβη: τὸ 
δὲ ἐθνικὸν τῆς Βοίβης Βοιβεύς 
καὶ Βοιβηίς ϑηλυχκόν᾽ εἰ δέ, 
καὶ Βοιβαῖος οὐ κωλύει (5ὶ 
γΟΙῸΟ ρΡἰδορί, οὐΐϊδηὶ Β. Ἰϊο61). 
ἤπηο εἴη ΠΟῺ 55:15. ΘΟΡΉΪ {117} 
νι ἀθίαν. Παθιΐβ86 Ῥίον. ΗΔ]. 
Ομ. Ῥ. 191 5ου]θονθὶ ὅταν δὲ 
τῶν ῥημάτων ἀλλάττῃ τὰ εἴδη 
τῶν παϑητικῶν καὶ ἐνεργητι- 
κῶν, οὕτω σχηματέζξει τὸν λό- 
γον" »οὔτε γὰρ ἐκεῖνο κωλύει 
ταῖς σπονδαῖς οὔτε τόδε“". τὸ 
γαρ͵ κωλύει, ῥῆμα ἐνεργητικὸν 
ὑπάρχον, ἀντὶ τοῦ κωλύεται, 
παϑητικοῦ ὄντος; παρείληπται. 
ἣν δὲ τὸ σημαινόμενον ὑπὸ 
τῆς “λέξεως τοιοῦτον. ,,Οὔτε 
γὰρ ἐκεῖνο κωλύεται ταῖς σπον- 
δαῖς οὔτε τόδε.“ Ουΐθιβ νου ]5 
ἈΡΡαγθὺ ᾿'ρϑβὰπὶ Πιοηγβίπην οἱ κῶ- 
λύει ἴῃ 50 Πἰῦγο Παθαΐβ56 οὐ ἐν 
ΠῚ [ΘΟ ἶββθ, Οαΐπβ ΠὈΥῚ δαοίουϊ- 
ἰδ 61, ΘΟ πὶ που 5. οὐ ἃ, ΟΠ, ἶ115 

. τη 185. 58 ΘΟ. 5. [ΘΥῚὺ Δ.  ΌΪΟΥ, 
5640] 46 Θηλι5. οὐ πλυί ! ἢ 1 ]}118 
45. ἶο Ἰοοὰβ. δὰ ΘΟΠΊΠ ΠΟΤῚ 
ἀϊοθηαϊ ἀϑῖπὶ οὐ οὐ πηθέυν ἃ0511- 
πΘΠ ΠῚ οϑί, ΙΔΠῚΝ 8 βἰμι ον β5ὶ- 
ΠηδΘ, νοϊαί Οορειὶ ἐκεῖνό πω λύει 
τὰς σπονδάς (αἀ Πγροι, ῥ. θ6) 
νοὶ Βδποιθηβίθι εἰϊ κωλύεται ταῖς 



ἘΠ 

ΛΟΙΓῸΣ ΠΕΡΙΚΛΈΟΥΣ. (1 144. 559 

Ψ ᾷ ’ ’ ΟἿ 3 ’, μ} οὔτε τοῦδε). τὰς τὲ πόλεις ὅτι αὐτονόμους ἀφ- 
’ ᾽ ᾿ 3 , " , ν 
ησομεν, εἰ καὶ αὐτονόμους ἔχοντες ἐσπεισαμεῦϑα καὶ 
ὅταν χἀκεῖνοι ταῖς ἑαυτῶν ἀποδῶσι πόλεσι μὴ 
σφίσιν [τοῖς “ακεδαιμονίοις] ἐπιτηδείως αὐτονομεῖ-- 
σϑαι, ἀλλὰ αὐτοῖς ἑχάστοις ὡς βούλονται᾽ δίκας 
δὲ ὅτι ἐϑέλομεν δοῦναι κατὰ τὰς ξυνϑήκας, πο- 
λέμου δὲ οὐκ ἄρξομεν, ἀρχομένους δὲ ἀμυνού- 
μεϑα. ταῦτα γὰρ δίκαια καὶ πρέποντα ἅμα τῇδε 

4Ξ ᾽λ 9 , 69.’ εἰδέ δὲ δ τν 2 ’ 
τῇ πόλει ἀποχρίνασϑαι. εἰδέναι δὲ χρὴ ὅτι ἀνάγχη 
πολεμεῖν" ἣν δὲ ἑχοίσιοι μᾶλλον δεχώμεϑα, ἧσσον 
ἐγχεισομένους τοὺς ἐναντίους ἕξομεν ἔχ «τε τῶν 
μεγίστων κινδύνων ὅτι χαὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ μέ- 
γισται τιμαὶ περιγίγνονται. οἱ γοῦν πατέρες ἡμῶν 
ς ’ ’ ᾿ ν} 3 ἈΝ “ ἐπ Ἂ 

ὑποστάντες ἤηδους, καὶ οὐκ ἀπὸ τοσῶνδε ὁρμώ- 
μένοι, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπάρχοντα ἐκλιπόντες, γνώμῃ 
τε πλείονι ἢ τύχῃ καὶ τόλμῃ μείζονι ῇ δυνάμει 
τόν τὲ βάρβαρον ἀπεώσαντο καὶ ἐς τάδε προήγα- 

τάς τε γαι. ΡᾺὶ]. Αὐρ. τη, 455. αν, εη. Ο, α. Η.1., τὰς δὲ 
γε]. αὶ. 8564 μέν οἱ τέ ᾿πίθι. 56 γθοροῃᾶθηί εοἰΐδιη Π 70, 2, ἼΠ 40, 2. 
ΙΝ 82, 1. 

ἑαυτῶν Τιαὰν.; αὐτῶν ρ]ογίαε, 

σπονδαῖς, (ΡΙΗΙοΙ. ΧΧΧΥΤ Ρ.64.) 
-- καὶ ὅταν. Καί τιᾶ]6 ἱπι- 
Ρυρηδηΐ ΠΟΌν. εὐ ΟοΡ, Νὰπι Αἰπ6- 
Ὠΐθη565 ἀπἃ8 ροπαηῦ σΟΠ ΟΠ 68, 
ΔΙ Αἰ έοσα π0η {ἘΠ|, ΔΙιοτὰ, Ώ0Π 
Γαύαιτα δϑβί, -- σφίσι ποῖος ἔσει 
τηδείως, ἱ. ὁ. ὀλιγαρχικῶς. 
-- [τοῖς Ἵακ.]} Βροίθ 5680], 
οἶμαι τὸ τοῖς «Ἰακεδαιμονίοις 
ἁμάρτημα τοῦ γραφέως ἐν- 
Ὡΐξντος τῷ κειμένῳ ὅπερ ἦν 
ἑρμηνεία ΄ τοῦ σφίσι ἔξωϑέν 
τινι. πρότερον ἐπιτεϑεῖσα. -- 
δίπας᾽. . ξυνθήκας. Οἔ, 
άπ. 78, 4 οἱ 140, 2. - πολέ- 
εἰ ρνυοιδιδς, οἱ ἀμυνούμεθα, 
ΘΙ] απ πο πηογοθίπηι5, 586 
ἰῃ Ομ δη 65 το θ᾿ πλι 5. Οοη- 
5.710 μῖο ΤΙ. ἀἰβοθρηϊν ἴητον πο- 
λέμου ἄρχειν (ΑΚ. "67 αηἰα586η), 
αιοὰ ἰδοίιιπι οἵ τὰς σπονδὰς 
λύοντες (οἴ, ὅ8, 9. 1ΧΚ 20, 1. 44η. 
Ι 81, δ) εἰ πολέμου ἄρχεσϑαι 
(Κ. ᾿δορίηππθη), αποα δοῦατ οϑὺ 

αὶ Β6ΠΠ.6ηαὶ ἰπτ αι [αοϊαη , οἱ 
Ῥοηϊί ᾿μδοραδεπιοπῖοβ Αἰποηΐθη- 
518. θ6Π] τὴ Πα γο 5 6556, 4 αδῃ- 
αὐδηη Πὶ οἰ8 ὁ α58ΠΊ ΠΟῸῚ ΡΓ86- 
Ὀαθυϊηί, ΤΠ 6}}15 ἰθῖναν Μοϊπο κι 
οοηϊροίατα ἀρχομένου (δυπι. ΠΠ 
Ρ. 848). 

8 8, δεχώμεϑ' α. ϑῖτηα] δυαὶ 
πολεμεῖν. Οἱ, δάπ, 148, 2. --- 
περιγίγνονται. Ποἀ υπάδτε 
ν6ὶ (ἐδ! 1 οἱ 61) οὔ ν οηἶτο Ταἰΐη8 
ἀἰχοιῖβ. ΟἿ, 1ΠΠ| 39, 4. 87, 8. 1Ὁ 
18, 8. 

8 4. καὶ (ἀᾳπ6)... δρμώ- 
μενοι. ΟἱὈ, δάη. 74, 8, -- τ ὰ 
ὑπαάρχ. ἐκλιπ. Ῥϑαϊο αἰ ϊίον 
Ι, ἃ. -- γνώμῃ. δυνάμει) 
ἐπὶ πλέον ἐνταῦϑα τῶν ἄλλων 
ἡ Τοργέξιος ἐλήφϑη παρίσω- 
σις, καὶ ἔστιν οὐκ ἄχαρις διὰ 
τὴν ταχεῖαν πλοκὴν τοῦ ὀνό- 
ματος. ὅθποὶ, ϑϑπιθηία {Ππ851γὰ- 
ἰν 6, 74. 75 ἰηϊ!. --- ἐς τάδε 
προήγαγον αὐτά. Ροτίιβ: 



560 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Α, ρμε΄. ρμς΄- 

γον αὐτά. ὧν οὐ χρὴ λείπεσϑαι, ἀλλὰ τούς τε ὃ 
ἐχϑροὺς παντὶ τρόπῳ ἀμύνεσϑαι καὶ τοῖς ἐπιγιγνο-- 
μένοις πειρᾶσϑαι αὐτὰ μὴ ἐλάσσω παραδοῦναι.“ 

145. Ὃ μὲν Περικλῆς τοιαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ 
᾿4ϑηναῖοι, νομίσαντες ἄριστα σφίσι παραινεῖν αὐτόν, 
ἐψηφίσαντο ἃ ἐκέλευε, καὶ τοῖς Ζακεδαιμονίοις 
ἀπεκρίναντο τῇ ἐκείνου γνώμῃ, καϑ' ἕκαστά τὲ ὡς 
ἔφρασε καὶ τὸ ξύμπαν, οὐδὲν κελευόμενοι ποιήσειν, 
δίχῃ δὲ κατὰ τὰς ξυνϑήκας ἑτοῖμοι εἶναι διαλύεσϑ'αι 
περὶ τῶν ἐγκλημάτων ἐπὶ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ. καὶ οἵ μὲν ἀπ-- 
ἐχώρησαν ἐπ᾽ οἴκου καὶ οὐκέτι ὕστερον ἐπρεσβεύοντο. 

1406. Αἰτίαι δὲ αὗται καὶ διαφοραὶ ἐγένοντο ἀμ-- 
φοτέροις πρὸ τοῦ πολέμον, ἀρξάμεναι εὐϑὺὺς ἀπὸ 
τῶν ἐν ᾿πἘπιδάμνῳ καὶ Κερκύρᾳ. ἐπεμείγνυντο δὲ 
ὅμως ἐν αὐταῖς καὶ παρ᾽ ἀλλήλους ἐφοίτων ἀκη- 
ρύχτος μέν, ἀνυπόπτως δὲ οὔ. σπονδῶν γὰρ ξυγ- 
χυσις τὰ γιγνόμενα Υν χαὶ πρόφασις τοῦ πολεμεῖν. 

ἱτηρ ουΐα πῃ δὰ ἰδ πίδη τι} 1- 
ἐὰἀϊπ θη ργονοχοῦαηί. ΟΓ 
1ὅ, ἢ. 8, αδὶ ὃ ὃ προαγαγεῖν 
αὐτὴν (τὴν ἀρχὴν) ἐς τόδε, 
πᾶς ἃρραγοὶ αυἱὰ Πἰο οἱ ἴῃ 115 
απ. βϑαπιπίαν βἰθηϊῆοοι αὐτά, 
αποά πἷο αυϊάθπι [ουβ᾽ίδη τοίου 
δα τὰ ὑπάρχοντα, 564 ΥἹ 18, 6, 
Ὁ] πα] απ ΠΟΠΊθ ϑιπίθοραϊί, οϑί 
οπληἶπο τάδε (τὰ πραγματαὶ). 
Ααά, 11 80, 4 οἱ ρεῦροπάβ δρυᾶ 
ΟἸσογοηθηι ἀαοαιθ 860 Δ]᾽4πο- 
(165 β' β᾿ΪΠ οαΓ ἢ Ὁ Ὁ ᾿τῇ ἢ ΘΥΪ ἃ ἢ. 
γιά. Νϑθροὶβ, Ῥυᾶθο, δύ, 50}}}0, 
Ρ. 124. 
ἀρ. 145. τὸ ξύμπαν, οπι- 

πΐπο. Οἵ, Μαι. αν, 8 288. Κυιθρ,, 
ατ, 8 46, 8 δάμ. 8. 1Π 68, 4. 92, 
4, 116, 5. ΕἸ δύ πῇ, θ. δ᾽ 6" 
λύεσϑαι. Ουδο ΡΓΟρίον ᾿οο 
ΛΟΒΡΟΠΒαΏ ΑΥΠΘμΙΘπϑί πη). Ρ ΟΒίθᾶ 
56 ηβουϊηῦ ΠΟΘ πη ἢΪΐ ΟΟΡ᾿ ΠΟΒ0685 
6Χ ΥἹὯΙ 18, 2. -- περὶ τῶν ἐγ- 
κλημάτων. Βαρτα 140, 2 τὰ 
ἐγκλήματα. Οἵ, ἄμ, 78, 4, 51- 
ΤΠ] ον 11 νοῦθα οἱ ἀρυὰ ατδθ- 
005 οὐ ρια Τιαἰϊη05 τηοάο ΟΕΠῚ 
δοσιιδαῦϊνο τοὶ, ποθ, ΟἸἸΠῚ ΡΡΔΘΡ. 

περί οἱ ἂς ἱππρυπίαν, -- ἐπὶ 
ἴσῃ καὶ ὁμοέᾳ. ΟἿ δἄη. 27, 
1. -- οὐκέτι... ἐπρεσβεύ- 
οντο. ἘτθηΪπὶ Μεϊδβίρριυβ 11.192, 
1 οδαἀποραίου. ογαῦ, ΠΟῸῚ Ἰεριαθ. 
δρ. 146. Αἰ φέᾶν ἢ 

διαφοραΐ. Βοβρίοιίαν δὰ 28, 4, 
--ἐπεμείγνυντο. ὕτε δοιϊνιπι 
2, ι---ομῶς, ἴ.6. καίπερ οὐσῶν 
αἰτιῶν καὶ “διαφορῶν. --- ἀκη- 
ούκτως] ἄνευ κηρυκείου (οἴ, 
ὅ8, 1), ὡς πρὸς φίλους δῆϑεν. 
οὗ γὰρ πρὸς ἐχϑροὺς ἀπιόντες. 
ἀσφαλείας ἕνεκα,  π (ὅσοι 
Βυϊά, ἴῃ ἀκηρυκτεί) “ἠβούλοντο, 
μετὰ κηρυκείου ἀπήεσαν. ϑομο0], 
Βίηο ἰάοῃθα οαπδἃ ἀποίοτ Οοροίο 
ρυν., αἱ ᾿ᾶθο οοηνθηϊνθηΐ οαπῃ ΠῚ 
1 καὶ οὐ ἐφοίτων 46]. Οἱ. ΘηΪ πὶ 
2,2 τῆς γὰρ ἐμπορίας οὐκ οὔσης 
δδ᾽ πιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλ- 
λήλοις οαπὶ 8, 4 δι᾽ ἀμειξίαν ἀλ- 
λήλων. ῬοῖαΒ οἰΐαπῃ ἰάθη δοᾶθῃῃ 
αὐοίονα ἀκηρυκτί αὐ 1Π 1 ΒΟΡΙ 510, 
Νδηλ ΘΟ Β.]00 Πἶὸ ἀκηρύκτως ΤῊ, 
Ρυδοία , αἱ ὁμοιοτέλευτον ε[ἢ - 
οογοῖαν νυ ΟΥ ΠῚ ᾿πίθν 856 οοηίγἃ- 

τόσσα. ΟΥ̓ 91, 2. 
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ΘΘΟΘΥΚΥΑΙΆΑΘΥ ΞΥΤΕΡΑΦΗΣ 8. 

1. Πρῶτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄--ς΄. 
ἃ, Θέρος. Κεφ. α΄--- λ΄. 
1. ἀρχὴ τοῦ πολέμου. οἵ Θηβαῖοι Πλάταιαν καταλαβεῖν 

ἹΟΟΡΕΩΕ α΄ ---΄, 
2. Παρασχευὴ καὶ προϑυμία τῶν τὲ “ακχεδαιμονίων καὶ τῶν 

ΠΣ Ἰὼ τῆς Ἑλλάδος πρὸς ἑκατέρους, ξύμμαχοι 
ἑκατέρων. ζ΄-- 

8. Πρώτη ΡΣ ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἡγουμένου ᾿Δρχιδάμου. 
ι΄--- κδ΄. 

αὶ ““ακεδαιμόνιοι παρασκευάζονται ὡς ἐσβολὴν ποιη- 
σόμενοι. ι΄--ιβ΄. 

(4όγος ᾿ἀρχιδάμου. ια΄ 5) 
β) ᾿Δντιπαρασκευὴ ᾿ϑηναίων, ἅμα δὲ καὶ (ιε΄), παρ- 

ἔχβασις Γι τῆς παλαιᾶς καταστάσεως τῆς “ἁττικῆς. ιγ᾽ [Ξε ὅς 
ἼΣΙ ἐσβολὴ αὐτή, ἐν ἧ οἵ ῖ Πελοποννήσιοι μέχρι ᾽'4χαρ- 

νῶν Ἐπ κε τέμνουσι τῆς γῆς. ιη “πβ΄. 
δ) ᾿ϑηναίων ναυτικὸν ἐς Πελοπόννησον ἀποστειλάν- 

τῶν οἱ Πελοποννήσιοι ἀναχωροῦσι. λγ΄. 
Ε) Ζιατάγματα᾽ “ϑηναίων περὶ τοῦ λοιποῦ πολέμου. κδ΄. 

4, ΜΜεικτά τινα. κε΄ --λλ΄. 

α) ̓ 4ϑηναῖοι τὴν Πελοπόννησον περιπλέοντες ἐς [1ε- 
ϑώνην καὶ Φειὰν ἀποβαίνουσι. κε. 

β)ὶ Στρατεία ᾿ϑηναίων ἐς Λοκρίδα. κε΄. 
γ) Αἰγινῆται ἐκ τῆς νήσου ἐκπίπτουσιν. κζ΄. 
ΠΝ Ἔκλειψις ἡλίου. πη. 
ε) ᾿4ϑηναῖοι Σιτάλκῃ Ὀδρυσῶν βασιλεῖ ξυμμαχίαν 

ποιοῦνται. κϑ'. 
ς) ᾿4ϑηναῖοι Σόλλιον καὶ ᾿“στακὸν αἱροῦσι καὶ Κε- 

φαλληνίαν προσάγονται. Λ΄. 
[4) ̓ Εσβολὴ ᾿Αϑηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα. λα΄. 
ἢ) ᾿ἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων τειχίζεται. 1β΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. ἱγ--μξ. 

1. Κορίνϑιοι Ἐὔαρχον ἐς ᾿ἡστακὸν καταγόυσι καὶ ἐς Κε- 
φαλληνίαν ἀποβάντες νικῶνται. λγ΄. 

2. Ταφαὶ δημόσιαι ἐ ἕν ᾿ϑήναις τῶν ἐν τῷ πολέμῳ ἀποϑα- 
νόντων μετὰ τοῦ ἐπιταφίου λόγου. λδ΄-- ς΄. 

αἹ Αἴ ταφαὶ αὐταί. λδ΄. 
βὴ) Ὁ λόγος ὁ ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, λε΄ -- ς΄. 

ΤΒποΥ αἱ 18 ΥΟ]. 1. 23, ἘΠ, 111. Ἰ 



Ἂ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β. 

1, “Ζεύτερον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. μζ΄ -ο΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. μέ΄- Ξ7)- 
Ἰ᾿ “οιμὸς ἐν τῇ ᾿Δἀττικῇ καὶ δευτέρα ἐσβολὴ Πελοποννη- 

σίων. μ΄ --νζξ΄. 
αἹ) Περὶ τοῦ λοιμοῦ τοῦ ἐν τῇ ᾿Δττιπῇ. υξ΄.--νδ΄. 
β) Οἵ Πελοποννήσιοι τὴν ᾿Δττικὴν ΠΡΌ: ᾿ϑηναίων 

στρατείαν ἐς τὴν Πελοπόννησον ποιουμένων. νς΄. 
γ) Χρόνος τῆς νόσου χαὶ τῆς ἐσβολῆς. ΕΣ 

ὩΣ Στρατεία “Ἄγνωνος καὶ Κλεοπόμπου ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ 
Ποτείδαιαν. νη΄. 

εἰ: Ζιάϑεσις ᾿᾿ϑηναίων καὶ πολιτεία Περικλέους. νϑ' -- ξε΄. 
α) ᾿᾿ϑηναῖοι πρὸς ““ακεδαιμονίους πρᾶάσσουσι περὶ 

διαλλαγῆς καὶ Περικλεῖ ὀργίξονται. νῷ". 
βὴ) Λόγος Περικλέους. 3.Ξ-- Ξῦνς 
Ἢ), Περικλέους ξημία, λοιπὸς βίος, εὐφυΐα καὶ δύνα- 

μις ἡ ἐν τῇ πόλει. ξε΄. 

4. Στρατεία “ακεδαιμονίων ἐς Ζάκυνθον. ἕς΄. 
Ὅς Πρέσβεις ““ακεδαιμονίων ὡς βασιλέα πορευόμενοι ξυλ- 

ληφϑέντες ἀποϑνήσκουσι. ἕξ. 

0. Στρατεία ᾿ἀμπρακιωτῶν ἐπὶ ἴά4ργος τὸ ᾿Δμφιλοχικόν. ξη΄. 
Β. χειμών. Κεφ. ξϑ'. ο΄. 
Ἵ ᾿Αϑηναῖοι ἔς τε Ναύπακλτον ναῦς πέμπουσι καὶ ἐπὶ Κα- 

ρίας καὶ Λυκίας, ὅπου πλήσσονται. ξ΄. 

ῷ, Ποτειδαίας ἅλωσις. οἵ. 

Π|. Τρέτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. οα΄--- ογ΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. οα΄-- τιβ΄. 

1, Στρατεία Πελοποννησίων ἐπὶ Πλάταιαν. οα΄-- οη΄. 
αἡ) Πλαταιῆς πρὸς ᾿Δρχίδαμον μάτην πράσσουσι περὶ 

ξυμβάσεων. οα΄--οδ'΄. 
β) ΠΑ ρα θος: τῆς πόλεως. οε΄ ---οη΄. 

ΟΣ ᾿Δϑηναίων ἐπὶ Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους στρατευσάν- 
τῶν ἤσσα ἐπὶ Σπαρτώλῳ. οὔ". 

ΞΘ: ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ ὁμόρων τινῶν φύλων καὶ Κνήμου “α- 
μεδαιμονίου στρατεία ἐπὶ ᾿ἀκαρνανίαν. π΄---π 

4, Ὃ κατὰ ϑαάλάσσαν πόλεμος ὃ ἐν τῷ ΡΝ κόλπῳ. 

πγ΄-- β΄. 
α) Πρώτῃ ναυμαχία “Κνήμου καὶ ἐϑοαιμώμοςι πγ΄. πδ΄. 
β) Δευτέρα ναυμαχία. πε --- Ἢ 

(Μόγος “Βρασίδου καὶ Κνήμου. πε" “όγος Φορμίω- 
νος πϑ'.) 

Β. χειμών. Κεφ. Ἠγ΄---ογ΄. 
1. Στόλος Πελοποννησίων ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ Σαλαμῖνα. 

Ἡγ΄, τδ' 

2, Σιτάλκου Ὀδρύσου στρατεία ἐπὶ Περδίκκαν Μακεδόνων 
βασιλέα. ἐπ Ξ ὩΣ 

(Παρέκβασις περὶ τῆς Τούς ἀρχῆς ξ΄. καὶ 
περὶ τῆς Μῆακεδονίας. 19.) 

8, Τὰ Φορμίωνι πεπραγμένα. οβ΄. ογ΄. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 

ΠῚ ΠΑ ΠΣ: Β. 

ἽΕ [ἄρχεται δὲ ὁ πόλεμος ἐνθένδε ἤδη ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ Πελοποννησίων καὶ τῶν ἑκατέροις ξυμ- 
μόχων ἐν ᾧ οὔτε ἐπεμείγνυντο ἔτι ἀκηρυκτὶ Χαρ᾽ 
ἀλλήλους καταστάντες τε ξυνεχῶς ἐπολέμουν γέ- 

(Δρ.1. τῶν. «ξυμμάχων. 
ΠΕ ΕΒ νι τὶ 8.1.3 ἐπεμεί- 
γνυντο. τς παρ᾿ ἀλλήλους. 
Οἵ, δάη. 1 18, ὅ εὐ ἰηΐγα 4, 8. 
πε ἀκηρφυκτί ΠῚ δάη. 1 148. 
--- καταστάντες. ΟΡ πα 
2ὅ, 2. ὅ56Π0].: ἀρχὴν τοῦ πολέ- 
μου ποιήσαντες. Βῖτηα! δυαϊτνὶ 
Ῥοίεβίύ ἐς πόλεμον, αιδηᾷίδηῃ 
Ποῦ πο Οριι5. ν᾽ άθ αν [49, 8. -- 
ξυνεχῶς ἐπολέμουν. Ἦδεοο 
πἶβὶ 46 θ6}}0 ἀδοθπηὶ Νιοῖδθ ρᾷοθ 
ἢπῖΐο 50 }ὶ γθοίθ ΠῸὺπ Ροίαἶβ88 
οβίθηαθυθ βἰπαθί {Π|ν. 5 Ἢ, 84 
ΘΧρΙϊο, ΤΊιαο. Ρ. θ654ᾳ. ἕν ὧ δα 
πόλεμον τοΐξγθηβ, οἱ ἀββθ ΠΕ 
Βίθαρ. υδεειῦ, Τῆπο,. Ρ. 7, ααοά, 
ΘᾺ] γΘΡΌΪ5 ἐπεμείγνυντο ἄοτοῖε 
1140 ργϑοονοβϑὶβ ἀθβουϊθαίαν Ἰὰ 
ἰθηρ8 το θ6]} πὶ ῬΥΟΧΙΠΊΘ 
ΔΗ ΘΟοββουῖϊξ, νου] ἐν ᾧ ,.. 
ἐπολέμουν: Ἰρϑαπι ΒΘ] ]ὰπὶ ἀϑβουὶθὶ 
ἤΘΟΘ6588 511. 56 Πᾶθο οδιιδᾷ πο 
οὈδβίαι. ααϊη ΟἸαββθηὶ 56 ΠΙθῃ ἴδ τη 
Ῥτοθοῖηι5, αὶ ἐν ᾧ πο δᾶ πό- 
λεμον τοίζα!ϊ:, 5688 Ὅτι ἐνθένδε 
οοπίπηχὶν (οἵ, 108, 2). Τὰ οηΐπη 

ΒΌΡ ΘΓ ΟΥΪ τϑρατη ϑίαίαϊ ἰπτθν θ6] - 
ἴατῃ εὐ Ρδοοῃ ἀυθῖο (σπονδῶν 
ξυγχύσει καὶ προφάσει τοῦ 
πολεμεῖν 1 1406). ᾧθὶ ὈΘΙΠὰ πὰ 
᾿ρϑαπι ποπά πὶ ᾿ποθροΡαΐ, Ορρο- 
πἰναν Ὀ61}}1 ΧΟΡ πΠ], αυδᾶπὶ 601- 
ὑγατῖ γϑύϊοπθῖι. οἶδ πη ἄρχεται 
(ΞΞ ἀρχή ἐστιν) οὐπὶ εἸπρΠαβὶ 
ῬΓδοροβίλαπι ἱπάϊοαι, ΑἈδοεαϊ! 
αιοά, 5] ὉΠΡΊΘΒΙΙ ἸμτοΡΡ ΘΙ ] ΟΠ 6 Τὴ 
ΒΘα αἰ πητιΓ, γ γθᾶ ἐν ᾧ .νν ἐπολέ- 
μουν οπιῃηΐ γἱ ἀθϑιϊίπία ϑπηΐ, 
πὶ αποα 115 5 ση Ποῦ ἀβατι8 
δα ἤπθηη θ06}}} ἀθοθηη8}}8 ἰπ 
ΟἸΠΠἶθιι5 θ61}18 γϑ]πθυῖϊῦ ΠΘΑᾺΒ 
ἢαϊὰβ Ὀ6}1} ργορυῖαπι ἔπουϊς, Νο- 
βίγα ϑυιύθιη γΔΙΪΟΠ6 ΥἱΠΊ 5018} τ6- 
οἰρ᾽ αηΐ, οαπα ἃ ΘῊΡ ΟΥΪΒ ΠΙΟΙΏΘΏ -- 
μὴ 18 ἀοἤηϊδίαῦ ἀπὸ ὈΘΙ] ΠῚ 
ΓΘΥΘΡα ΘΧΟΥΒΌΠ 510, 564 οἰϊδηηβὶ 
Δατηϊτογοίαν. ΤΠ]ΡΊΟΠΪ ἰπίογρυο- 
ἰαί]ο, ἱπάᾶθ ποὴ οἰποθνοαν ΤῊ, 
οὑπὶ Ππᾶθο βου θουοῦ ποηάατη ο0- 
σηϊίαμη ΠΑΡ αΪ5586. ἰοίαπὶ ὈΘ ̓ ΠῚ 
ῬΘΙΟΡ Ομ βἰοῦμη, ἱπιηο οΟΠίχᾶ- 
ΓΙ ΠῚ ΒΘ] ΘΓ δία, ΘΙ. ΠῚ ΟΟΡΠΟΥΪ556 
Ὀ6ΙΠαπὰ ἤοπ ΘΟηΐΐηιι6 σ᾽ ΘΒ. ΠΊ, --- 

1 
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γραπται δὲ ἕξῆς ὡς ἕκαστα ἐγίγνετο κατὰ ϑέρος 
καὶ χειμῶνα. 

2. Τέσσαρα μὲν γὰρ καὶ δέκα ἔτη ἐνέμειναν 
αἱ τριακοντούτεις σπονδαὶ αἱ ἐγένοντο μετὰ Εὐ- 
βοίας ἅλωσιν" τῷ δὲ πέμπτῳ καὶ δεχάτῳ ἔτει, 
ἐπὶ Χρυσίδος ἐν Ἴργει τότε πεντήκοντα δυοῖν 
δέοντα ἕτη ἱερωμένης χαὶ Δἰνησίου ἐφόρου ἕν 
Σπάρτῃ χαὶ Πυϑοδώρου ἔτι τέσσαρας μῆνας ἄρχον- 
τος ᾿᾿ϑηναίοις. μετὰ τὴν ἐν “Ποτειδαίᾳ μάχην μηνὶ 
ἕχτῳ «καὶ δεκάτῳ) καὶ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ Θηβαίων 

(αρ. 2. 8 1. δύο μῆνας οοἀά, Οἷ, ἀάη. 

γέγραπται . .. ἐγίγνετο. 
68 8άῃ. 11, 8. --, κατὰ ϑέρος 
καὶ χειμῶνα. ἔἤδπςο ἀϊδουὶ- 
Ῥιϊοποπ νἱλαρογαῦ Ὀίοη, δὶ. Ρ. 
418 ἐΐ 8293 5Ξαᾳ. Οἵ, ΤΠοοη. Ργο- 
ΘΥΠιῆ, 1 Ρ. 184 εὖ Ὥοχορ. δὰ 
ΑΡΒίμοῃ. Πρ. 220. Ποΐοπα!! οᾶπι 
ἴρ568 δυοίου ὶ 20, 8. Πθθιβ 1ρ518 
αποἀατηπιοᾶο ἀοδοπηπιοδαία οὐδί, 
απ δοβίαίθ ἔθυπθ ΡαΡΠδΡθηΐ, 
Βίθπηθ Ὀ6}1 ΠῚ ατϊοβοθνοί, ) 6 πἷθ- 
τηἶβ δία δοβίδιϊβ ἀρπα ΤῊ, 5ρϑίϊο 
οἵ, Αρρϑπάϊοθῃηι 1 1, 

(δρ. ἢ. 81. γάρ. Ἦδεο ρατ- 
οα] βἰρηίθοδι ; ΘΧ ΡΠ ἸοδΥῚ Βΐηο νϑυθᾶἃ 
ἄρχεται δὲ ὃ πόλεμος ἐνθένδε 
ἤδη. -- ἔνεμειναν. ῬΑΥΪΟΥ 
ἐμμένειν ἀϊούπηι 68ὲ ἂὺ Ηοτγοᾶ, 
ὙΠ 151. ΡΙαί, με σο, 8890. ΕΓαβίγα 
ἰσὶταν ξυνέμειναν Οο5}. ΜΠΘΠῚ, 
ΠΟΥ͂. 56Γ, ΙΠ Ρ. 12. -- αἵ ... 
ἅλωσιν. ΟΥ1 114, 116 οὐ ἀ6 
ΔΥΓΙΟ]Ο ΟΠΊΪ5850 δάπ, 1 12 ---τῷ 
δὲ... ἔτει. Οοῃδβοηῦ Χρη, 
ΗΙβι, αν. 1 8, 9. Ἐβύ δαςθηι ἃ ΠΗ 
ΟΙ. ΣΧΧΧΥῚΙ 1, ἃ. ΟἸγ. 481. --- 
ἐπὶ Χρυσίδος. 4 ἕερωμ ἕ- 
νης] ἡ Χρυσὶς ἱέρεια (Ἥρας, 
νἱά, ΙΝ 188, 2) ἦν ἐν ἴάργει. 
(Τοπρ απ ρτορυῖθ ἑαὶξ ᾿ηίον ΑΥ- 
505 οἵ Μγοθηδυιπὶ Ρδυ]θιϊ 88. 
Οἵ, ϑᾶ0. ΠΙ Ρ. 808. Ραυβ. 1 
17, 1, σατ, Ῥοῖορ. 1 ὶ 896, 
Βυγβ. αθορτ, ΠῸ Ρ. 47 56. ϑοᾷ 
Ἄργος Πἷο ποη ἰΒΠὶ ἈΡΘΘΙῚ 48 Π| 
οἰ ν᾽ αῖθπη νοὶ, δἱ τηᾶνῖβ, τὴν “4ρ- 
γείαν εἰ σηϊῆοαι, Ρυδοίογ [Ὁ ἴ38, 

2 ε΄. Υ 68,1. 6. ΠΡ, 
εἰ ἐν Λακεδαίμονι Υ 18,10 οἱ 
δάῃ. ΙΥ̓ 118, 4.) ᾿ἠρίϑμουν͵ δὲ 
τοὺς χρόνους οἵ ᾿Δργεῖοι ἀπὸ 
τῶν ἱερειῶν. ὅ86}01. Νοίιιβ 6ϑὶ 
ἩφΙΠδπϊοὶ βαοογάοίαμη ΑὙΘΊ ΔΓ ΠῚ 
οαίδ! οσα5, ἀθ απο οἵ, ΜῈΕ]], ἵγαβτη. 
Ἰῖδύ, ατ. ΤΡ, ΧΧΥΗ [ἘΠΕ ἐφό- 
ρου. Ἔφορον ἐπώνυμον ραϊοί 
αἰεὶ; πᾶπὶ 80 [115 Τωλοθαδ ΘΠ] 0Π6 
ΠΕΠΊΘΡΘ ΘΔ ΠᾺΡ ΔΏΠ]. --- ΤΠ. ἔτι 
τέσσαρας μῆνας ἄρχοντος 
-- ὅτε Π. ἔτι τέσσαρας μῆνας 
ἄρχων ἣν, οὰπὶ Ρ. αα δύ Γ 
Οὐ Δ ΠῚ ΠΘΠ565 ΔΤΟΠΟῚ ΟΥ̓ 
Γαύανα5, Οἱ, ΡΙαῦ. Οἷο. 38 ἔτι 
τοῦ Κικέρωνος ἡμέρας ὀλίγας 
ἄρχοντος εὐ 855. θίοῃ. ΧΌΥΗ 
16, 8 τοὺς στρατηγοὺς πέντε 
ἡμέρας ἔτι ἄρχοντας παύσαν- 
τες. Τομθγα ἰρίταν ἀθ μᾶς ]οου- 
110η8 ἀυθιιαιιπι εβϑί. Αἰᾳὰθ ἢἷϊς 
ἰορ5 δοοιγαία βὶρηὶ ποδί ηι 
ἔαἾ558 ἰᾷάθο ἤθοθ5886 δϑύ ααΐὰ Δ] 16 
Ρδαοοῦαμῃ ἀΐϊθγαμῃ αἰ θυ θηΐα αᾶ 
Ὗ 20, 1 σοπιπηθιηογϑίαν. ΘΟΠΡῈ- 
(αυὶ ηρααῖϊν. Οἵ, Αρρϑῃά,1 ἃ. 10]ὶ- 
ἄθπι ἀἰβραϊαίαπι οϑί ἀθ δύο πυ- 
ΠΊΘΙῸ ἴῃ τέσσαρας πλαίαίο, [Ἶη- 
ἉΠΠΠΠῸΓ ἔτος (ἥμισυ) δύο μῆνας 
Δά, ϑομπιάι, ἴῃς ΑΠΠΔ]. Ρ.]]. ἃ. 
1886 Ρ. 382 8544. “-- ἄρχοντος 
᾿Αϑηναίοις. Οἵ. άπ. 1 98, 8. 
--ἐν Ποτειδαίᾳ. Οἵ, 1 62 84.--. 
Θηβαίων ἄνδρες κιτ.λ. Ουπὶ 
πἀπΐνουβα παργδίϊοηρ οἱ, Πογοαοί. 
ὙΠ 288. Ῥβουᾶο- πιο βίμ, ΕΙΧ 



ἘΤῸΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (Π 2.) ἤ 

ἄνδρες ὀλίγῳ πλείους τριακοσίων (ἡγοῦντο δὲ αὐ- 
τῶν βοιωταρχοῦντες Πυϑάγγελός τε ὃ Φυλείδου 
χαὶ “ιέμπορος ὁ Ὀνητορίδου) ἐσῆλθον περὶ πρῶ- 
τον ὕπνον ξὺν ὅπλοις ἐς ΤΠ]λάταιαν τῆς Βοιε τή τς 

οὖσαν ᾿᾿Αϑηναίων ξυμμαχίδα. ἐπηγάγοντο δὲ καὶ 
ἀνέῳξαν τὰς πύλας ΠΠλαταιῶν ἄνδρες, Ναυκλείδης 
τε χαὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ, βουλόμενοι ἰδίας ἕνεκα 
δυνάμεως ἄνδρας τὲ τῶν πολιτῶν τοὺς σφίσιν 

ὑπεναντίους διαφϑεῖραι καὶ τὴν πόλιν Θηβαίοις 

προσποιῆσαι. ἔπραξαν δὲ ταῦτα δι᾽ Εὐρυμάχου 
τοῦ Λεοντιάδου, ἀνδρὸς Θηβαίων ϑυνατωτάτου. 
προϊδόντες γὰρ οἱ Θηβαῖοι ὅτι ἔσοιτο ὃ πόλε- 
(ος.. ἐβούλοντο τὴν Πλάταιαν αἰεὶ σφίσι διάφο- 
ρον οὖσαν ἔτι ἐν εἰρήνῃ τὲ καὶ τοῦ πολέμου 
μήπω φανεροῦ καϑεστῶτος προχαταλαβεῖν. ἡ καὶ 
ῥᾷον ἔλαϑον ἐσελϑόντες, φυλακῆς οὐ προκαῦ- 
ἑστηκυίας. ϑέμενοι δὲ ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ὅπλα. 

98 544. (46. ουΐπ5. εὐ ΤΠποΥ ΑἸ 415 
αἰβουθρδη 5. οἵ, ατοί. Ηἰβί. ὟἹΙ 
Ῥ. 108 544. ἱπίθγρυ. Πρ, 408 
80 5106]. Βοϊίγαρ σὰν ΕγκΙᾶν, ἀ 65 
Τῇυς, Ρ. 4), Ῥιοά. ΧΙ 41. Αθη. 
Ῥοϊΐογο. ὁ. 3, ὙΠθοπ. ΡΥΟΘΎΠΊΗ. 
ς. 4.--- ὀλίγῳ πλείους τρια- 
κοσίων. (Ἰὐυδανίπροοηΐοβ οοπίγα 
ὀΘιθυ στη ΒΟΥ ρύογ τη. ἰΘ511 πη Πἶἃ 
σΟΠητηθτηοταΐ ΗἨογοάοίι, --- Φυ- 
λείδου. Φιλλίδου Ιερὶ νυ 
Ὀῖπὰ. ἰπ ϑιθρη. Τη68. 5. ν, Φιλλέ- 
δας. Οἵ, Χει. Ηῖδι, ασον 4, 2. 564 
ἀουϊναίαν ἃ Φυλεύς, αἱ ᾿Δριστεί- 
δὴης 80 ᾿Δριστεύς. -- βοιωταρ- 
χοῦντες. Δαάϊ ροίεται ἔκ 
Θηβῶν. ΟΥ̓Δ, ΤῊ 91, 1 εὐ 101 δάπ. 
- περὶ πρῶτον ὕπνον. Ὀυ- 
ὈϊτΔΠ ον. εὐτελές νοοδὶ ΡΟΙ]. 170. 
Οἵ, ἀπὸ πρώτου ὕπνου ΚΙ] 48, 
2. δὐ δὶ ᾿πίογρυ. τς ξυμμαχέδα. 
6 οτἱσίπμθ δυΐϊὰβ βοοϊθίαιβ οἵ, 
11 58, ἐῈ 

8 2. ἐπηγάγοντο. Π| θ, Ε 
ἐπεκαλέσαντο. Π6. ομΐββο αὖ- 
τούς ΟΣ 8. ὃς 11... 4. -- 11 - 
ταιῶν ἄνδρες, οἵ πρῶτοι 
καὶ χρήμασι καὶ γένει 11 θὅ, 2. 

-- ἐδέας ἕνεκα δυνάμεως. 
Ὀῖοά. ΧΙ 41, 8 καταλῦσαι τὴν 
δημοκρατίαν βουλόμενοι. -- 
Θηβαίοις προσποιῆσαι:- 
ΤΠΕΡαπΐβ ἀἀϊίπησοτε,. Οὗ 
ΘΠ: τοὺ ὅ6Π-: 1.8; ὃ. Οαοπιοάο 
π8εο ᾿πτ6]]6σθηάδᾶ βἰηῦ οχ ΠῚ θΘὅ, 2 
ΘΟΘΠΟΒΟΙ αν, υάτο. τηΐητι5. τθοίθ 
Ριοά. ὑπὸ τὴν τῶν Θηβαίων 
ταάξειν συντέλειαν; πᾶ ἀε 
ξυντελέσι Βοροίογιμ οἵ, δά, ΤΥ 
70;.,9: 
Ε 8, Πεοντιάδου. 15 ΤΠε- 

θᾶπῖβ ἃρυιὰ ΤΠθυ ΟΡ 85 ρῥτδθ- 
ἔδοίαβ ἔπογαι, Ὑιά, Ηδγοού, 1. ἃ. 
Τιδομη ἰδ 65. ΠΙΪΠΟΥ, ΠΘΡΟ5 Παΐα8, 
ΤΠΘρα5 ῬΠοθθΙάαθ ρτοθὶαϊί. --- 
διάφορον. ΘΥΣ ἽΠ ΘΙ 2 -- 
μήπω ΒουΙρίαΠΊ δϑβύ, αυοὰ ἢδ6ο 
πη πἰα 6 πηθηΐθ ΤΠ ΘΡΆΠΟΓΊΙΠῚ αἰοία 
βυηΐ. -- φυλακῆς οὐ προ- 
καϑεστηκυίας. Νοη δηϊε- 
Ροβίυϊβ νἱρ 1115 Το, ΔΠῃ, 1 δ0, 

8 4, ϑέμενοι ἘΠ ΖῊΣ ὅπλα, 
ΟῸΠῚ ΚΥΘΓῸ ΔΡΙΪ8Β ΡΟ 15 ἴῃ 
ἴογο οοηβιυϊτ58θπί. ΟΥἉ, ΤΥ 
ΔΑ Ἵς 68. 8. 98, 8. ΥἹΙ͂ 28. 4. 
98, 1. Μετθϊβ βιδίμῃ τ βίσηἃ 
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τοῖς μὲν ἐπαγομένοις οὖκ ἐπείϑοντο ὥστ᾽ εὐϑὺς 
ἔργου ἔχεσϑαι καὶ ἐέναι ἐς τὰς οἰκίας τῶν ἐχϑρῶν, 
γνώμην δὲ ἐποιοῦντο χκηρύγμασί τὲ χρήσασϑαι 
ἐπιτηδείοις καὶ ἐς ξύμβασιν μᾶλλον καὶ φιλίαν τὴν 
πόλιν ἀγαγεῖν (καὶ ἀνεῖπεν ὃ κῆρυξ, εἴ τις βούλεται 
κατὰ τὰ πάτρια τῶν πάντων Βοιωτῶν ξυμμαχεῖν, 
τίϑεσϑαι παρ᾽ αὐτοὺς τὰ ὅπλα), νομίζοντες σφίσι 
ῥαδίως τούτῳ τῷ τρόπῳ προσχωρήσειν τὴν πόλιν. 

1 ὃ. Οἱ δὲ Πλαταιῆς, ὡς ἤσϑοντο ἔνδον τε ὄν- 
τας τοὺς Θηβαίους καὶ ἐξαπιναίως κατειλημμέ-. 

νην τὴν πόλιν, καταδείσαντες καὶ νομίσαντες 
πολλῷ πλείους ἐσεληλυϑέναι (οὐ γὰρ ἑώρων ἐν 
τῇ νυκτῇ. πρὸς ξύμβασιν ἐχώρησαν καὶ τοὺς 
λόγους δεξάμενοι ἡσύχαζον. ἄλλως τε καὶ ἐπειδὴ 

2 ἐς οὐδένα οὐδὲν ἐνεωτέριξον. πράσσοντες δέ πὼς 

8 4, ἐπαγαγομένοις Ταῦτ, Τπιρᾷ, Ο, ϑεὰ νὶά, δάπ, 

198. Υ7: καὶ ἀνεῖπεν... οὐ ΔΥΠΊἃ δΔη 6 56 ΡΟΠΘΓΙΘ {γ8ε- 
ὅπλα. ἘΠ: ἴῃ ᾿πιθΡΡ Οβἰ 0 ἢ 6 ηὶ ὁπ [ΟΡ Π]8 ΠῚ ΟΧρυθϑϑὶὶ [ἷν. 

ΧΧΧΙ 42, 4, γα δπίθ 'ρ5085 
ἀδροποῖθ ὕὉυτί. ΙΝ 40, 14. 
Αὐπηᾶ (ΟἸΙρ605 οὐ Παβίβϑ) ΠῸῚ 
ἰδ πὶ ΟΥαΪπ6 οομηροβίία (,9 Ρ 1164 42) 
αα8η1] δἰ Πρ] οἱ 6 ροβίία ἢα]ηὶ 
(»ν στοαηα θα “) νἱάθῦὶ πο δίαπθ 
4101 οοσϊίαπαᾶ 6558 οἱ δχ [ἰν1ὶ 
δία Οὐ ἱπίθυργοίαί! ΟὨ 115 
Δρρανθί οὐ δοηίσα Αὐπ, δαἀηοίαν 
ὍΝ Ηϊβύ. ΥἿ ᾿. 158 (ἰπίονρυ, Π 
Ρ. 402) Θδαμηαπθ ΘΧΡΙΠοαυϊοῃ θα 
ἀοίομαϊν ὙΠ ρ. ὅ14 5864. δε ἐς 
οὗ, δάη. Υ͂ 96. -- ἐπαγομένοις. 
ΘΠ] ΠΟΥ ἴῃ Ρυδοβθη 8 ραν οἱ ΡΟ 
ΠΡΌ 7 οἵ προδιδόντες, ΠῚ 4, 4 
τῶν διαβαλλόντων ἕνα, 1Π 40, 
ὅ οἵ διαφεύγοντες. Οἵ, ΒΟΠδοῦ, 
δα Ἐπτ, Οτν, ν. 140 οἱ δὰ Ροοῖ. 
Ὀποο], Ρ. 228, 280 οἱ, αἱ 8} 106} 
ἜΧρ οαΐ, ϑομοθη,, δὰ Ρίαι. Δ6. 
11,1. νυ. 168. --- ὥστε. ΟἿ, 10], 
ΠῚ ΔΙ 1. Μαϊ,  Οἱ. ὃ 581 
άη, 2. Κυθμη. Οἵ» τηᾶχι ὃ 478, 
2 δάη. 6, -- ἔἠργουν ἔχεσϑαι. 
ΟΥ 1 49, Α -- γνώμην ἐποι- 
οὔὖντο, ἷ. 6. ἐγίγνωσκον, ἐδόκει 
αὐτοῖς. ὁ ΨΙΙ. 72, 8 οἱ δᾶη. 1 

γϑαϊρθπάδ θιᾶπί, αποὰ νομέξοντες 
ῬΑ ΟΙΡ α πὶ Οτιπὶ γνώμην ἑποι- 
οὔὖντο ἰἰᾳιιοὶ ἀθθθ γα ἀπηρ]. οί, 
Ρϑα]ο Ροϑί, --- κατὰ τὰ πά- 
τρια τῶν παντωνΒοιωτῶν, 
ΟΧ ΡὈδίγῖϊδ ἀπῖν  Υ50 Γ1 ΠῚ 
Βοροίογιαπι ᾿ἰηδύϊψα15, ἱ. 6. 
ἴα ἂὖ ΘΟποῖ]ο Βοθοίουιπι 18. [6- 
οἰθιιβ αα8θ ἃ τηδ᾽οῦῖ 5 ἰπίου 
605 β8ποίδθ οδϑϑηΐ δἀβου θαυ, 
Οὗ, 1ΠΙ| θ0ὅ, 2. 606, 1. -- τέϑ' ε- 
σϑαιπαρ᾽ αὐτοὺς τὰ δπλα, 
ΔΓ ἃ οὐπὶ ᾿ρ815 σοπίππῃρο- 
γοῖ, ριόργ. δὰ ἰαχίᾶ ἴΡ050- 
γα ἃΓπἃ Ροποῦθί. πο τοὸ- 
Βρίοἷες Θόχορ. ΠῚ ρ. 442. Ργὸ 
αὐτούς Κυιθο, βου ρϑὶν αὑτούς. 
Ὀτταηι Ρυδθβίοι ἀἰοὶ νὶχ ροίεϑί. 
ΟΓκ δάη. 1 17, 1, -- νομίξον- 
τες. ὕιτ πο5 βιροιίογα ἀϊϑβιϊηχὶ- 
Π}115,. ΠΟΠΊΪ ἃ ἰν πὶ ἀρραγθὺ τθοίθ 
δὰ ὙΠΟ 105 Γοἰδίαπι, 5] Ῥαποίαπι 
Ῥοπἰίαν Ροϑβί ἀγαγεῖν, ἴῃ ψνομί- 

ζἕοντες αὐτου οΥὐἶταν ἰγδηβὶ(5. ἃ 
οδἀποραίονο δὰ ΤΌ ΠΟ5. 

Οαρ. 8. 851. ἐνεωτέρι- 
ξον) οἵ Θηβαῖοι δηλονότι. 
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ταῦτα κατενόησαν οὐ πολλοὺς τοὺς Θηβαίους 

ὄντας καὶ ἐνόμισαν ἐπιθέμενοι ῥαδίως κρατήσειν" 

τῷ γὰρ πλήϑει τῶν 1]λαταιῶν οὐ βουλομένῳ ἣν 

τῶν ᾿4ϑηναίων ἀφίστασϑαι. ἐδόκει οὖν ἐπιχειρητέα 

εἶναι, καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τοὺς κοινοὺς 

τοίχους παρ᾽ ἀλλήλους. ὅπως μὴ διὰ τῶν ὁδῶν 

φανεροὶ ὦσιν ἰόντες, ἁμάξας τε ἄνευ τῶν ὑπο- 

ξυγίων ΠῚ τὰς ὁδοὺς καϑίστασαν, ἵν᾽ ἀντὶ τείχους 

ῃ) καὶ τἄλλα ἐξήρτυον ἧ ἕκαστον ἐφαίνετο πρὸς 

τὰ παρόντα ξύμφορον. ἔσεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ὡς ἐκ 

τῶν δυνατῶν ἑτοῖμα ἦν, φυλάξαντες ἔτι νύκτα 

καὶ αὐτὸ τὸ περίορϑρον ἐχώρουν ἐχ τῶν οἰκιῶν 

ἐπ᾿ αὐτούς, ὅπως αἡὴ κατὰ φῶς ϑαρσαλεωτέροις 

οὖσι προσφέρωνται χαὶ σφίσιν ἔκ τοῦ ἴσου γί- 

Οᾶρ. 8. 8 2. κρατῆσαι οοἀά, Οἷ δάη. 

Θ601, Οἵ, Κτυυρρ. ατ, 8 ὅ], ὅ ὁδοὺς ον ἢ. θη. Τδοί. τὰς 
δάη. 8. Ἶ μὲν διόδους καὶ τὰς ῥύμας ἐτυ- 

8: ὥ. πρασσοντὲες δέ πως φλωσαν. ἘΣ ρδνε «ἢ. 5611. τοῦτο, 

ταῦτα, τὰ 860 400 ἀ8Π|- 
04 ὁ ἀρογθηΐ. --κρατήσειν 
τοϑυϊταΐσηιβ ὁχ θη, Τδοί. 2, 8 
ἐνόμισαν ἐπιϑέμενοι δαδίως 
κρατήσειν. Οἱ, Ουδεδί. ρνᾶμη. 
Ῥ 10. Δα ἐπιϑέμενοι Ῥοίαϊώ 
αυϊάοπὶ δααϊ αὐτοῖς. ϑεα ε6βιί 
Οπιμΐηο ἱπιροία Γδοίο. σι. 

- προσέβαλον 8. 4, --ὀο͵ἠὺ βουλο- 
μένῳ ἡν. Οἱ. 60, 1. ΙΝ 80, 2. 
985; 8. ΥἹ' 46) 2. ΥἹΙἜ 8, 2. Υ1Π 
99, 6. Μεαιῃ. αν. 8. 388 6. Κυιοσ. 
ἘΝ 8 48, 0 8Δάη. 4 οἱ ἀθ ΠΡ 
(ἰη}5 ρυδθίθυ 81|105 ᾿πτου ΡΥ. 54 |1υ8ι, 
Τρ. 84, 8 εἰ Τδο. Αμῃ. Ι 59. 
Ξ 9. ἐπιχειρητέα. Οὗ, δά, 

Ι 118, 2, -- τοὺς κοινοὺς 
τοίχους, ἀστηονμη ρδυϊθίθβ, 
Τάθηι ποβίτα δοίϑία 1μαἰθιϊδθ οἱ 
4101 δοίη 6586. δἀποίαί. τοί, 
Ηἶδβι. Ι ρ. 166. ϑἴπηυ! ΡΙαἰδθα- 
ΤᾺ ΠῚ ἀοπ105 ΟΘΟὨ ἾΠπἃ 5 [556 6Χ ἢΪ5 
ἀρρᾶτοι. Οἱ, Ββοκ. ΟΠΥΊο]. οα. 6οε}}, 
ΠῚ }0..118.ὄ-- παρ᾽ ἀλλήλους 
ἴπηρ8 ουτη ξυνελέγοντο. Οἱ, Αθῃ. 
Ταοι. 2, 4 λαϑραίως παρ᾽ ἀλ- 
λήλους ᾿ἁϑροίξεσθαι. --ἐς τὰς 

τὸ καϑιστάναι ἁμάξας. Ατιῖ- 
Ποϊοβίαβ Μδιῃ. αν, ὃ 808, 1. ὕ« 
ῬΓῸ ΠΡΟ 6556 Π 1 51Π|}}} ἴῃ ΤῸ 
1᾿ἷν. ΧΧΧΙῚ 839, 8. ᾷ 

8. 4. ἐπεὶ. 1. ἑτιοιῖ οἱ ἢν. 
ΘΙ ον 1 10, 2. ὅ06, 1. 98, 1. 
Οὗ, Κυαυθρ. αν, 8 6], δ δάη. 6 οι 
δᾶῃ. 1 7. 46, 1. 6 νοῦ 85 ὡς 
ἐκ τῶν δυνατῶν νὶᾶ, αι}. αν. 
8 628, 1.6. Κυαρρ', αΥ, 8 98, 117 
8ᾶη. 9. -- φυλάξαντες, 98- 
βουνδηίθβ, Ε{ὺ}᾽ῚΥ}1 88, 4, τηρή- 
σαντες 1{Π22,1. - ἔτι νύκτα 
Ξ--- τὸν χρόνον ὅτε νὺξ ἔτι ην. 
Οἵ, δάη, 1 80, 4. -- καὶ αὐτὸ 
τὸ περίορϑρον άπ 6 
ἱρΡ50Ππ) πη 588 ἀἸΠὰ ὁ 1πΠ|; 
4υοὰ ἰάθπι οϑὶ δἰαὰθ ὄρϑρος 
βαϑύς ἴπ Ρίαι, Οὐῖι, 48 ἃ. Ῥτοῖ, 
810 ἃ. Ῥνδθίθι πϑοθβϑι(δίθπι κατ᾽ 
αὐτὸ Βοβ5. ἴῃ ΒΌΡΡΙ. ΑπΠη8], 
ΡΝ. 1 Ρ. 2316 οἱ καὶ ἀεϊείο 
νυκτὸς ΒαΑΘΠ πηι, ἰῃ Μη 6Π105., ΠΟΥ. 
56... Τρ. 8390. [Ιῃη τὸ αἰββϑηϊ αηΐ 
Ὀὶοά. ΧΙ 41, ὅ, Ῥβϑιᾶο -  6Π|. 
ΠΧ 99. --- ἐκ τοῦ ἴσου γίέ- 
γνωώνται. Αὐάὶ οὗ Θηβαῖοι εἱ 
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ψνώνται, ἀλλ᾽ ἐν νυκτὶ φοβερώτεροι ὄντες ἥσσους 

ὦσι τῆς σφετέρας. ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὴν πόλιν. 

προσέβαλέν τε εὐθὺς καὶ ἐς χεῖρας ἧσαν κατὰ 

τάχος. 
Δ ΟἿ δὲ ὧδ ἐγνῶσαν ἠπατημένοι, ξυνεστρέ- 

φοντό τὲ ἐν σφίσιν αὐτοῖς καὶ τὰς προσβολὰς 

ὴ προσπίπτοιεν ἀπεωϑοῦντο. καὶ δὲς μὲν ἢ τρὶς 

ἀπεχρούσαντο, ἔπειτα πολλῷ ϑορύβῳ αὐτῶν τὲ 

προσβαλλόντων καὶ τῶν γυναικῶν χαὶ τῶν οἶχε- 

τῶν ἅμα ἀπὸ τῶν οἰκιῶν κραυγῇ τε καὶ ὀλο- 

λυγῇ χρωμένων λίϑοις τε καὶ κεράμῳ βαλλόντων, 

καὶ ὑετοῦ ἅμα διὰ νυχτὸς πολλοῦ ἐπιγενομένου, 

ἐφοβήϑησαν καὶ τραπόμενοι ἔφυγον διὰ τῆς πό- 

λεῶς. ἄπειροι μὲν ὄντες οἱ πλείους ἐν σκότει καὶ 

πηλῷ τῶν διόδων ἡ χρὴ σωϑῆναι (καὶ γὰρ τε- 

. 4, 8. 3. προσβαλλόντων Βε66. 
ἘΠ τες Οὗ, άπ, 

σκότῳ ΟΥλπ65. ῬΥϑοίθυ Ὁ]. θη. 

εὲ Τηθοη. 4, 21, τϑιϊαυὶ 

Οπη τοϊϊαιὶβ ᾿οοὶβ (1ΠΠ 28, 4. 

ΨΠῚΙ 42, Ἷ πραίγαπι ΤῊ. παροὺ ἐὰτὰ εἷος ἰάθη οοπ ἤπια Α6Π. Τδοι, 

2.) Ὁ. Τηροτ: 4, 21. 

οἵ, δᾶπ, 1 148, 4. -- φοβερώ- 
τεροι Ἰιίο οβί εἰτηϊ αἴ 65, αἱ 
ΒΌΡ᾿. Απί, 168. εὐ 8110]. Θἰτηὶ- 
᾿ἶτον ἔμφοβος, ον πὶ ο] 0518; 
ἔθανυ} εὖ δοίϊνε οἱ. Ρϑββῖνθ 
αἰσπηταν. -- ἥσσους ὦσι, ἷ. 8. 
ἡσσῶνται. 

ὰρ. 4. 81. ξἕνυνεστο ἐ- 
φοντο, ΘΟ ΟΡ απ αν (8. 
οτάϊῃ 68 ἀδηδαυδηῦ.. Οἱ, 8 ὅ. 
Ιν 68, θ, ΝΠ 80, 2 οἱ ἀθ σφέσιν 
αὐτοῖς αάη. ΤΥ 26,9. -- ἀπεω- 
ϑοῦντο. ὍΘ Ἱπιρογίθοιο νὰ, 
δάπ, 1 184, 1. 

8. 2. προσβαλλόντων εἶπ5- 
θη (θη ρ ΟΥ 5. 6586 Ὥθοθδ86. δϑὶ 
δίφυθθ δὰ 4186 ΠΊᾺ]1ΘΓ65. οἱ Βουνὶ 
δα νἱγουαμη ἱπιρ οὐππὶ δα αν Πα Τὴ 
ἰδοϊαηι, -- κραυγῇ τὲ καὶ 
ὁλολυγῇ. Αραυγή ἃ Μοοιῖάθ 
ἴῃ τ, κερραγμός τπη]6 νοοδίῃν 
Ἑλληνικόν. Οἵν δίαν2. Τμοχ, Χο. 
οὐ δίθρι, 1685. Ὀλολυγή. αΤὰ- 
Ἰαΐι 5, δϑὺ οἰ ΠΟ [δι ΠΔΥ ΠῚ 
Ροιϊπᾶθ δία ὀλολυγμός ἴῃ 

Α650}). ϑερί, 268, Αβ. 28. δ9ὅ. 
-- κεράμῳ οἰ Πδοιῖνο ἀἸϊοίαπη, 
αἱ ΠῚ 14, 1. 1Κ 48, 2, πλίνϑος 
ΠΠ0. ΘΟ Ὁ Ιδδν ΡΙΙη. 
Η. Ν. Π| 182. 197), ἄμπελος Ι΄ 
90, 2. 100, 8, καχληξ ΙΝ 26, 2, 
δας ΥἹΙΙ! ὅ8, ἀν καρπὸς [1Π|1ὔ, 2, 
ἔπαλξις π 18, 6: ὙΠ ΡΒ τως 
χαλιεξὶ 15193; ὃ. Κέραμον ΘΌΓΠῚ 
ων λί ϑοις 516} }ΠΠ|6ν ἱπποαηΐ 
Ῥαιβ. ΙΥ̓ 29, 1 οἱ Πενοαΐδῃ. ὝΙ 
10. 0. 1)8 Τ,αιἰηΐβ οἵ, Κυϊίζ. δὰ 
98}. Τὰρ;. ὅ7, οαπη ἰοίἃ Βϑηΐϊθηίὶα 
1᾿ν. ν 51, 10. 11. --- ἐπιγενο- 
μένου. Ὧδ τοπιρ 6βίδιϊθιι8 50 110 
πον θη 015. 586 ρ6 ἰθρῖταν, 16 ΠῚ 
δ Δ1115. ΟΔΙδτα τι 1 0.18 (οἴ. 49, 3), 
ἀθ αυΐθιι5 ἀϊοίαπι ἱπίθυἄ μη οϑὺ 
1,αἱ, ΒΌΡΘΥΥ ΘὨΪ 6, αἱ 88, 2, - 
ἄπειροι... οὗ πλείους. Οἵ, 
Κιαθρ. αν. 8 ὅτ, 8. -- πηλῷ. 
Ηϊης νἱθοβ ΡΙαἰαθανγιπι ἰδ Ρ᾽ αἰ θ15 
τὰς βίγαίοβ πῸὴ [αἷ586. οΟΙ ἰοῦ 
ΜΆΘΗ ΒΟ ον ἀθ 60. ΡΙΔιδδθηβίμτη. 
-- χοή. Νὶά. δάη. 191,1. -- 

πππασπππνον ΝΗ ΡΣ 



ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 4.) 9 

λευτῶντος τοῦ μηνὸς τὰ γιγνόμενα ἦν), ἐμπείρους 
δὲ ἔχοντες τοὺς διώκοντας ἰτοῦ μὴ ἐκφεύγειν]. 
ὥστε διεφϑείροντο πολλοί. τῶν δὲ 1Π]λαταιῶν τις 
τὰς πύλας ἡ ἐσῆλϑον καὶ αἵπερ ἦσαν ἀνεωγμέ- 
ναι μόναι. ἔχλῃσε στυρακίῳ ἀκοντίου ἀντὶ βαλά- 

’ " ΡῚ Ἁ . , σ ε δὲ ’ 

νου χρησάμενος ἐς τὸν μοχλὸν, τὲ μηδὲ ταυτῇ 

πολλοί Ῥν. {, ΤΙηΘο 1.1, Αθη. Ταοί, 1,1.) να]ρο οὗ πολλοί. ΟΥ, δάη. 

8 8. τῶν τε Ναὶ. Απρ΄. ΡΔ]. τος. ΝΜ, Ὁα85. 6. Ψ6π, 6’. Μοβαὰ, 
ΟΠ 

τελευτῶντος τοῦ μηνός] 
τοῦ κατὰ σελήνην λέγει μηνός" 
τουτέστιν ἐν συνόδῳ (ἰηΐεν- 
1ππη10). 5680]. ΟΓ, Τἀ οἴθυ ὕμγοηοὶ, 
Τρ. 280 οὐ ἰηΐνα δάη. 28, ι- 
Ἕνην καὶ νέαν [ι|5568. εχ ἕερο- 
μηνίας νοσάθι!ο ΠῚ 56,1 οὁ0|16- 
σι Ῥοάνε]}., 584. Ποὺ δυραπΊ6ῃ- 
ἴὰΠὶ ΡᾶΓα ΠῚ ΠΥ Π ΠῚ 6ϑί. ΟΝ 10] 
Δ 6η, » Τελευτῶντος τοῦ μηνός,αἱ 
φϑίνοντος, ΑἾ}}}} ἢἰβὶ ΤᾺ ἢ 56ΠῚ 6χ- 
ΘΠ 6 ΠῚ, 4110, ΟἸΠῚ Πα ΠΆΓῸ5. Θββθηΐ 
ΠΊΘη568, ΠΟΧ ΟὈΒΟΌΓΑ δγαΐ, δἰ σηἰῇ- 
οδὺ αὖ ΡΙαΥ πη τπὴ αἴθ ι15. 21 ---ῶθ.“’ 
γοοθπ, Τοίο δαΐθηι Π06 Θηπηἰἶαίο 
πιᾶχίπηθ ψορθα ἐν σκότει {ΠΠπ|5 Γ8} - 
ἴα. --- ἢ. 510 ᾿ζθραχῃ 8 8. Οἱ, 844η. 
Ι 142, 4, -- [τοῦ μὴ ἐκφεύ- 
γειν). {{π εἷος ἱπβηϊῖνπ5, 46 πι- 
ϑαπηοάππι) 4110] (οἵ, δάη, 1 4 
ΕΣ Ρ.}), ἀθ Θοη51110 δοοὶρὶ μοϑϑίϊ, 
ἴῃ θη π|5 δϑί ΟΠ, διώκοντας, 
απ ἢ 4181] ΘΠ απ} 5160. ἰη{6}- 
Ἰδού η Ἰαηδί; 410 18 ΠῚ 11] 56}- 
θη 6 δααϊν πἰδὶ απο ἴῃ ἴρ50 
διώκοντας ἰηδῖι, Ποῦτ. τὸ μὴ 
Ἰεσεπά τη 6556 οοηϊθοῖύ θχθιηρ]α 
ΑΘ η5. ΡΔΓᾺΠῚ 51Π|}}18, σνοὶαί 
Αδβοι, ἂρ, 1ὅ. Ῥγοπι, 866, τὶ 
ΔΥΓΟΌΪ5. ἸηΠ ΠΉΪἶνῸΟ 6Χ ῬΥΆΘΟΎΘ550 
γοΡθο ροπᾶθηϊ δααϊίι5 οϑί (οἵ, 
Καθμη, τ, πηὰχ. ὃ 479, 1). ΕΓ- 
ἔδοί8. ποίϊοπθ πὶ ἴῃ ηϊἶγὶ σαπο- 
{ἶἰνοὸ 5πθ 16 οῖν Κυαθο, τηδ]6 οοπὶ- 
Ῥᾶγδη5 ΘΟΥΓπρία Ρβουᾶο-γ5, ΧΧ 
86 νϑῦρα, 486 ΘΟ ββὶ πὰ ΘΟΥ- 
γβοίανα ΠΟΌν, οηθηᾶαν; δοοραϊί 
αιοα οβδοίιι5 ἢ οϑίθᾶ ἀοπιμτη γον- 
Ὀὶβ ὥστε διεφϑ'. πολλ. 5ἰσυϊῆ- 
ὁαίαν. ΟἸαββθηιδβ αἱ Πυκὰβ ᾿πθηἰ- 
Εἰναμη πϑοίῖτ εὐπὶ ἐμπείρους, υἱ 

γοῦθα ναίθαηῦ τοῦ μὴ ἐᾶν ἐκφεύ- 
γειν, οἰἰδηλ 06. ΘΟηΐΓα ἸρΒΟΡΙΙΠῚ 
γΘΥΡΟΥ ΠῚ 5ΘΠ5ῈΠῚ: Π8ΠῚ {ΠΠπᾶ ἐᾶν 
ἀρια ΤῊ, πο Ιεσίταν εἰ ΤΏΘΡαπο5 
οἴμπσονθ ΠῸΠ ποῦ ποη βἰρηϊῆς 
οαἰαπι οϑί, 5848 π6 ροίβϑβί αι 61 
6Χ ᾿ρ5815. νϑυθὶβ ρϑυοῖρὶ. Νδηι απὶ 
ῬΟΥα5. δϑύ πῸη οἴ πρίθηαϊ ἰρβθ 
ΠῸΠ οἤἴπροὶί, πΠῸμ Α]105 δα σουα 
ῬΓΟΒΙθοι, Ναηο ἀββθηΐίπην ἢθν- 
ὑγορᾶθπο, αἱ ᾿ᾶθο ὅτ 1460 
ἀε]οί αποά, θᾷ Αβηῃ. ΡοὶΪ. .θ οὗ 
μὲν γὰρ ἔφυγον ἄπειροι ὄντες 
ἢ χρὴ σωϑῆναι, οἵ δὲ ἐμπείρως 
διώκοντες πάνυπολλοὺς ἔφϑει- 
ραν ὕθὴ ἰθρίββθ πη η 650 1ΠῈ 
δι, ΑὈϊθοίο Ἰσῖταν ἴοο 5ι.0]1α] 
Θαϊ 548} ᾿πέθρρ οἰ8 ἃ αἰ πη θη το 
δα ἐμπείρους Βα δα ΘΠ απ οϑύ 
τῶν διόδων. --- πολλοί, ποὴ 
οἵ πολλοί. Οἴ. 3,1 ὀλίγῳ πηξγοις 
τριακοσίων... . ἐσῆλϑον δ ΣΕ 
ἀοῖπάθ 4, ὅ τὸ δὲ πλεῖστον 
δυ 5 ἴ. 
8 ὃ. στυρακχέῳ ἘΠ  Ὑγ9)- 

σάμενος ἐς, τὸν “μοχλόν, 
ἵν. 6, χρησάμενος καὶ ἐμβαλὼν 
(αὐτό). ΕΠΡ 518. ἴῃ ρυδθροβὶ- 
ἰἴοπα ἐς ροβίίαθ βχθηιρ δ΄ τϑἰτα- 
1ογἃ δἀ ποίαν ἴΠ1118 Πρ 9 ΟΡ». 
87, 2. Ἰ)ς προς νἱὰ, φάη. 1 18, ὅ, 
6 ὑπό 1 710, 2, (8 8118 ΠΝ 
γΘἸπΐ ΤΕ: Στυράκιόν ἐστιν 
ὁ καλούμενος σαυρωτὴρ (αρυὰ 
Βοπι. οἰϊδτη οὐρέαχος) τῶν δορά- 
τῶν. 86.101. ,Βάλανος εβϑὶ ἰη- 
βία θη απ οἰδαάθηαὶ, ἔδυυι πὴ 
Ὀγδν [ον] πα Γι ἴθγρθιιβ, 5.6 }}}1655- 
θοΙΖοη Κα ΘΟ ΤΥ, 6Δ]]. Ὀ οα]0 ηἿ, 
αποὰ ρον μοχλόν ἱπηηη}5511η1, ἷ. 6. 
Ῥ6Ρ ᾿Ἰσηαη γϑοίϊ 51ΠΊ}6. «ὐοὰ 
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4 ἔτι ἔξοδον εἶναι. 
΄ ΄, δ Χ » 

διωκόμενοί τὲ κατὰ τὴν πό- 
λιν οἵ μέν τινες αὐτῶν ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀναβάντες 
ἔρριψαν ἐς τὸ ἔξω σφᾶς αὐτοὺς καὶ διεφϑάρησαν 
οἱ πλείους, οἵ δὲ κατὰ πύλας ἐρήμους γυναικὸς 
δούσης πέλεκυν ἰλαϑόντες καὶ] διακόψαντες τὸν 
μοχλὸν ἐξ ξῆλϑον οὐ πολλοί (αἴσϑησις γὰρ ταχεῖα 
ἐπεγένετο), ἄλλοι δὲ ἄλλῃ τῆς πόλεως σποράδην 
ἀπώλ λυντο. τὸ δὲ πλεῖστον καὶ ὅσον μάλιστα 
ἦν ̓ξυνεστραμμένον ἐσπίπτουσιν ἐς οἴκημα μέγα, 
ὃ ἦν τοῦ τείχους καὶ αἱ [πλησίον] ϑύραι ἀνεῳγ- 

οὐΐϊδηη ἀἰοϊ αν ΟΌ ΟΧ οἱ 56 ἃ [ἀρυὰ 
Ηοπι. ὄχεύς}, ἰρϑβιῃηι μοχλόν 
Ροβθυ5 αἰῆῇσεθαι, τ ηἰδὶ οχ- 
ἰγϑοίο 60 [ορϑ βαλανάγρας 561 
κλειδός] ΓΕΘ} ΠΟ ροβϑβϑί βθιᾶ 
ηδ ἴδησᾷ ἈρΟΙΪΥΊ, “. Αοὐτ]. οἱ 
ἀτοῦον, 1π Τιθοί, ΡΙαυΐ. ΥὙἱᾶ. 
Οάβδαρθ, οὐ ΟΥ}]}. δὰ Αθη, Ρο]ίοτο. 
ο; 185. εἱ' Κόθοῦὶ, 1814. ν, 104. 
Βενθνῖίον Ρμ}. ᾽Εγκύκλ. παιδὶ ἴῃ 
Ἰδηπᾶ. 

8. 4, τ μέν τινες. ΟἿ, 
Κυαοθσ, δον.  δαηξύθ, 
ΦοΣ δ 5Ὲ καὶ διακόψαν- 
τες. Ὅτπι] γυναιμὸς δούσης 
πέλεκυν οὐτὶ νοῦρο διακόψαν- 
τὲς ἰᾳπσθηδ βἰπί, πἰο νϑυθο ΠῚ 
ΘΟΠΘΧΊΙΒ ῬΓΟΥΒΙΙ5 ἰατθαίαν Ἰηΐου- 
ΡῬοβὶίο λαϑόντες καί, ίάείαν 
δαίεπιὶ λαϑόντες, 4πὸὺ πἴΠ}] 5θη- 
(θη (ἴδ 6 δααϊίαν ᾳιοὰ ποη οΧ 
ἐρήμους δἰ νϑὺθ]8 αἴσϑησις γὰρ 
ταχεῖα ἐπεγένετο 1π|6Π]ΠΘρδιατ, 
ῬΓΟΡΙΟΡ ἴρ88 πᾶβὸ νϑῖρα δὰ ἐξῆλ- 
ἅγον δΔάβου!ρίαπι) οἱ ἀθἰημἂθ ]16Π 0 
Ιοθο ἴῃ βου ρίουὶβ νοῦ) ΤΘΟΘρ ΤΩ 
Οὐπὶ ᾿ἰ5416 δἀα!ο καί σΘοηϊ ποία Πὶ 
6586. ϑοΙαπὶ καὶ ἀε], ἤουν. δᾶ 
τη] 65 {1551 ΠῚ ΠΏ οἱ λαϑόντες 
διακόψαντες ρτὸ λάϑρᾳ διακό- 
ψαντες. 

8 ὅ. τὸ δὲ πλεῖστον... 
ἐσπίπτουσι. Ὧε πραιτὶ5 νἱά, 
δάη. 48,1. Οἱ, Μαῖιιῃ. ατ, 8 802. 
-- οἴκημα Ὀϊοα. ΧΙ 41], 6 
οἰκέαν. (δ οΠΠ 1. 54. ἡ’. ὁ 
ἢν τοῦ τείχους κ. τι Δ. Οἱ. 
δάη. 1 184, 1, Αἱ Ηδαβίιβ 1.ι- 
οαθτγαί, Τῆς, Ρ. 62. ἀϊοῖν γϑίθ γι ΠῚ 

οοπδαδιπαϊηθηι ἔαΐβ58 τπὖ ἃ ΠΙᾺ 8 
δορά! ῆοῖα αἰϊαυϑηίατη ἀϊβίϑγθηϊ, 
βίας ργϑθοθροῦῖς ῬΉ1]Ὸ τθοῃδηϊ- 
οὐδ 10. Ὑ φΡ. 80 εὰ. Ρᾶγ, Αἰᾳὰθ 
οἰἰδιηδὶ ΒΙοοπιῖ, σοιηρδγανυθυῖί 
νοῖθα Τὰν. ΣΧ Έ, τ Ὁ 
ΟΡΡΙἀδηϊδ ἀυοΥὰ ΠῚ δὐδηΐ 
δοάι ιοῖα ἱπποία τππατοὸ (Νο- 
ααϊη}} οὐ Ἠοπιᾶθ αυοαὰθ οοη- 
ἰπποίᾷ πιοθηΐθιβ δοαϊβοῖδ 6586 
Ἰάδθπμῃ Πἷν. 1 44, 4 ἰοδίοίαγ, Ρ] αἰ 615 
ἰδ πη δρϑίϊ πὶ ἰηΐθυ ΠῚ ΓᾺΠῚ οἱ 
ἀομλιι5. γϑ οὐ 6556. 4010 ΠΤΘΥΙΟΥ͂ 
ΠΠ]Ρ5 ἀμοογθίι εχ 11 160 οοη- 
βίαγθ, πάτο δἷοαί Ὀ1ὰ, πλησίον 
Ροβί τείχους ἰγᾺ Π5ΡΟΠΟΠ Τὴ 66 - 
βοί, Οαδηι οοηϊδοίαγϑ πη Διηρὶθο- 
ἰθ ΘΠ}, Πἰϑὶ οἵ, 4 ην}5. ῬΙΟΓ86- 
αι ἀοπηιβ ἃ ΠΠῸθΓῸ ρϑυ]αϊπηὶ 
ἀἰβίδυθηί, ἀὴἃ δἰίθγσανθ, ρα] οᾶ 
ΧΙ ΠΊ6., ἰίἃ δχϑίγταϊ ροβϑϑϑί υἱ 
ὉΠῚῈΒ ΡΑΙΪ65 δἰ τ5 ἴρ56 ΠῚ 5. 65- 
5ϑὲ (ᾳυοά Ρ]αίδεῖβ [1558 ν οἱ ρυορ- 
16 ΘΥΓΌΓΘΙΏ απἱ ἀοϊηἀθ ΠΔΥΓ Αι ῸΡ 
ΘΟμΪΟἱ Ρ0558 δ] Κταθρ, .) οὐ νουθᾶ 
1.184,1 «ἐς οἴκημα οὐ μέγα ὃ 
ἦν τοῦ ἱεροῦ ἐσελϑών [ιἷ5 65- 
Β6ηΐ β᾽ ΠΉΠ]Πογα ααδ πὴ αὖ 4 81 
ἢ Πγυΐϑη ἃ ΠῚ 6588 γΘΥΪΒῚ Π1116 510, 
Ῥγδοίθυθᾶ ῬοΙΙαΣ, αὶ ΙΧ 46 'ρβᾶ 
νου ὃ ἦν τοῦ τείχους ΔΙΤοτί, 
πλησΐον 15 δά ἀϊτιιηλ ΠΟ ἢ ἱπνηϊί, 
Πδπίᾳαθ νἱχ ἤουὺὶ ροίογαί αὐ ἔπ- 
Β᾽θπίοβ ἴδηιϑ8 δοαϊῇο! ΤΠῸΓῸ 
τα πτπτημηοἂο ργορίπαπὶ!, ποη ἰη- 
ἰᾳποῖϊ ρτῸ Ροτιϊβ μα θογθηΐί, Νϑαὰθ 
ἰδ 16} Ἰηϑρὶ5 60 400 ἰγϑαϊ 
οβδὲ ἴοοὺ πλησίον 5Βθηϊθηιϊ8 6. οοη- 
γοηϊ, Νὰπι αὐοὰ ᾿ἰδηυδ5 ΤΊ|6- 
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μέναι ἔτυχον αὐτοῦ, οἰόμενοι πύλας τὰς ϑύρας 
[τοῦ οἰκήματος] εἶναι καὶ ἄντικρυς δίοδον ἐς τὲ 
ἔξω. δρῶντες δὲ οἱ Πλαταιῆζῆς αὐτοὺς ἀπειλημ-- 

, ; , -" ’ Ο 
μένους ἐβουλεύοντο εἴτε χαταχαυσῶσιν οδπὲρ 
ἔχουσιν, ἐμπρήσαντες τὸ οἴκημα, εἴτε τὸ ἄλλο 
χρήσωνται. τέλος δὲ οὗτοί τε καὶ ὅσοι ἄλλοι 
τῶν Θηβαίων περιῆσαν κατὰ τὴν πόλιν πλανόώ-- 
μενοι, ξυνέβησαν τοῖς 1Π]λαταιεῦσι παραδοῦναι 

» 9 λ Ἁ Χ δ ’ [νὸς ἋἊ 

σφᾶς αὕτους καὶ τὰ ὕπλα χρηδσασϑαν ὁ τι ἂν 
βούλωνται. 
ἐπεπράγεσαν. 

ΤΕΝ Φ Η 

χτὸς παραγενέσϑαι 

οἱ μὲν δὴ ἐν τῇ ΠΠλαταίᾳ οὕτως 

ἄλλοι Θηβαῖοι οἷς ἔδει ἔτι τῆς νυ- 
πανστρατιᾷ, εἴ τι 

ΡᾺ Ἂ 

ἄρα μὴ 
προχωροίη τοῖς ἐσεληλυϑόσι, τῆς ἀγγελίας ἅμα 
καϑ' ὁδὸν αὐτοῖς ῥηθείσης περὶ τῶν γεγενημέ- 

8. 0. ὁρῶντες δ᾽ αὐτοὺς οἵ Πλατ. Τιαυτν. πὶ. 6. Τιαρὰ, Β, Ἐ,, 
αὐτοὺς οπι. Ε΄ εἰ Βδρ, 

Οαρ. ὅ. 8 1. προσχωροΐη δαί. Ρα]. Απρ. 455. Ὁ. εη. Β, 

θα ηῖϊβ ἔαρίθηςθι8 ρτορ παιιη8, 
αὐδθ ἴῃ ϑάνειβα ϑραϊῆοϊϊ ραᾶγίθ 
[ασγὶηΐ, β᾽ θη Ποατὶ ραϊαηΐ, ΟΠ 6 
αἰϊαὰ οδὲ ργορίπαυπβ ααϑτὴ δά- 
ΨΘΥΒ5. οὐ 1|1|ὰ5 ἰδπιιᾶβ ΤΠ ΠΘΌΔηΪ5 
6Χ δᾶάνθγβο [υἶββεα πλησίον νο- 
ΟΑΌΆ]Ο ΠῸμ ΘΧρΥΪΠΣαγ, Οπδγ8 
ΒΙοοτηΐ, διοίογα ἰᾷ ἀθίοσαιβ, ἀἀ- 
βου ρίαπι ἔα δα ᾿πιουρ γί ἀ α1ὴ 
Βεπεί, τοῦ τείχους εἰ ἀεϊπάὰθ 
Δίθηο Ι060 ΒΟΓΙΡτΟΥΙ5 ψν Υ}]5. ἰη- 
ΒΘΓΓΌΤΩ 6ϑ5ΐ. --- καὶ αἵ πλησίον 
ϑύραι... αὐτοῦ. δ οοπι- 
Ῥοβίιϊομθ νϑγθουι οἴ. 62, 1. 
Ν1. 14..8: 109... Κτυορ. 6Υ. 
8 60, 6 4η. 2. Τ,ατπΠ05 αυοατ8 
βίο ἰοαυὶ οοηδίαι. Οἱ, Ζαπιρι, αν. 
8 806. Κυρῃη. δὰ (ἝΟἷο. Τυβο ὺΐ 
8;.»8; πύλας] πύλαι τοῦ 
τείχους, ϑύραι τοῦ οἴκου. ὅ6Πο], 
--ἰτοῦ οἰκήματο ς] ε5β6᾽ϑδῆτπ8β 
δΔᾶθ60 εχ 56 ἰπίθ !] ϑοῖταν αὐ δἀάϊ- 
πὶ ΠῸῚ 50 απ θα Παθί, 5εὰ ΘΕΆ ΠῚ 
Ἰδησαθαί, θε]. εν. - ἄντι- 
κρυς] τὸ ἄντικρυς ἐνταῦϑα 
μὲν ἐξ ἐναντίας [ο΄ Βαυΐίπι. ὅτ. 
τπᾶχ, 1 ρῥ. 290], ἀεὶ δὲ [ἄλλοϑ᾽ι] 

ἐπὶ τοῦ φανεροῦ [εἷ. 1 122,2. 
Υ 80, 2] κεῖται. ὅ86|10]1. αϊ]οί 
δοϑτα ΡΟΥΘ  ἌΘα ῬΙΑΙΣ 
Επιηγά. Ρ. 218 Ὁ. 

80, εἴτε κατακαύσωσιν. 
Οἵ, Κναθρ. ανς ὃ 84, 7 δάῃ. 1 οἱ 
ἰηΐγα ὙΠ τῇ 1. -- ἧσπερ ἔχου- 
σιν. Οἱ, ἀάη. 1 184, 8. --- τὶ 
ἄλλο χρήσωνται. Οἷ. Μδί, 
αν. 8 409, 6. Κτιορ. αν. ὃ 46, ὅ 
δάη,. 9 οὐ Ὠἷο 8 7 οἱ 15, 2. 

Θν ἧς χρήσασϑαι. Βίτηὰ] 
δυαὶ σφίσι (καὶ τοῖς ὅπλοις) οἱ 
οὗ, Μαϑίι. τ. 8 582 ἃ. Κυιθρ, τ. 
8 δῦ, 8 Δάη. 30 εἱ 4 δάη. ΤᾺ Το- 
(8 πὶ ἴΟΥΠ  αΪΔ ΠῚ τἰϑ (αἴ ἢ] 6558 ἴῃ 
οοηαϊοϊοηϊθι5 ἀθα τ ἰοηιπὶ δα ποίδί 
θα πκε ὍΝ ἘΝ 69. ,5}. ΙΓ ΘΟΣ ΕΣ 
ΕἸΙοπαι, δὰ Αὐγ, ΠῚ 28, 16. [.- 
πὶ Ρ]θυυσηαθ 56. (8 84 6) ἴῃ 
ΓΙ θὰ (αιᾳπε6 Ροὐοβύδίοπι) 
γ6] ΙΔ οἱ (ροί 5181) νῖοτο- 
5 ρου ϊτ6Γ6 οἱ 51Π|}Π10118 
τηοαϊβ ἀΐοπηι, --- ἐπεπράγε- 
σαν. Νιά, Κυιιερ. αν. 8 40 5. ν. 

Θπρ... 51. ἔδεε, 5011. ΟΣ 
οοηϑδιϊίαίο, Οἱ, 92, 7. 9ὅ, 8. 
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νῶν ἐπεβοήϑουν. ἀπέχει δὲ ἣ Πλάταια τῶν Θη- 
βῶν σταδίους ἑβδομήκοντα, καὶ τὸ ὕδωρ τὸ γε- 
νόμενον τῆς νυχτὸς ἐποίησε βραδύτερον αὐτοὺς 
ἐλϑεῖν᾽ ὃ γὰρ ᾿σωπὸς ποταμὸς ἐρρύη μέγας καὶ 
οὐ ῥᾳδίως διαβατὸς ἦν. πορευόμενοί τε ἐν ὑετῷ 
καὶ τὸν ποταμὸν μόλις διαβάντες ὕστερον παρε- 
γένοντο, ἤδη τῶν ἀνδρῶν τῶν μὲν διεφϑαρμέ- 
μῶν, τῶν δὲ ζώντων ἐχομένων. ὡς δ᾽ ἤσϑοντο 
οὗ Θηβαῖοι τὸ γεγενημένον, ἐπεβούλευον τοῖς ἔξω 
τῆς πόλεως τῶν Πλαταιῶν (ἦσαν γὰρ καὶ ἄνϑρω- 
ποι κατὰ τοὺς ἀγροὺς καὶ κατασχευή, οἷα ἀπροσ- 
δοκήτου «(τοῦ» κακοῦ ἐν εἰρήνῃ γενομένου)" 
ἐβούλοντο γὰρ σφίσιν, εἴ τινα λάβοιεν, ὑπάρχειν 
ἀντὶ τῶν ἔνδον, ἢν ἄρα τύχωσί τινες ἐζωγρημένοι. 
καὶ οἵ μὲν ταῦτα διενοοῦντο᾽ οἱ δὲ [Πλαταιῆς, 
ἔτι διαβουλευομένων αὐτῶν, ὑποτοπήσαντες τοι- 
οὗτόν τι ἔδσεσϑαι καὶ δείσαντες περὶ τοῖς ἔξω 
κήρυκα ἐξέπεμψαν παρὰ τοὺς Θηβαίους, λέγον-- 
τὲς ὅτι οὔτε τὰ πεποιημένα ὁσίως δράσειαν ἐν 
σπονδαῖς σφῶν πειραϑέντες καταλαβεῖν τὴν πό- 
λιν, τά τε ἔξω ἔλεγον αὐτοῖς μὴ ἀδικεῖν" εἰ δὲ 

8 ὅδ, πειράσαντες Τιδὰν. τι. πὰ. Αν. ΟἸιν, Ε. Οἱ, δάπ, 

8.2. ἑβδομήκοντα. Οοίο- 8 4. ἦσαν γάρ. ἤδο δππη- 
δἰπία Ὡππηθγᾶν ΠΙοαθανοἢ. Ρ. 14. ἐἰαιίοηθ β5οα τοῖς ἔξω ΧΡ Ἰοδη- 
-- τὸ ὕδωρ. Τηΐνα 17, 4 ὕδωρ 
ἐξ οὐρανοῦ. Οἱ. Κυπορ. Ὅν. 8 61, 
4 δάη.4. --- ἐρρύη μέγας. Πϊπο 
ὅλῃ Ρβραάο- θη 51}. 1. ἃ, 510 ἴῃ 
ΟΡ ἰπ}}5. 110 0]8 Χθη. ΑΒΔ, ΝΠ) 
Α κρήνη ἄφϑονος ῥέουσα. Οἵ. 
Κυιορ, αν, δ7, 4 δά. 2. Θ᾽ πΉΠἸτ6 ν 
Γιατὶ Ιοαιαηίατ, σῇ τ Ταῦ. 
πη, ΠΕ Θ οὐ Πον. ϑϑιτη. 1 7, 28, 
ἰἴΐθσμλ ἐκπνεῖν μέγαν ΝΙ 104, 2, 
πολὺν ἐγκεῖσθαι ΓΝ 22, 2. 

8 8. τὸν ποταμόν. ΠῚ ἰΐδγαιο 
πος ποηιῖηθ ποὶὶ οἴἑεπάογο, Οἵ, 
96, 4. -- ξώντων ἐχομέ- 
νῶν. Οἵ, Κιυορ, τ, 8 560, 1 
αάῃ, 6, ΘΠΆΠΙΤΟΣ, Ρᾶνιῖο, ρυδοάϊ- 
οαὐϊνα ἱπηοιαπι οϑὺ οὐπὶ λαὰμ- 
βάνειν 1 114, 2, οὐπὶ ἄγειν 
ΙΝ 28, 4. 

τὰν, δἰτερα ἐβούλοντο γάρ οαιβα 
ΑἸδυταν. οαν ΤἬΘθΔΩΙ 1ΠΠ185 ᾿ηβιἀἸαιὶ 
βίης. Οἷ, δάμη, 1 91, 8. --- οἷα. 
ΟΝ Κυυθρ, αν, ὃ ὅ6, 12 δάη. 2 
-- {(τοὐδ κακοῦ. Δνίοα!αβ. Δ0- 
6586. πραυϊύ, αποὰ τη ἢθο 
οϑὺ ἰηρθίιβ ΤΠΘΡ ΠΟΓ πὶ δηϊθᾶ 
ΟΠ] ΘΠ] ΟΓαί5, πη δαὶ ἰπ5- 
Βούιηῦ Βηγθάον, οἵ Βδιπηοῖβίθν 
ΘΡΙοἴ]6α.. οΥἷτ, 1 Ῥ. 4. -- εἰ. 
λυβουνεν τις ἣν ενὐν τύχωσι. 
ΟΥ. Μαι}). αν, ὃ ὅ24 δᾶη. ὅ. 

8 ὅ, κήρυκα ἐξέπεμψαν. 
Οὐ, Ῥοίγδθη, ΝῚ 19, 1. Ξ-,ἐϑ 
σπονδαῖς. ϑαρναϑ, ,8 ἐν εἰρήνῃ. 
ΟΥ 1 δὅ, 2. -- πειραϑέντες 
δοιϊνο, αὖ 88, 2. ΥἹ 92, 4 οἱ ἀρυὰ 
8]105. 58606, ΘΟΠΙἃ Ραβδῖνε ΝΙ 
84, 4. -- τά τε ἔξω ἔλεγον. 

- Φο 



ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 5. 6.) 18 

«ήἥ, καὶ αὐτοὶ ἔφασαν αὐτῶν τοὺς ἄνδρας ἀπο- 
κτενεῖν οὖς ἔχουσι ζῶντας. “ἀναχωρησάντων δὲ 

πάλιν ἐκ τῆς γῆς ἀποδώσειν αὐτοῖς [τοὺς ἄνδρας. 
Θηβαῖοι μὲν ταῦτα λέγουσι καὶ ἐπομόσαι φασὶν 

3 , - 3 3 ς - Χ “ 
αὐτους᾽ 1Π]λαταιῆς δ΄ οὐχ ὁμολογοῦσι τοὺς ἄνδρας 

τι Ἀ ς , 9 εν ς 9 Ν ’ » 

εὐϑὺς ὑποσχέσϑαι ἀποδώσειν. ἀλλὰ λόγων πρῶ- 
τον γενομένων ἤν τι ξυμβαίνωσι. καὶ ἐπομόσαι 

5 - - 5 , οὔ φασιν. ἐκ δ᾽ οὖν τῆς γῆς ἀνεχώρησαν οἵ 
Θηβαῖοι οὐδὲν ἀδικήσαντες᾽" οἵ δὲ ΠΠλαταιῆς ἐπειδὴ 
τὰ ἐκ τῆς χώρας χατὰ τάχος ἐσεκομίσαντο. ἀπ- 
ἕχτειναν τοὺς ἄνδρας εὐϑύς. ἦσαν δὲ ὀγδοήκοντα 
καὶ ἕκατὸν οἱ ληφϑέντες, καὶ Εὐρύμαχος εἷς αὖ- 
τῶν ἦν, πρὸς ὃν ἔπραξαν οἱ προδιδόντες. 

06. Τοῦτο δὲ ποιήσαντες ἔς τὲ τὰς ᾿ϑήνας 
ἄγγελον ἔπεμπον καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν τοῖς Θηβαίοις. τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καϑ- 
ίσταντο πρὸς τὰ παρόντα ἡ ἐδόκει αὐτοῖς. τοῖς 
δ᾽ ᾿Αϑηναίοις ἠγγέλθη εὐθὺς τὰ περὶ τῶν 11λα- 
ταιῶν γεγενημένα, καὶ Βοιωτῶν τὲ παραχρῆμα 

ῃ [κ᾿ 5, ; ἄς Ὁ5 - ᾿ Ε Α 
ξυνέλαβον ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ ᾿Δττικῇ καὶ ἐς τὴν 
Πλάταιαν ἔπεμψαν κήρυκα, κελεύοντες εἰπεῖν μη- 

Μαυίαία οϑὺ ογδίϊο, 4851] δηΐθἃ ρᾶς. Οὗ, δάη. 1 8, 2. -- ἀπέ- 
πο ὅτι οὔτε, 56 ὅτι οὐ Ιε- 
Βογοίαν δὲ ἔλεγον οὐπὶ ἐξέπεμ- 
ψαν οομϊπηρδπά πη οϑϑοί, Οἵ, αά πῃ, 
110. Περοιϊίαπι οϑί ἀἰοθηαϊὶ νϑὺ- 
θα, αυΐα ἴῃ ΔΙΘΓῸ ΠΠΘΠΌΓΟ ἴῃ 
ἰαθοπαὶ νἱπη ἰγϑηβὶί, --- εὐ δὲ 
μή. Οἵ, αἄη.1 28,8. --ἰ[τοὺς ἄν- 
δρας] τπο]δδίατη δϑὲ ἴπ ἰδηία νἱ- 
οἰπΐα πα} 16 τορϑιϊαπὶ, ργᾶθ- 
ΒΘυ πὶ ΟΠ] Οἰϊᾶη ἴῃ ῬΓΟΧΙΠῚΪ5 
ἰάθη 5ΘαΙΔΙΙΓ, 6]. ριν. 

8 60, εὐϑύς ἴυπρο οὔπὶ ν. 
ἀποδώσειν; πᾶ ΟΠ ΓΑυΪἃ δαηΐ 
εὐθὺς ἀποδ. εἰ λόγων πρῶτον 
γενομένων ἀπο. --- τὶ ξυμ- 
βιαΐν σι. Οἵ, δἅπ, 12..1. ΤΥ 
22, 8 οἱ Κυαερ. ατ, 8 406, " δαη. 4. 

8.7. δ᾽ οὖν. Οἵ, δάη. 1 8, 8. 
ὙΠ1Ι 87,6. Τιαιῖπο εἰσ αἰοα ἢ 46 
568 68 68 Ια εὑ ΑἸΧΘΡΙΒ, οὐδ πὶ 
ΟΘΥΘΓῸΠΊ, -- τὰ ἐκ τῆς χώ- 

κτειναν τοὺς ἄνδρας. [ΠΤ 
Τιιαο, αἰββθηῖῖ Π1οα., ααἱ οαρίϊνο 8 
ΠῸΠ ΤΠΘΌδηἶ5 το αϊῖοβ 6556 ἰνδαὶύ 
ΧΙΙ 42, 1, δεα ουὐπι Το. ἴὰἃ- 
οἰπηῦ Ρβσθααο- ΠΘπγ ο51}), οὐ ΡΟΙ θη, 
-- οὗ προδιδοντ εῖς. Οἔ, 
δάπ, 2, 4. 

ᾶρ. 6. 8 1. ἔπεμπον. ΟἿ, 
6 η: ΠΟ. 1)8 ΑἸΠΘΠ ΘΗ 5105 
ξ 2 ἔπεμψαν, βοᾷ ὃ 8 ἐπέ- 
στελλον. 
8 2 τὺ ΕΟ τ᾿ .γεγενη- 

μένα. Ἐδοι]ο γεγενημένα (εἴ, 
ΜΠ 11..ϑ 5; 14. 2. 26; 9}} 3116} 
βαδρθοίαπι βὶυ; ᾿βοὰ [866 ὈγΘΥΙΓΘΡ 
Ροβίία 6586. ῬΓῸ ἠγγέλϑη περὶ 
Πλαταιῶν τὰ περὶ Πλαταιέας 
γεγενημένα δαϊ γεγενημένα 
Ῥγϑϑαϊοαίαπι 6586 ἤγγέλϑη νουθὶ 
δἀποίαί Κυιθρ, --- εἰπεῖν ἀε]. 
ΟοΌ. Μηδιοσ.. ΠΟΥ, 56Γ, ὙΠΠ ρ.96, 
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δὲν νεώτερον ποιεῖν περὶ τῶν ἀνδρῶν ος ἔχουσι 
Θηβαίων, πρὶν ἄν τι καὶ αὐτοὶ βουλεύσωσι περὶ 
αὐτῶν οὐ γὰρ ἠγγέλϑη αὐτοῖς ὅτι τεϑνηκότες 
εἶεν. ἅμα γὰρ τῇ ἐσόδῳ γιγνομένῃ τῶν Θηβαίων 
ξ αν “᾿ » ’ ξ " ’ » 

ὁ πρῶτος ἄγγελος ἐξήει, ὁ δὲ δεύτερος ἄρτι 
νενιπημένων τὲ καὶ ξυνειλημμένων, καὶ τῶν ὕστε- 

9 } Ψἤ Ο Ἁ 39 

ρον οὐδὲν ἤδεσαν. οὕτω δὴ οὐκ 
᾿Αϑηναῖοι ἐπέστελλον᾽ ὁ δὲ κῆρυξ ἀφικόμενος 
ηῦρε τοὺς ἄνδρας διεφϑαρμένους. καὶ μετὰ ταῦτα 
οἱ ᾿Αϑηναῖοι στρατεύσαντες ἐς Πλάταιαν σῖτόν 
τὲ ἐσήγαγον καὶ φρουροὺς ἐγκατέλιπον, τῶν τὲ 
ἀνθρώπων τοὺς ἀχρειοτάτους ξὺν γυναιξὶ καὶ 

εἰδότες οἵ 

παισὶν ἐξεκόμισαν. 
{. Γεγενημένου δὲ τοῖ ἐν Π]λαταιαῖς ἔργου 

καὶ λελυμένων λαμπρῶς τῶν 
ὡς πολεμήσοντες, 

, ᾿ κ᾿ . , ᾿ . 
ἑσχευαΐζοντο δὲ καὶ οἵ Ζακεδαιμοόνιοι καὶ οἵ 

πρεσβείας τὲ μέλλοντες πέμπειν 

ναῖον παρεσκευάζοντο 

τ λα 

(ἰἄχου αὐτῶν. 

[ονγίαβϑβϑα σγϑοίθ, Οἵ, ΤΥ 80, 4. - 
νεώτερον. Οὗ, δάη. 1 182, ὅ 
-- περὶ τῶν ἀνδρῶν. Ρτο 
περί οὰπὶ δϑῃ, ΙΥ̓ ὅ1 περί σὰ 
ΠΡΟ ἢ Ἴ82, δ᾽ Ἐπὶ ὧν δρυὰ 
νεωτερίζειν ἸΥ͂ 61. Βεὰ νεωτερί- 
ἕξειν περί τινος 1 ὅδ, 1. Τυπὶ 
Βεποίϊνυβ Θηβαίων αὐτὴ τεϊαίϊνο 
ἰᾳ ποία. ΘΒ, 

8 8. οὐκ εἰδότες, ἰηῖον- 
ῬΡοίδιϊ ΟΠ 6 ΠῚ οὕτω Δάνουθὶϊ 6558 
Κυαθρ. οοηϊοῖυ ; 56 ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΡ ΠῚ 
εϑί, πη δὰ οπιηΐᾷ πηίοα ἀθ ΑἰΠπε- 
αἰθηβίθαβ πατγαία οὕτω δὴ το- 
ἴεγαίαν, Ργδθίθς. ἤππο ἸΟΟῸΠῚ ἴῃ 
ἃροάοβὶ οὕτω δή Τ|ν. παθϑὲ, αδὶ 
ἴῃ ῥτοίαϑδὶ αἰοία ἴῃ ἀπατὴ ΘΟΙη- 
ῬΥΓΘΠθμαΪτ, 

ΡΟΣ Ὁ» ΧΕ ΨΡΕ ἐξεκό- 
μιεσαν. Οἵ 18, ὃ. - ᾿ἘΡϑεὺς 
ρος οΥ ΕἾ 1:95; 

δρ: 4.19.1. ἘΠ  τώες. 
Βῖο ᾿τοσὰμῃ 10, 1; δ]101] ποὺ πο- 
ΤΊ, 58Ϊ ἃ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΟ ΘθηρῖϊνῸ 
Πλαταιῶν 11 18, 4. 1Π 21, 1 
80, 1 αἰβοθββϑουῖβ, ΤΙ ον ἀἰάϊ βἰη- 
συϊαγο οδί, Οὗ, Μαθηβοῃ, ἀ6 Ἀθ0, 

σπονδῶν οἱ ᾿᾽4ϑη- 
παρ- 
ὑμ-- 

Ρ]αι. Ρ. 8, -- λαμπρῶς. σῇ, 
απ, 1 49, 1.--- οἵ ᾿4ϑηναῖον 
παρεσκευάξοντο. Θυοά Π0Π, 
Ιϑρῖταν παρεσκευάξοντο μὲν οἵ 
᾿4.. αἵ ἴῃ ἈΠΆΡΠΟτα ἰορο πη (1 
8ῦ, 2) ἈΠΕ Βέγθίαν [85 ΘΧΟΙΩΡΙΙ5: 
ἐξάγει ἐς Ζρέλας τὸ ἤμισυ τοῦ 
στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ 
καταλείπει Χεη, Απηδῦ, Υ 2, 1, 
αθὶ, φαθτηδαπιοαιπὶ Πἶο, δοοοβϑὲ 
ΟἸϊαβιηιβ, ἤοπι. 11, ΧΧΙΥ 687. 
ΒΟΡἢ. ΕἸ. 267 58ᾳᾳᾷ. Οὗ δα. 1 
985.9.05Ξ5 πρεσβείας ΤῈ ἃ 
παρὰ βασιλέα. Δὰ αυἱτοβαὰθ 
θΦ ΠΏ σογθηΐθβ ἤᾶθὸ τοίογθηα 
οἱ ἰάοῖνοῦ ναϊρο δία πα ἀραιὰ ΒΕΘΚΕ, 
ἃ πῖδ αἰίθυι πη) παρεση, πι8]6 ρα Πο- 
ἴὰπὶ Ῥοβίταπὶ 6556 ἱπᾶθ δρρᾶγεί 
αυοὰ νετρᾶ πόλεις τε... ποιού- 
μενοι δά τυἰγόβαθδ ΒΡ Θοία ΓΘ Βου]ρ- 
[ΟΥ 'ρ86 8 2. 8 ἀοοσοῖ, 6 1,.δο6- 
ἀδουποηϊουιη ἰθρ αι 8 δὰ Ὑθρ6η} 
Ρυοΐθοιβ νἱὰ, Ο7, 1, ἀ6. ΑἸΠε- 
ὨΪΘΏ5111ΠῚ Ιορϑιίοια ΘοΥαῖ ὨΪΠ1] πο- 
νἸΠ1118, Νδαιι8 ἰἀ πο η ἢΠὰ παρὰ 
βασιλέα... βαρβάρους πορ]6- 
Θϑηῖι5 ἀϊοιὰ 6588 ΤῊΝ ἰϊὰ ἔπ τ ΠΩ ΨΩ: ΝΜ Ψ ν᾿ να τνυν.νἍ..ῃ.Ν 

πρϑτοὺς 



ΕΤῸΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (ἢ 1. 10 

παρὰ βασιλέα καὶ ἄλλοσε ἐς τοὺς βαρβάρους, 
᾿ Ἄ 9 , “ ΡΥ ι 

εἴ ποϑὲν τινὰ ὠφελίαν ἤλπιζον ἕχάτεροι προσ- 
λήψεσϑαι, πόλεις τὲ ξυμμαχίδας ποιούμενοι ὅσαι 
7σαν ἐκτὸς τῆς ἕαυτῶν δυνάμεως. χαὶ Ζακεδαι-- 

μόνιον μὲν πρὸς ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις ἐξ 

ὕδρ. 7. 8 2. Μ“ακεδαιμονίοις ΟἸΊΠ68 ργᾶρίον ραιιοοβ. ἀδίθυϊ οὐ 68 
(οεἴαηι οαῦ,, 5] εχ ΒΟΠοδποὶ 5 ]θπιῖο οοποϊμάθιθ Ἰϊς οι). 

αὐτῶν Νὶμπά, οοτν, αν. 

αἴ 8018 ἐς τοὺς βαρβάρους δὰ 
ἈΠῚθῸ5 Βρθοίθηι, παρὰ βασιλέα 
δ 50108,ἀοοἀδοπιοηῖοβ , Π8Π| 50- 
οογάϊατῃ βογὶρίουϊ εὐἰθαῖι Ἡδγθβιῖτ5 
(Δαν (βομ!οπίθ ἀθὺ απιϑυῦ, ΡΟ], 
ϑρϑτί, Ρ..8.544.), 5684 ρτορίον μέλ- 
λοντες ἴῃ ἀαθῖο το] πὶ ραίᾶ- 
ΤῊ 15 ὉΓΓῸ ΠῚ ΤΈΨΘΡΆ ΠῚΪΒΘΥΪηἐ ΠΘΟΠΘ. 
Οἵ, ῬΆΜ π,. ̓ υδεβί. Ἰιϊβίον, ΓΡ.118. 
-- ἐς τοὺς βαρβάρους. 6 
ἐς νἱὰ, δἄη, 1 187, 8. Βαυθδυὶ 
ἃ Ῥεουβὶβ αἰβίϊποιῖ ϑαηΐ Οάνγβαθ 
(67, 2) οὐ ἔονίαββθ ρορὰ]ὶ Ἐρ 
εἐ Μαοθαοηΐαε (οἴ. ο. 80). --- εἰ 
ποϑεν ἴῃ ὁπόϑεν τυυϊαπα πὶ 
6558 ρΡαίαὶ ΝΆΡΘΥ ἴῃ ΜηΘΠΊΟ8. ΠΟΥ. 
567. ΧΙΝ ρ. 90 ρτορίεν Ῥίοῃ. 
(455. ΧΙΥΠῚ 28, 2 ὁπόϑεν τινὰ 
ὠφέλειαν προσλήψεσϑαι ἐνό- 
μιξον. ϑεὰ ἶο ποὴ ἰδπι ΡΓ6558 
ΤῊ, βϑαῦιίαγ αὐ πἰ}1} πιαίδγα ΕΣ 
ΡΘΡπλϊαι, εὐ οἴ, ὙΠ 20, 2. 
πόλεις, 561], Ἑλληνικᾶς. -- 
ποιούμενοι ἀ6 σοπμδίι. Ναᾷπι 
ΠΟΘΙ ΡΒ Γ68. Ῥίδη6 5ιισοαββὶ:, ΟἿ, 
δάη, 1 10, 23, --- ἑαυτῶν. ϑ8ῖς 
ἰτόγατῃ 1 95, 4, ΟἷἌ, Ασπαῖ, 46 Ργο- 
ΠΏ], ΓΘΙ͂ΘΧ. ἀ5ὰ Ρ. 86 οὐ ἀθ ρτο- 
ΠΟΠΊ, 51Π1|0], οοηδίγιοι, τοῖοχ, 
Ρ. 46 ει 86. ΕΟ ς 

8. 2. καὶ Λακεδαιμόνιοι 
. μέγεϑος τῶν πόλεων. 

81 ἴῃ γα]ραια Ἰεοίΐοης Τακεδαιμο- 
γϑέρεδ, νυ. ἐπετάχϑησαν οπιηΐα 
γεοίθ βου ρία Θ58θηΐϊ, ΠΟΠΙΪ ΠΕ Ψ 8, 
δα ἀπθτὴ ἐπετάχϑησαν͵ τοίθυθη- 
ἀυπὶ εϑὲ, ἀθθοτγεὶ 6588 αἷ ξυμμα- 
χίδες πόλεις 5ῖνε οἵ ξύμμαχοι. 
ΝΗῚ (ΟΘΠ]ουιιη θη] ἴῃ γν, κατὰ 
μέγεϑος τῶν πόλεων ἴπε556 ρᾶ- 
ΤΠ, ταοίθ οχἰβυ ηγθ ΠῸῚ δϑβί 
ΟΌΓ [πβῖπ5 Θχρ!Ἰοθίιν, Οαπὶ διιίθη] 

» -ε ᾿ ». 9 ᾿ ᾿ 
αὐτοῦ ὑπαρχειν ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ 
Σικελίας ΛΟὴ ροββίῃῦ βἰσηϊῆοαγα 
ἴῃ ΤΠ σοηΐοᾶ οχ [8118 οἱ 51- 
ΟἾἸἴἃ ἃ 4 6556, απ0α σΟΡ 551 ΠῚῸ ΠῚ 
δύ ΠᾺΪΠᾺ5 Πᾶνο5. οΧ ἢΪἶβ (θυ 5 
Οαπὶ ΡΕΪΟΡΟΠ 65115 ἀπίθ ἱπιρθίαηι 
0 ΑἸΠθηϊθηβὶθι5 ἴῃ ὐγγδοιιβᾶβ 
ἔαοίππιὶ 586. οοπἰπηχῖθθα (οἴ, ΠΙ 
ΘΟΣΟΝΙ 11: ὃ. 84,8, ὅῶ. ὙΠΙ 2, 
8); ̓ ξ Ἰταλ.καὶ Σικεῖ. πθοίοπἀ απὶ 
δβϑῦ οιπὶ τοῖς ἕλομ. 0 ἔδοίο 51 
ἐπετάχϑησαν «αἱ πόλεις ξυμ- 
μαχίδας τοΐονιατ, Ππᾶθο οὐἶίαν 
βϑηϊθητία : οὐ ἃ δ οο ἀπ ΟΠ ἢ5 
απἰάθιη 5οοϊΐ ρυδθίθυ 688 
μΠᾶν65 4ὰδ6 ἰ1 (1. 6. δαΐ, 5ἱ 
48 πανὶθιβ ρυϊβιϊ ποσαπη οὐ σϑγο- 
ΤΠ ΒΟΟΙΟΡ ΠῚ σορ᾽ίαίαν, ἴῃ ΡοΙο- 
ΡΟΠΠΒ650 δαΐ, 5ἱ ἰᾶηὶ δ οἃ 488 
θαυ πη} γοΒρ οἰναν, ἴπ ΠΙΆ ]}1ἃ οἱ 
516118) ρᾶγίθβ ἱρβοῦαπι ἴῃ 
Πια]ϊὰ οὖ ΄ἸΟἸΠὰ π᾿ 6 Χὶ5 
οὐδηῦ πᾶν65 [δυγϊ οαυὶ ΡΤῸ 
τᾶ ρηϊταἀϊπο οἷνῖίαι 1 

ἰα 551 δι ηἱ, δ απομίαπι Ρεϊο- 
ΡΟμΠοϑὶ Πᾶν 85 ῬΆΓηΙ ἀρίθ ἀἰοαη- 
ἴ 506118 Π|411018. εὐ 5101] 6510 115 
ἔμ 1558 θαι αὐτοῦ οοπιπιοάε δὰ 
ἰπβεααθηίία ἐξ ᾿Ιταλίας καὶ Σι- 
κελίας 5ρθοίαγ ροίθϑί, ργϑθβθυιϊηι 
ΟὈΠῚ 5ῖ0 ἱπίθ!] δοίη οἰΐδπὶ Ρ]Π6 
ΒαρΘΡ ΔΟΔΠθιπὰ 511, οὐ ἅπγ δᾶ 
ἑτοιμάξειν ἡσυχαξοντας καὶ 
δεχομένους βίπγα! δα ίαν βίη σιι- 
Ἰατῖβ ἐπετάχϑη αἴχιο οὐ δὰ 416 
ἀπίθοθάπιηὶ πόλεις ξυμμαχέδας 
ποιούμενοι ὅσαι ἦσαν ἐκτὸς 
τῆς ἑαυτῶν δυνάμεως αἰϊαυϊα 
ΘΟΙΠΠΙΘΠ]ΟΥ αΠ γν6}15 αοὰ 1,866- 
ἀδοιηοηΐϊ! 118 απὶ ρτυϑθίθν θυ βίϊΠῸ5 
500105 Ρᾶγίΐθιι5. ᾿ρβουῦιπὶ 58 δᾶ- 
Ἰπηχίββοης. ἱπηρογυογϊηΐ,), βίους 
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᾿Ιταλίας καὶ Σικελίας τοῖς 
ἢ ΄ Α΄ τἀκείνων ἑλομένοις 

» Ἂ ᾿ » 

ναῦς ἐπέτασσον ποιεῖσϑαι κατὰ μέγεϑος τῶν πό- 

ἐπετάχϑησαν οοἀᾷ. ργαοίεν ἐτάχϑησαν Δ΄, εἰ ἐπετάχϑη Υὶμα. 

Αἰμθηΐθηβοβ 8 ὃ τήν τὲ ὑπαρ- 
χουσαν ξυμμαχίαν ἐξετάσαι οἱ 
84 ΡΟΡυΪΟ5Β ΠΟηααΤη [οθάθγαιοβ 
Ιοσαιίίοηθβ. πηἰβίββα ἀἰοαηίν, ἐπε- 
τάχϑη 6 οοἄ. Ὑὶπα, βου δ πά πηι 
ΘΘΠΒΟΡΘΠλ5, αἰ Πΐπο τοῖς τἀπεί- 
νων ἑλομένοις. Ρεπάοροὶ εἰ πρὸς 
ταῖς αὐτοῦ ὑπαρχούσαις γδ]ογοὶ 
πρὸς ταῖς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ 
ὑπαρχούσαις ναυσί, αἰδὶ ἀδιῖναβ 
“ακεδαιμονίοις ΡγῸ ὑπὸ Ἴαπε- 
δαιμονέων Ῥοβίίι8. ργορίον ἰη- 
564 ΘΠ ΓΘΏῚ Αἰλουπὶ ἀδίίνιιπη τοῖς 
τἀκείνων ἑλομένοις υἱπηΐδηι πιο- 
Ἰοβύϊαπη οὐ. Ο"Βοαν αύθη ΠᾺΡ ΘΓΘ οἱ 
ἴρ56. ἀαί, ΡΘγβΟΠ 8115. ΘΕ ΠῚ Ρᾶββῖνο 
ἸᾳηΟτ5 ΔΙ απ πεπ] απ ΑἸΠΡνο νὶ- 
ἀογοίαῦ. ἃ0 ὑπό οὰπὶ φϑποίϊνο, 
ααΐρρθ «αἱ ἃ αἰϊουϊαθ. ορθιἃ 
{{Π153 ΟΙ ἑκάστοις ἰά 6 ηὶ 
δδὺ ἃ 416 ῬΓΆΘΡΥ 5580) ἀπ᾿ αὐτῶν) 
δας οαπ ΔΙ᾿ οαΐα8. οομητηοᾶο (ΤΥ 
602, 1) δαΐ ἴῃ αἰϊσαΐβ τοὶ ρο05565- 
βἰοηθηι (ΕΥ̓ 109, 4) αἰϊααϊὰ ἤονὶ 
νοὶ [αοίηϊ 6556 ἰηάϊοοί, Ῥοβϑϑί 

ααϊάθπι οἰϊαπὶ βευναίο ἐπετά- 
χϑησαν 5010] Ψῆξς, αποὰ πὰπο 
τθοθρὶς ΟἸα55.: βϑά πιᾶηού αδίϊνὶ 
“ακεδαιμονίοις ἱπιρογία 85. οἱ 
Π1Ό]1Ὸ νυ Ἰβ᾽ 1 15. δέ, οὰηὶ ναῦς 
ἃ. ΠἰΌγαν1ϊθ 6Χ 586 δοίδ(}5 ΒΘΡΙΠΟΠ 8 
ῬΓῸ ποιηϊηδίϊν ο ΠΑ ̓ ΠῚ τ (οἱ, 
ἴ,.ο". δὰ Ρῃγγη. ρ. 170), ἐπε- 
τάχϑη ἴῃ ἐπετάχϑησαν νιυαϊαιιηι 
ααδιῃ ἴῃ ΤΉπον αἰ ϊ5 ΠἰὈγ15 [γα 6 ἢ 5 
νῆες ΟῸ ἀποὺ ἰοθ0 ἀδρυανδίμπι 
6556, Νρᾷιθ το] γα ον ἢξ ἀᾶ- 
εἰν “Λακεδαιμονίοις, 5ὶ ἄπο 
ἀϊοθπαϊ ρθηθγὰ νῆες ἐπετάχϑη- 
σαν εἰ ναῦς ἐπετάχϑη ποιεῖ- 
σϑαι οοπηπιαίαία 6586. βίδιαϊίαν, 
ἀαδ θη βιυπο γα γι ἢ ΘΟῊ [510 6 ΠῚ 
ΤΙ. 5101 ρον πλβίββθ Πα}1|Ὸ οοηβν- 
πηδίιν ΘΧΟΠΊΡ]ο, [Πουπαῖιθ ἀα 6 1 
Ἰοθαπὶ Θχρϑάϊγ ϑιυάθπβ, [100 
οοηδίαι, αὐτοῦ ἀθ ῬΘΙΟΡΟΠΙ650 
αἸϊούιπι 6586, [Ι͂ὴ Οὐθοιὶ οοηΐθο- 
ταν (Νον, ἰθοί, Ρ. 699) Μ“ακεδαι- 

μόνιοι . .. ἐπετετάχεσαν αἰ5ρ]1}- 
ΘοΡ6. ΦΙ Βααδιηρ ον, γθοίθ δᾶπο- 
τανἱ ΒοΘΠπι. Απάδοῖον δϑί ᾿ρϑὶαβ 
ΒοΘ ΝΠ βαβρίοϊο, ααἱ γΘρΟβὶίο 
ΠΟΙ ηδῖϊνῸ “Δακεδαιμόνιοι οοὺ- 
τρία ἐπετάχϑησαν οχ ἐπέ- 
ταξαν ἴαοίμπι 6556 ριιαΐ, α408}}5 
ΕΠ ΘΓ ΠῚ ΡΘΥπηαίαιῖ9 [ἰὈΓΔΥ 115, 
Ὠἶδὶ ρϑου ανῖὶθ αυδοάδη οδιβᾶ 
ΘΥΤΟΥΪ5. δΔοοδαθγθί, Π0Ὶ [Ὧ01}15 δυδί : 
Ρυϑοίθνθα ργορίον πη ον ἔδοία πὶ 
ἐξήταξζον 8 8 ἷο 4υοαιιθ ἰά6πὶ 
(ΘΠΊριι5. 60 Ππιᾶρῖὶβ ΘΧΒΡΘοίΔΠ11185 
ααοὰ ΠοΟ τηδηἀδίππι ΠΟῊ Ρεὺ- 
δοίαπι δϑί, ὕπὑπὶ ᾿ρίίαῦ σγουρὰ 
Ἰϑηϊοῦθ Εἰ ΘΓ 1 ΠῚ ταπίδιίοπα [8 
οοΥτὶσὶ πϑαποϑηΐ αὖ βθηίθητα Ρ6}- 
βρίοια ονϑάαί, βἰῃρα δι απδ8- 
ἄδηι ἶο 6586 ν᾽ ἀθίπι" σΟΥΡΙΡ(6]8, 
Μαχίμιθ διιίθηη ΠΊΘΙΠΟΥΑΡ 6 δϑβί 
1Π| 86, 2, αδὶ εἰιβάθπι τὶ πηθηῦῖο 
δι, Ἔδῃ Δ 6πὶ γουθὶ τάσσειν [ΟΓΠΙΔΠῚ 
Ἰερὶ ἴπ νοὶ αὐ τοῖς τάἀκεί- 
νῶν ἑλομένοις γοϑρομήθαηί, 1|- 
ΙῈΠ| διιίθπιὶ ἰοουπῚὶ 58], πὶ ποη- 
ὨπΠαπδΙ ἴῃ 50}101|5 ἢ, δα ἤππὸ 
᾿π οΡ γί παι 510 [οτὸ Δάβουρ- 
ἰᾳΠ| 6558. Ῥα δηλ: ἐν τῇ γ᾽ αἴ 
πόλεις αἵπερ πρὸς τὴν τῶν «α- 
κεδαιμονίων ξυμμαχίαν ἐτά- 
χϑησαν, σοπαῖϊπα αἀπὰ6 ἢἶο ἰ6ρ6- 
ὕαιαν νϑιδὶ ἐπιτάσσειν [οιτηᾶ 
οαπὶ ἐτάχϑησαν οοηϊιιδᾷ 6ϑί, 
Ουοὰ 5ἱ ἴΐὰᾷ ἔαϊν, ποη ἰδπὶ ἢδ6- 
γϑηἀππὶ οδὲ ἴῃ [ἰού αυ πὶ 511} }}}- 
ταἀΐηθ οὐ γθϑουῦῖθοῦο ᾿ἰοοὺ ἐπέ- 
τασσον «ἃ ἐξήταξον 8 8 οοη- 
γϑηϊθη 8. Οθίθγιιῃη ἀθ ἁγίου! 
ἐραϊδοιϊΐομθ ἴῃ ἐξ ᾽Ιταλ. καὶ ΖΣὶικ. 
τοῖς ἕλομ. οἵ, Μαιι. αν. 8 ὅτ0. 
ϑαιρρΡ. δὰ Χρῃ, Μϑμηι. 1 2, 19 οἱ 
Καθῆη. ἰν14, 1 60, 18, ἰηἴνα ΥἹ θ4. 
71,.:. ὙΠ 21. δ 88 ῆιν ΒΌΡΙΒ 
137, 4, 6 ργοῆοηι, ἐκείνων δάῃ, 
Ι182, ὅ οἱ ΠΊ11, 6. Ἑλέσϑαι 
τά τινος μἷο δὲ ΠῚ 608, 2 ἀϊοίαηι 
αὶ φρονεῖν τά τινος. Ὅθ τὸ 
Ργδοίου ΠῚ 80, 2 οἵ, Π᾽οά, ΠΕ 41, 1, 



ἘΠΟΣ Α. ΘΈΡΘΣΙΣ ΟἹ ἢ. 8) Ἰὲγ 

λεῶν, ὡς ἐς τὸν πάντα ἀριϑμὸν πεντακοσίων 
νεῶν ἐσομένων. καὶ ἀργύριον ῥητὸν ἑἕτοιμάζειν, 
τα τ᾽ ἄλλα ἡσυχάζοντας καὶ ᾿ϑηναίους δεχομέ- 

νους μιᾷ νηὶ ἕως ἂν ταῦτα παρασκχευασϑη. ᾽4ϑη- 

ναῖοι δὲ τὴν τε ὑπάρχουσαν ξυμμαχίαν ἐξήταξον 
καὶ ἐς τὰ περὶ Πελοπόννησον 

Κέρκυραν καὶ ἐπρεσβεύοντο ᾽ 
μᾶλλον χωρία 

Κεφαλληνίαν καὶ 
᾿ἀκαρνᾶνας καὶ Ζάκυνϑον, ὁρῶντες, εἰ σφίσι φί- 
λια ταῦτα εἴη βεβαίως. ποτ τὴν ΠΙΕελοπόννησον 
καταπολεμήσοντες. 

ὅ, Ὀλίγον τε ἐπενόουν οὐδὲν ἀμφότεροι, ἀλλ᾽ 
“ὔ 

ἕρροῶντο 

3 , , 3 

-- ὃς τὸν πανταὰ ἀρ... 2. 
(ἰοδαπιίταμι. ΟἿ, νδιη, 8 0, 
11 δἤη. 12, δ᾽ ΠΠΠ1ο ἐς (τὸν) 
ἀριϑμόν Ἡκξιοά. ΝΠ 60. 97. 
206, 2. Κτιυοσ. -- πεντα- 
κοσίων, Ηᾳπο πυπιοτιπι ἰΔη- 
ἀπδ ΠῚ ἰπδίο πηδί οὐ ΠῚ ἰπηριρηδύ 
ΒΙοοιηῦ, ἴῃ οἀ, ὕδγίθ. πυΠατ8ΠῚ 
τού πᾶν 65 ἃ ΡΘ]Οροπ ἢ 65115 ΘΟ] ]θοἰἃβ 
6856 σοηβίδιί; δίαιιθ οὐϊαπηδὶ ἀπ- 
ὀθηῖᾶ5 Σικελιωτῶν εἰ᾿Ιταλιωτῶν 
(Ὀϊοά. 1. 1,)ὺ ἀθιταχονβ (οἴ, {ΠΠ|τ, 
συ, Ρ. 88), ν᾽ ἀθηΐαν ΓΘΠΊΔΠ Θ᾽ 
᾿πϑίο Ρἰπνεβ. Ποθοπη85. ἰδηθη 
ΡΘΡρομάθῦθ πΠῸὸη δχρίϊοανϊ αποὶ 
ΟΟΙ]Θοίδθ βδἰηῦ ἤᾶνθ5, 5864. αποί 
οΟΠ]Ϊ ΡΟΒ56 ἴπη0 ΒρΡΘΡΑν υΪηί, --- 
δητόν) ὡρισμένον. 8601. ΟἿ, 
ΕἸ 113,1 εὐ 46 τῷ Με}, Πον. 
ΠΩΣ 180. Ξε ἡσυχάξοντας. 
6 δοοι5. οἵ, Κγιιθο, ὅν. 8 δὅ, 2 
ἀπ: ἡ: -- νὰ νηΐ, ἸΤῈΣ 51: 
51} 5 Ὁ}}5. ΠΑ 5. νη Ἰββθηΐ; ΠΔΠῚ 
ΡΙΆΙΙθα5 νηΐ 65. {ΠῚ 6 Π 4 1|ΠΔ 6558 
Π6 ΠΟΒ. ΠΟ ἀσογθηῦ, ΟἿ, ΤΙ Τ1,1, 
ὙΓΡ9. ΗΣ 
8 8. μᾶλλον, ἵ᾿πᾶρὶ5. 48 ΠῚ 

Βηῖοα. Οὐ, “πᾶ. Ὁ, ", ...-:5 
Κέρκυραν) οἵ γὰρ Κερκυ- 
ραῖοι ἐπιμαχίαν μόνον εἶχον 
(εἶ 1 44, 1 οὐ ἰδ δάη.). νῦν δὲ 
καὶ ξυμμαχίαν ποιεῖ. ὅ 6110]. 
ἴῃ ποὺ [Ἀ]]}1{π,) ηἶδὶ ἀθ οοπϑίαι 
Ἰῃ 6! ]οχὶῖ, Οὗ, ΠῚ 70, 1 οὐ δάηῃ. 
Π 2ὅ, 1. -- ἘΠ ΠΤ ΉΠ ΗΝ, 

ΤΠαογαϊα 5 Το]. 1. ῶ. ἘΔ. 111. 

ἐς τὸν πόλεμον οὐκ ἀπεικότως" ἀρχόμενοι 

Οἢ, 80, 2. --ἀκαρνᾶνας. Οτο 
Π]040 πὶ ΑΙΠΘΠΙ 5] 1ηὶ 50 οἷ} ἔδοιϊ 
Βἰπῦ οὐ ἀπϑίθηιι8, ἀθ θὸ οἵ. 9, 4 
εὐ 08, 7. -- Ζάκυνϑον. ἦα- 
ΟΥ̓ΠΙΠΙΙ ἴδ Π] δηίθα ΟὈΥΟΥ̓ᾶΘΟ5 
δαϊανεγαηῖ. Οὗ 1 47, 2 οὐ ἰηΐνγα 
9, 4 -- βεβαίως. Ουπ νυϊρὸ 
δα ρΡγοχίπια ροβίθυϊονα ὑϑίθσαίαν, 
τηπίαία ἰθ τε Ρ ΠΟΙ Π6 οαπὶ δή]. 
φίλια προίοπάτππι νἰβιιπὶ δέ, Οἷ, 
Ιν 20, 8. - καταπολεμή- 
σοντὲς φῬτγορίθι δαάϊειμη πέριξ 
πἴο νϑὶθὺ "6110 ἰη βίαν, αἱ 
ΙΝ 1- 2. 80: ὅ. 
Ἀρ. 8. δ Ὀ λέγον, Ἷ. 6. 

μικρόν. Οἵ, ΨΝ]Π ὅ9, 2. 87, 6. 
ΝΠ δ η: υ Τὰν: ΧΧΙΧ 1, 18 
ΜΠ ΠῚ ραν νυτη. --- ἀσιια θαι 
δηΐηλο. --- ἔρρωντο ἐς τὸν 
πόλεμον, τοιΐϊβ νἱνῖὶθα5 ἴπ 
ποὺ θ6] Πα ἱποαπ θα ηΐ, 
Ρονΐ, ΕΥθαιθηί 8 ἢδο νὶ εδ1 
ἐπιρρώννυμι, ἀ ὙΠ ΤΕ καὶ 
ἐς τἄλλα ται ἐπέρρωντο. ΟΊ. 
Κναθρ. 84 Ὀίοη. ρ. 271 εἱ 8 4, 
ὉΔῚ εϑύ Ομ πὶ ΟΡ6 αἰ το δα δα, 
-- οὐκ ἀπεικότως. Οὐ, δά, 
Ι 17, ὅ. -- ἀρχόμενοι κιτ.1. 
Ἐπίαπι ἴῃ Ηἶβ ἱπάϊοίαπι Πυνὶ Ροϑί 
Πα αὶ ἀθοθηπθ δουρί ἱπγυθηϊΐ 
ὉΠ, Ρῥτορίθν. τηδχὶ μηδ πὶ ΥἱΡ] ΠῚ 
ΟΠ ΘΠ ΟΠ 6 ΠῚ 40 αἰγῖβαιθ ἰπ ἤπ6 
611 οχἢϊθἰίαθη. ὥθα δοὸ αὐοᾶ 
Ἰη1τ10 ΘΠ] ΠΔ ΔΟΡῚ Π5 σΘ.] 5 οῦ ΠῸἢ 
ἱπηρθαϊαν. «αἰη ἰάθη ΟοΥ 5. ἐθ 

Ὁ 

»» 
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ὧδ ᾿ ᾿ ᾿Ξ 9 ξ μ 9 ᾿ λ ᾿ ᾿ [ ὲ ὶ 

γὰρ πάντες ὀξύτερον ἀντιλαμβάνονται. τότε δὲ χα 
νεότης πολλὴ μὲν οὖσα ἐν τῇ Πελοποννήσῳ. πολλὴ 
δ᾽ ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις οὐκ ἀκουσίως ὑπὲ ἀπειρίας 
ἥπτετο τοῦ πολέμου. ἥ τε ἄλλη Ελλὰς πᾶσα μετέωρος 
ἣν ξυνιουσῶν τῶν πρώτων πόλεων. καὶ πολλὰ μὲν 
λέγια ἐλέγετο. πολλὰ δὲ χρησμολόγοι ἧδον ἔν τὲ 

ἿΝ ᾿ ἽΞ Φ' τὸ ᾿ Μ Ψ ᾿ 

τοῖς μέλλουσι πολεμήσειν καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσιν. 
- -" ᾿ 9 ᾿ Ἀ ᾿ ᾿ 

ἔτι δὲ “]12λος ἐκινήϑη ὀλίγον πρὸ τούτων, πρότερον 

8. 8 1. τότε δηὶ 1Τι. αι. Τὰν, Ρα]. ΜῸ τὰ. ϑ'οὰ οὰπὶ ἀπδδ 
ὉΔῚ πεῖς Βυδοθριϊ οαυδδ6 ΔΙ ογδηταν, ΔἸτουὰ 8. ΘΠ ΡΆ]15, Δ] τθνὰ ἰαϊὰ5 
ΒΦ} ΡΓΟΡΥα, δέ τεϑαυϊτὶ νἱάϊι Ηδδοκ. 

8 2. ἐλέγοντο ἴι. αὶ. Ῥα]. Αὐρ. Μ. ει. Ο. Ὁ. Ε. Η. Οἷ 5. 
Ι 126, 5. 

οδυβὶθ αἰϊο αιοαῖθ ἰθροῦδ 
βδι. -- ἀντιλαμβάνονται, 
αϑϑιοἀϊα αν, οἀροββαῃῖ, 
ἀντέχονται, ὉΠ 68: ὁ νοὶ 
ἀνθϑάπτονται. Οοοῖια τοῦ πολέ- 
μοῦ νοὶ οπιηΐηο τῶν πραγμάτων. 
ἸΠυᾷ Ροξεὶϊ ῬΥΌΘΟΡ. Ῥ. 1417. - 
νεότης, αΐ 8181 ἡλικία εἰ μαι. 
αν δηῖαβ. ΟἿ. 31, ὃ. --- ὑπὸ 
ἀπειρίας] παροιμία " γλυκὺς 
ἀπείρῳ πόλεμος. ϑειιοῖ. ὙἱἹά. 
Βίοσοη. Οθηϊ. ΠΠ1 94 οἱ 1θὶ Ἰῃτευρν. 
δίᾳιο Ριηὰ, ἴγαρηιν, 70. --- μετέ- 
ρος. [τὰ ΜῊΝ αἰωρεῖσϑαι τὰς 
ψυχάς, ἀνηρτημένον εἶναι ἐλ- 

3 

πίσιν, ορϑὸν (εἴ. ϑυϊά. ἴῃ ἢ. ν.) 
εἶναι, ἐπῆρϑαι ἰηΐντα 11. 3. ΠΠ 
5,1, ἰνδῖ, στ δ οἰ ΠῚ, ΝΥΝ 
δχβρθοιδίϊομθ ΒΈΌΒΡΘΩΗΒἊΠ, 
6558. 

8 ὃ. λόγια... χρησμο- 
λόγοι. ΦῬἰξουϊμιθὴ ἘῸΝ εἰ 
χρησμῶν ἃ 5010]. δὰ ἢ.. 1. εἰ 
Βυϊά, ρᾶγαπιὶ τϑοίθ δχρϊοδίαπηι υἱ- 
ἀδίαν. ο,λρησμός οὐπὶ νουθὶβ 
χρᾶν εἰ γρᾶσϑαι οτδοι!ουιηὶ 
ῬΥΟΡΥΪΒ. ΘΟ δ γθὴ5 ἀθβηϊίθ. ΟΥ̓ - 
σα πὶ ἀϊνίη πὶ νοοδίαν; 16- 
γιον δυϊεπὶ ἈρΟγίο ἰαιὶτ5 5Ρ6 οἰ 8 
δβδὶ νοσδθιυ! τη, 5 ΘΥ ΠῚ Ὸ ΟἿ Ϊ ἢ Ὁ - 
ΒῸΒ., ΥΘΥΌ απ ἴα τὶ ἰοὺ, αὐοὰ 
Π0ἢ ἰπιογγοσ δία νοὶ ἀθβ νοὶ ναῖθβ 
οἰοουϊαβ δβϑι. ἢ Βτνοὰ, δ μον 
Ηδδοκῖο λόγια βὺπι δυρατῖᾶ, 
Ῥιδοϑᾶσὶᾷ νδίθ πη, 
ογδουῦϊα ἀδογατη. ααρησμο- 

χρησμοί 

λόγοι ἰασίταν, ααἰθὰβ ΥΠῚ 1, 1 
ἰαησαπίαν μάντεις, ᾿ς αὐ 21, 8 
νἱἀθηϊαν ὅ586 Ομ 868 οὐδοῦ α 
αιδὸ ἀἰν᾽ τ Β᾽ὈΪ βυσοθβία 6558 
ἀϊοδαὶ, φαδιὶα γΟΥΒΙ 5. δα Ὀδη τοῦ 
(ᾳυατὸ ἄθον), δηπηδηῖθβ. ΟἿ. 
δάη. 31, 8 οἱ ἤδη. Απίψια, 1 
ὃ 87, ἐπὶ 89, Θ. Μουϊὶα οτγδουϊὰ 
ΑἸμδηΐβ Ὀε] 1 Ῥεῖορ. βαἀϊία δἰἰϑηι 
ΑὐὙἸΒιΟΡ δ 65. ΑἸ] Ο. ἴδ 5 ἰγυϊβὶτ, 
Οἷ, Εαᾳὰ, 61. 003 54αᾳ. ἂν. 960 
5864ᾳ. Ρᾷς. 1046 5η6ᾳ. -- ἔν τε 
νων πόλεσιν, ἰδηὶ ἰμἴ6Υ 605 
αὺϊ ὈΦΙΙΪὰπ σοβίανὶ οὐϑηΐϊ 
αα δηλ ΐῃ γοϊϊα αὶβ οἷν 8 τ18 Ὁ 5. 

ξ 8. Ζ4ῆλος... σεισϑεῖσα. 
Οὗ ὅρη. Ναί. θυ. ΥἹ ἢ ΠΑΣ 
Ηδτοάοιαβ ΥἹ 98 μετὰ τοῦτον 
(τὸν “ἅτιν) ἐνθεῦτεν ἐξενε- 
χϑέντα “ἢλος ἐκινήθη, ὡς 
ἔλεγον οἵ Δήλιοι, καὶ πρῶτα 
καὶ ὕστατα μέχρι ἐμεῦ σει- 
σϑεῖσα. ἈΑὰ αυδθ οὐὴλ Πὶξ ο0ὴ- 
οἰ απ οι}. ροϑβὶ Ν αἰοὶς. πηοϊα πὶ 
ἰοῦ Ἠογοἀοίδθυπι διὰ ἀπθὶδ ἃ 
Τιπογάϊάθ Βοίαμπιν ΠδὈϊξα 6586 
ἀἰχὶι; δάάθνε θηΐῃὶ ᾿ρβθὰπι Ηθνο- 
ἀοιατη ὡς ἔλεγον οἵ 4“ήλιοι. 
Νὰ ἃ ΧΥ ἐββοϊϊησῖο αυϊάθη ἀε- 
[εμαὶ Τιυογἀϊάοπι βῖο αὐ νογθὰἃ 
ὀλίγω πρὸ τούτων Ἰαχὶμβ δορορία 
δὰ Ηοτοάἀοίδαπι πηοίαπιὶ γοίεγαϊ: 
βοὰ ποὺ ἴδοϊ!α μι] οὶ 0 τποὰὸ 
γῈ8 βοχσίῃϊα Οἰγο ον 815. δ η16 
ἴδοία ρυοάϊ σ᾽ πη πηδίοσαση ἈΕῚ 
Ῥεῖορ. Ἂχ βυϊιαυὶ ροίαγιι, Ταγιὶα 

5.5... 
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οὔπω σεισϑεῖσα ἀφ᾽ οὗ Ἕλληνες μέμνηνται. ἐλέγετο 
δὲ χαὶ ἐδέχει ἐπὶ τοῖς μέλλουσι γενήσεσϑαι σημῆναι" 
εἴ τέ τι ὥλλο τοιουτότροπον ξυνέβη γενέσϑαι. πάντα 
ἀνεζητεῖτο. ἡ δὲ εὔνοια παρὰ πολὺ ἐποίει τῶν 
ἀνθρώπων μᾶλλον ἐς τοὺς “αχκεδαιμονίους. ἄλλως 
τε χαὶ προειπόντων ὅτι τὴν ̓ Ελλάδα ἐλευϑεροῦσιν. 
ἔρρωτό τε πᾶς καὶ ἰδιώτης καὶ πόλις εἴ τι δύναιτο 
καὶ λόγῳ καὶ ἔργῳ ξυνεπιλαμβάνειν αὐτοῖς" ἐν τούτῳ 
τε κεχωλῦσϑαι ἐδόχει ἐχάστῳ τὰ πράγματα ᾧ μή 
τις αὐτὸς παρέσται. 

οχρ σδιῖο εβέ Με !ετὶ, αυἱ Τῇα- 
ογάϊάεη ἄρ δηιᾳυΐογε ἰογγᾶς 
τηοία, 4ᾳυοά Βετγοᾶοίί Ὠϊβίογίδτη 
ποη ἰερίββεί, π|}}} δὐά᾽ῖνί5βε ρυίδί 
Ῥοτ, 1 ρ. 512, 5Ξ'πη}! σΟΙΠρΡΆΓΔΠ5 
Ριηά, ἔγαρτη, 68,8. ὕττυτι ῥγίπια 
δὴ ἰεογα εἐποάδίίο ρῥγοῦαπάα 5110 
Ρεπᾶει εχ ταιϊοπε 40}8Π| ἱπίεγ 
ὈἰΓΌΠΊ4Π6 5ΟΓρίογειη ᾿πίεγοαββῖββε 
εχ  βε πηᾶτη8β. Οἵ, δάη, 1 20, 3. 
ΝΟΌΪΒ ἰρίίυγ ψεῦὶ νἱάδίυῦ 6556 
ΒΙ τ} ΠἸτητιπὶ ΤῊ, τΔοῖτε περίεχίββε 
Ηεγοάοι! πδγγαίίοπμειη, οὔπὶ 1] 
θεϊογαμ ἔατηδε ά ετα ποπ Παρετεί, 
Βεγοάοιυπι δυίετη {ΠΠπππιῷ ἰοσυτη 
ΒΟΙΙρΡ5Ι556 δηίθ ἰεΥὙγΆ 6 πηοΐίῃΠΊ ἃ 
ΤῊ. σοτητηοηηογδίαση. ΑἸΠτογ Κίγο- 
Βοῆηβ ἴπ οοτητηοηίδίίομε 4186 
ἰηβεῦὶρία εδί ὕερθεγ ἀΐε Επίι- 
Βιοῃπηρσβζεῖς ἀεβ Ηεγοάοί. ῦε- 
ΒΟ ΒΟ ίβυτετκεβ Ρ- 18 5ᾳ. -- ἀφ᾽ 
οὗ. μέμνηνται, ροβί 
Θτδεδοταπι ἸΠΕΙΠΟΥ ΤΏ, αἱ 
ψεγιῖς Ρογί. --- ἐλέγετο δὲ καὶ 
ἐδόκει. ΑἸϊίον δυΐοπι ΤΗυογ ἀϊά 65 
'ρξε ᾿πάϊοαρμαίς, Οἵ, 84,3. Υ' 26, 4, 
δ δ0, 4. -- σημῆναι) σημεῖον 
εἶναι. ὅϑεο!. Οἵ, ἐπισημαένειν 
ΠῚ 49, 7. ᾿πβοϊθηεῖηβ δυίεη δά ϊᾶ 

᾿εβί ρσϑερ, ἐπέ εὐτὴ ἄαϊ., ργοὸ 408 
Αἰῖθι ἐς Ἰεσίτατ. ΟΥἮ, Υ 20, 2. Ὁῖο 
(Α455.ὄ υΧ 36, 1, ΑρΡρρ. Οἴν. Υ' 80. 
ϑγτ, ὅθ, βἐὰ εἴδη Ατίβεά, Ι 
Ρ- 330 τὸν ϑεὸν προειδότα ἐφ᾽ 
ἅπασι τοῖς μέλλουσι σημῆναι. 
θιοίταγ εἰἴάτη σημαίνειν πρὸ εἰ 
περὶ τῶν μελλόντων. νἱάε τυες. 
δὰ Ατῦ. Απδῦ. Υ1 22, 3. 

ξ4, ἡ δὲ εὔνοια... ἐποίει 

οὕτως «ἐν» ὀργῇ εἶχον οἵ 

ἐς τοὺς Πακεδαιμο- 
γέσυς, μΡεπενοϊοπεία δὰ ἴ,.ὰ- 
οεἀδετηοπῖοβ πο] πδραΐ, Οἵ, 
ὙΠ, 1. (55, θίοη, ΧΟΝ 11,2. 
ΠΝ 6,2. ΠΧΧΎΥΗΙ 39,4. Αττίδη. 
Απδρ. ἢ 2, 8, Αρρ. ΒεἸ!, εἶν. 
25, ΚΝ 21. ϑεῃδοί, δὰ Ρίυί, ΥἹ 
Ρ. ὅ04. Κτυερ, δὰ Αττ, 1 2, 8, 
 ΡΓΟΡΓ, τῦῶῦ ισίχκδαπι 1π 86- 
χίολαπθ ἀμ, αἰ ποιεῖν πρός 
ἄς τεπη θα! 5 ΤΠ ΟΓΘΟΓΌΙΗ, ““ Β 9 6} π|. 
-- προειπόντων. Οἵ, . Κσπθερ. 
1: 8. 41,4 πβάπ 2. -- (ὅτε Ὁ. 
ἐλευϑεροῦσιν, 36ὲ Ἰἴθετα- 
ἴ0Γε5 τγδεοῖδε ε8556. θὲ τε 
νἱά, 1 69, 1. 1Κ 85,1. -- ξυν- 
ἐπιλαμβάνειν. [Ξιιατίοβ ἐβ5Ὲ 
τηράϊυπι δὐἀποίαί (οι, ΟΥ1115,2. 
ΠῚ 14, 1. Ἀσεῖνο δἰφαοίίθηβ π505 
εἰ Μαχίπιωβ Τγγ, Ὑιά. ϑίερῃ. 
ΤΠεβ. -- ἐν τούτω... παρῆν. 
Οὐυπι ἰοίά Ξεϑηΐρητ4 τ ΙΡ 14,2. 
θεὲ ρετγίεειο χεχωλῦσθαι εἴ. 
Κσαορ, ὅτ, 8 ὅ3, 8 αἄη. 4. Ωυδεβί. 
στάιτηιη, Ρ. 12, -- παρέσται. 
ΙΝ 14,2 παρῆν. Τ΄ν, ΧΧΧ 9,9 
εὐ ἴπ 400 4υΐδαῦε εοϑδαϑδεί, 
Ρτοάϊ αὖ 5ε Ξα] υΐεπὶ ΟἿ ΠΪ ἢ Τῇ 
τοθδίυτ, Ἑαυίηγαπι εορίίαία οτᾶ- 
(9π6 τεοίᾷ ὩῸηΠ ΙηΐηΠ8 δ6πῈ 
ἀϊείαπι εἐ556 1πιε!]οριτυγ, Οὗ, Μδἢ, 
θτ. 8 607, 1, 8. 
8 ὅ. οὕτως ἐν ὀργῇ εἶχον. 

Ιὴ εοἀᾷ, ργδθροβίτο ἐοπίγα [ἐσ εξ 
βεγιποηΐβ ἄδεβι, μεῖς, ἴῃ Απίτηδάν. 
Ρ. 1τ ἱερὶ ψαΐ οὔπὶ ϑιερ!. ουτως 
ἐν ὀργῇ εἶχον (εἴ, 18, Ὁ. 21. 3. 
θὅ, 5. Μδι, ὅτ, 8 δ11 Ὁ. 1342 
εἰ δάη, 1 ὅδ, 1) αυς οὕτω δι᾽ 

95: 

οι 
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πλείους τοὺς ᾿Αϑηναίους, οὗ μὲν τῆς ἀρχῆς ἀπο-- 
λυϑῆναι βουλόμενοι, οἱ δὲ μὴ ἀρχϑῶσι φοβούμενοι. 

δ Παρασκευῇ μὲν οὖν τοιαύτῃ καὶ γνώμῃ ὥρ- 
μηντο. πόλεις δὲ ἑκάτεροι τάσδ᾽ ἔχοντες ξυμμάχους 
ἐς τὸν πόλεμον καϑίσταντο. “ακεδαιμονίων μὲν 
οἵδε ξύμμαχοι᾽ Πελοποννήσιοι μὲν οἵ ἐντὸς ἰσϑμοῦ 
πάντες πλὴν ᾿ἡργείων καὶ ᾿ἡχαιῶν (τούτοις δ᾽ ἐς 
ἀμφοτέρους φιλία ἦν᾽ Πελληνῆς δὲ ᾿“χαιῶν μόνοι 
ξυνεπολέμουν τὸ πρῶτον, ἔπειτα δὲ ὕστερον καὶ 
ἅπαντες), ἔξω δὲ Πελοποννήσου Μεγαρῆς, Φωκῆς, 

“οκροί, 
κτόριοι. 

ὀργῆς (οἴ, θ4, 1. Ν' 29, 2. 46, ὅ 
εὐ Μαι. ὅτ, β ὅ80, 1), ψαιόκ, 
86 Πετγοά. Δ ΤῈ Ἴ Ὁ οὕτως ὀργῆς 
εἶχον οἵ πλείους ἐς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐους ταανϊς. Ῥυδϑι]ῖπλα5. πηὰ- 
ἰδ] ΟΠ 6ΠῚ ΓΘ ϊα τι15 ἀπ θτι5 Πηΐ ΠΟΓΘΠΊ. 
Τουία οοπϊθοίιγᾶ οὐϊδπὶ ἰᾷ60 ροϑὺ- 
Παθοπάα ἀπο οἃ ἀἰσοηαϊ ροθηὰ5 
ΑΙ ἀριὰ Το. πῸ ὙΘρθυία πη 
ἴῃ νοῦθα ᾿πΐογθαγ, Ψυ]σαίδπηι ρΡοῦ- 
(1ο]8 ΘΧΟΙΊΡΠΪβΒ ἔχιδνα {πθηΐαν 
Νρυΐϊι5 δὰ ϑόρῇῃ. Τγδοῖ, 187 οἱ 
ΟἸ4585.; Κσαορον ψ ΘΙ} }5 ῬΙαῦ, ΑἸο. 
18 ὀργῇ καὶ πόϑω τὸ γεγονὸς 
λαμβάνοντες ΠῸΠ 5818. 581π|1}}-- 
Ὀ5, Ἢ ῃ6 ὀργῇ φέρειν αυϊάθιη 
1.51. 
Ἔν 9. Ὁτγογατηατι6 50 οῖ 05 πηϊ- 

πὰ5. αἰπιϊποίθ δηπτηθναὶ Ὠιοα, ΧἼῚ 
42, 4--ὉΘ. 
ἐδ 3. Πελοποννήσιοι μὲν 

οἵ ἐντὸς ἰσϑμοῦ. ὁ ἜἸοῖο Πε- 
λοποννήσιοι ἤρδιν. οἵ μὲν ἐντὸς 
ἰσϑωοῦ 5οτὶθ1ῖ, ααοὰ πι}}} οχιγα 
Ἰβίμπημπι ΡΘΙΟΡ Ομ μ 6511 Πιθυίηι. ϑοα 
ΘΧ ὈΡΡΟΒβῖΐο ΘΟ Ἀππία 4πὶ νοϑὶαί 

Μεσσήνιοι οἵ ἐν Ναυπάκτῳ 
(8 4) οτἱρῖπο αὐ! θη] ῬοΙορομποϑίϊ 
δύαηΐ, 864 οχίγα ᾿ἰβίπηγιη [χα ]- 
ἰθδηί, -- Πελληνῆς. Πὶ απο 
ἃ οοίουῖβ ΑΘ δοῖὶβ αἰγοηιριὶ νά θη- 
τὰν [αἶθ86. Οἱ, Ν' 68, 4. ΥἼΙ 8, 3. 
-- ἔπειτα... ὕστερον. Οἵ. 
ΤΠ ΟΜ 1. ΟΝ 1. θυ ντθ6,,8.,. 88, 
9 εἱ ἔπειτα μεϑύστερον Πγτηῃς 
ἴῃ ον, 206; ἐπειτὰ μετὰ ταῦτα 

Βοιωτοί, ᾿ἀμπρακιῶται. 
τούτων ναυτικὲν παρείχοντο Κορίνϑιοι, 

Δευκάδιοι, ᾿άνα- 

οὐ δἰ τα} 8. οοπΊϊοὶ. ὙΙά, ΚοοΙς, δὰ 
Ατοᾶν, 810. [6 [μΑἰ1η15 νὰ, Ηαηα. 
Τυΐβεῖ. ΠΡ. 242. Τερυβ ταὶ 
ναοῦ Κ 82, 1 ἱπαϊοϑυὶ; αἀπδη- 
αιι8πηι απ886 11 86, 1 ἀδ οχϑγοῖϊα 
ΟΡ ϑίνὶ ΡΟΙΟΡΟΠΠ ΘΒ ΟΥΏΤΩ ΡΓΟΡΘ 
ῬΑΠΟΥΠΊΙΠ] ψΘΙΒΠΘ ΠΘΡΓΔΗΛΙΡ 
ἴδ πὶ {απὸ ΑΟΠ ἰδ ΠῚ ἃπηϊοδ πὴ ἔαἶθ58 
Τιδοοαδομη "5 ἀοοθπί. Επτ οὐκεία 
γῆ αἰοῖταν 87, 6. Π)ὲ Ῥοβίθυϊ ουῖθὰ5 
ΟΠ ΡοΥἾθ 8. οἵ. 1 84. παννδίδ. --- 
Φωκῆς. Ηἰ5 ᾳυΐάεπι ΠῚ 9, 1 
᾿ϑηναίων αἰεί ποτὲ φιλία εἱ- 
θαϊταν, πἰ ΠῚ ΠΟ πη ητ|8. Ῥαϊδη 1.866- 
ἀδοπιοπίογιπι βοοῖϊ τηρίι Βοθοίο- 
απ νἀ θην [πἶβ85θ: ΠᾺΠῚ οἱ ἃ 
θιοά, ααοαὰθ ποπλϊηΔη α οἱ ἃ 

Το, ἰἴθγαπὶ ΤΥ 118, 2, Οἵ, οὐδ πὶ 
Υ 64,4. ὙΠΠ 8, 23. --- ἡοπροί. 
Οραπα, ποη ΟΖοῖίδο, Ψια, 46. ἢ15 
ΠΙ|.95ὅ,.1.. 97; 2. 101, 1. 86 ἬΠ| 
120, 1. 82. ἘρΙ᾿οπ οἰ αἰ ἂὉ Οραη- 
118. βϑοίπποιὶ απὸ σου ποθὴ ἔπθ- 
τιιηῖ, ΟἷἉ, ΒοροΚ].. Του, ΤΡ. 888, 
Τρεῖς, ανᾶθο, δορί. ΠΡ, 180 54. 
δϑιναυτικὸν παρείχοντο 

Κορένϑιοι κ. τ. λ.. 501}. 50]], 
564 Ργδοίθγραᾶ δἰ ΠῈΊ ροαἰι68. Ναπὶ 
Οουϊπεοῦαπι Μοραγθηβὶτιπὶ Κ5]- 
ΟΥ̓ Οπΐοῦαπὶ ΡΟ] ΘΠ ἢ β᾽ ΠῚ ρ θα Ἶ68 
Τι οοἀΔΟ ΠΟ ἢ 5 Δι Χ Πα πία ον 58,4, 
ΑΠΙρυδοϊοίαυ πὴ οἱ Πυθα ΔἸ Ο. ΠῚ 
1 80, ὅ. ΒΕ] ἰασθθὴ Πϑορί οἱ οἱ 
πῖ 10 οἰϊαηλ θοθοιϊβ οὐ |118. οἷν]- 
αι} } 115. ΠἶῸ Πθὴ ΠΟΙ 118. ΠΥ 68 
ἱπηρογαίδθ βαηΐ, Οἱ, ὙΠ ὃ, 2. -α 
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Μεγαρῆς, Σικυώνιοι, Πελληνῆς. ᾿Ηλεῖοι, ᾽άμπρα- 
κιῶται, Δευχάδιοι. ἱππέας δὲ Βοιωτοί. Φωκῆς. 
“οκροί, αἱ δ᾽ ἄλλαι πόλεις πεζόν [παρεῖχον]. αὕτη 
“ακεδαιμονίων ξυμμαχία᾽ ᾿4ϑηναίων δὲ Χῖοι, 4έ- 
σβιοι, Πλαταιῆς, Μεσσήνιοι οἵ ἐν Ναυπάκτῳ. ᾽Ἴκαρ- 
νάνων οἱ πλείους. Κερκυραῖοι, Ζακύνϑιοι. καὶ ὥλλδι 

πόλεις αἱ ὑποτελεῖς οὖσαι ἐν ἐϑνεσι τοσοῖσδε, 
Καρία ἡ ἐπὶ ϑαλάσσῃ, Δωριῆς Καρσὶ πρόσοιχοι, 
᾿Ιωνία, Ελλήσποντος. τὰ ἐπὶ Θράκης. νῆσοι ὅδαι 
ἐντὸς Πελοποννήσου καὶ Κρήτης πρὸς ἥλιον ἀν- 
ἰσχοντα [πᾶσαι αἵ ἄλλαι Κυκλάδες] πλὴν Μήλου 

αρ. 9. 8 4. τὰ οπ]. Τί. ψαὶι. Αυρ. Ολ55. Η, Βερ, (α.) Αὐ νἱά. (ἀρ 
150: 1. 68, 4 ΙΥ 15, 1. 85. 104. 4. δ 21, 1. 

Κορίνϑιοι... Δευκπάδιοι. 
Ῥνδείθι. 05 νἱἀβπέμιν οἰΐαπὶ Ερὶ- 
ἀν, ΤΥΟΘΖοηΐ, Ηθυπηϊ θη 568, 
ἀδηϊααθ Αμδοίοῦ σομηηθιηοΓᾶγὶ 
Ῥοίἶββθ. ΥὙἱά. ἂἀθ 115. εὐἰρὰ5 1 
Ὁ, 2. ὙΠ] 8, 2, 46 Απδοίοσὶβ 1 
40,1. 1180, 8. 56αἃ ΠΟΓ.ΠῚ ΟΠΊ ΠῚ 
ΟΡ65 Ὡᾶνδ[65 58η6 δχίσιιδε δγϑηΐ. 
ὙεΓαΠῚ 5᾿ ΠΥ Θογογαϊη, αὶ 
Ἰηίθυ δα αἶΓ65. ΠΟΙ ΠΏ, ΘΟΡὶἃ5 
Θαπδβίγοβ ῬΓΟΡίου πϑίθγδη) ἰθῦτἃ 8 
οἵ ᾿πη 601 Πα ῦθ πὶ ῬΟΡᾺΪ: οὐ 101} 8 
εβϑί ρᾶγναβ ἔμπῖββθ. -- ἱππέας 
δὲ Βοιωτοί Ἀ. τ. 1... 561}, 50]], 
5ε4 ρυϑοίθγθα οἰϊδη ρβαϊίθβ. Οἵ, 
ἀθ Βοβθοίουιπὶ ρραϊίδία 12, ὅ. 
Ια ριΣ Ὸ ον τ ὙΠ 
19, 8. -- πεξόν, ΠΟ ΠᾶΨ65 δὺϊ 
Ἔααῖι65. --- [παρεῖχον]. Τ]6οί 
ἴῃ τἈ]10 8. ῬΥΟΙΊΪβοθ δοιῖν 9 εἴ 
τηρᾶϊο νϑυδὶ παρέχειν ΤΗ. πίδιαν 
(εἴ: Κυῦδρ, Οτ. 8 δ2, 8 δΑἅη. 2), 
ἰᾶτηδη προ 65 ἰββί πᾶ οβδύ ἴῃ ἰδηΐᾶ 
νἱοϊηΐα οἰυβάθτη νϑῦθὶ νατγίαιο οἱ 
τϑρϑίο. Οἱ, οἰἴαη 8 ὅ. θε]. 1,. 
Βερθβί. ἰπ ΡΠ11Ο]. ΧΧῚΥ Ρ. θ571. 

8 4͵ αὕτη. Ροβὲ ποὺ μέν εχ- 
οἰάϊββε βυβριοδίυν Κυαθο, ΟΥ̓, ἰὰ- 
τῆθη 1 125, 1. --- Χῆοι, 4ἐ- 
σβιοι. ὅ0|1 εχ ᾿πβι!δη 5 ΠΑ Υ}5 
Δδρσδϑὶ πὰ η0 ἰθονῖ, ΘΕ 1.19: 1 
10, ὅ. --- οὗ ἐν Ναυπάκτῳ. 
ΘΕῚῚ 109; 8: οἵ πλείους. 
πα νά. Π 102, 

ὥ. ΠῚ 94. 1. ΤΡ 77,2. Αοδεδοθαὺ 
ἴὰπηο0 ἀβίδοιιβ, να, 80,1. Οδίργ ΠῚ 
ἈΘΔΥΠΆΠ65. εὖ ΑΜ] ΟΟἢ απο0- 
τη04.0 [οϑαογδιὶ Αἰπθαϊθηβίαπι ἴδοι 
βἰηΐ ν᾽ ΔΘ Ὀ Π118 Π 68. -- ἄλλαι 
πόλεις αἵ ὑποτελεῖς οὖσαι. 
ὕάνε ἰΐίαᾳ ἰῃίθυργθίθσα απᾶβὶ 880- 
Ῥδυῖογο5. αἀποαπα οἰνὶίαίθ5 {γῖθα- 
τἀγῖδθ ἔπουϊηέ, ααοὰ ΠΟ ΨΘΓΠΙΩ 
6558. δἰϊιπᾶθ 88115 οοηβίαί, ΟΝ, 
δάῃ. ΥἹΙ 57, 8. --, Καρέα κ.τ.1. 
Αὐἴθπάθ οὐ μομιϊηδίϊν 05 ἴῃ ΘΠ ΠῚ6- 
γδΙΊΟη6 ἰίὰ ροβίίοβ αὐ 51 νϑῦθᾶ 
ὑποτελῆ ἔϑνη ρτδθοθάθγεπί (πᾶ τα 
δὶ πόλεις ΧΡ ον Ϊ ΡΪΆΓΘΏ,ΕΒ, 
ῬΓΟΡΒῈΒ γοἀππάαγρης 18 ἐν ἔϑνεσι 
τοσοῖσδε) δὲ. ΠΟΙ Ϊπὰ ἰθγγΓ ΓΤ 
Ροβι ἔϑνη οΟΠ]οοαία. Οεδέθυιηι γον- 
Ὀ15 Καρέα... πρόσοιποι δ Τϑρῖὶο 
5 αΙ Ποδίον. ατᾶθ τῷ Καρικῷ 
φόρῳ οοπεϊποθαίαν, Ρανίτον Ἰωνία 
δα τὸν ᾿Ιωνικόν, Ἑλλήσποντος 
δὰ τὸν Ἑλλησπόντιον, τὰ ἐπὶ 
Θρῴκης αἱ τὸν ἐπὶ Θρῴᾷκης, 
νῆσοι. . Θήρας δὰ τὸν νησιω- 
τιπὸν φόρον βρθοίδι. σῇ δάη. 
ΥΠΙ 96, 4. -- ἐντός, ἰηίτᾶ 
Ἰ. 6. οἰ, αὖ δριὰ 1αὲ, Οἵ. 96,1, --- 

-» ο » ΄ 
[πῶσαιαΐ ἀλλαικυκλαδ ες], 
Ἰ.. 6. 86 4ᾶ6 ἃ ΡΕΪΟΡΟΠΠ650 οἱ 
Οτεία ποὴ δά 50]6πῚ οὐ θη 6ΠῚ, 
γΘΓΌΙ ἰΠ 6. ΒΘΡΊΘὨ 1065 οἱ οὐ θῃ- 
ἰ6ΠΔῚ βρθοίαηϊ, νϑὶιῦ Επθοθα οἱ 
ΔηάΓΟΒ οὐ βουγο5 (οἴ, 560]. 84 1 4). 
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καὶ Θήρας. 
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τούτων ναυτιχὸν παρείχοντο Χῖοι, 
“έσβιοι., Κερκυραῖοι, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεζὸν καὶ χφή- 
ματα. ξυμμαχία μὲν αὕτη ἑχατέρων καὶ παρασχευὴ 
ἐς τὸν πόλεμον ἦν. 

10. Οἱ δὲ “ακεδαιμόνιοι μετὰ τὰ ἐν Πλαταιαῖς 
εὐϑὺς περιήγγελλον χατὰ τὴν Πελοπόννησον καὶ 
τὴν ἔξω ξυμμαχίαν στρατιὰν παρασκευάζεσϑαι ταῖς 
πόλεσι τά τε ἐπιτήδεια οἷα εἰχὸς ἐπὶ ἔξοδον ἔχδημον 
ἔχειν, ὡς ἐσβαλοῦντες ἐς τὴν ᾿Δττικήν. 

γίγνοιτο, 
δ ΔῈ Ύο, 
ἑχαστοις ἕτοϊιια 

ἐπειδὴ δὲ 
κατὰ τὸν χρόνον τὸν 

εἰρημένον ξυνῆσαν τὰ δύο μέρη ἀπὸ πόλεως ἕκάστης 
3 ἐς τὸν ἰσϑιιόν. καὶ ἐπειδὴ πᾶν τὸ στράτευμα ξυνει-- 

Οαοηἶδπὶ ἰαπηθη Εἰ θοθα, αὰ86 οἱ 
'ρ38 τοῦ νησιωτικοῦ φόρου ετδί, 
οογί Ογοϊααπατη ΔΡΡδΙύϊοηθ ΠΟῚ 
οοπεϊη δῖαν, ᾿θ6. νοοάθα}0 ἀφ] θίο δἷὶὸ 
ΟΡ θΘΠἄπΠ| .,3558 8116 18 σΟὨΪ- 
οἷαί: νῆσοι ὅσαι... ἀνίσχοντα 
πᾶσαι αἵ ἄλλαι πλὴν ΜΙ. κ. Θ. 
ῬΙΆΓΑΙ 6 ΠῚ ΘηΪΠῚ γοο. πᾶς ΠΟ ΓΆΓΟ 
οαπὶ ΡΙΌΓ, ὅσοι ᾿ππρὶ οοηδίδί, ΟΕ, 
11, 3. ϑοὰ οπὴ πη ἸΟΟΙΠῚ 
πιο Ρ οἰ δυπιθηίο ἀπο Πὶ 6558 Θ0η- 
βίθί, οὐηηΐα αἀᾶ6 Α065586 ροβϑαηΐ 
ῬοΡΓ. ΔιοίουΘ 6 ογθ ρυϑδβίδί. -- 
Μήλου καὶ Θήρας. δε οῃΐτη 
δγδηΐύ οοϊομΐϑο ΠΟΘ ΔΘ ΘΟ ΪΟΥ ΠῚ 
ν6] ΜΙίηγϑγιηι Τιοοἀδθίηοηθ ῬΤῸ- 
ἔθοίο γι ΠῚ, 

8 ὅ. ναυτικὸν... πεξόν. 
Οορίαθ πᾶναῖ]οβ Ποῦ απδηίΐδθ 
ἔπουϊης σορηοβοῦβ αἀποάϑιηηπηοο 
ΕΧ 1 2; 4... 1.86; 2. ΤΟυυδδύμ 88 
οὐϊατη οΟρὶα5. ἃ {γἸ 0} }}185. 500115 
ΑἸΠδηϊθηβίαμη ἀδία8. 6556. ὈΥδοίου 
ὰηο Ἰοουπι οχ ΙΥ̓ ὅ8, 1. 54, 1. 
129, 2. ΝΤΙ 57, 8--- οορηῃοϑβοϊίαν. 

ὕδάρ. 10. 8 1. περειήγγελ- 
λον, ἱπροτᾶραπὶ ΠαῊ 18 
οἰτοατη πιῖ5515. δι ογ 1 1106, 
1. 1| 86, 8. ΙΥ 8, 2, ἐπαγγέλλειν 
1116.,.3. ΙΓ 117, 1. Οοηβϑουϊίο 
γουθοῦιπὶ ἢᾶθο οδϑβί: ταῖς πόλεσι 

περιήγγελλον στρατιὰν τά τε 
πιτήδεια παρασκευαξεσϑαι. 

Νὰπι ΡγΟΡίου 6Ο]] ΘΔ 1 0} 6} ΘΟΥΓῚΠῚ 
τγ8 118. αυϊάδπι Γογβιιδη τὰ ἐπιτή- 
δειὰ οοπηπιᾶίθ ροβὶ εἰκός ροβίϊο 

δὰ ἔχειν τοίδυρα; ψϑυυπη 86η- 
ἐδηιϊα παϊι5 ἔχειν ἰΐα ταΐϊππβ ἃρία 
εὐἶτ, Οἱ. 28, 8, ὙΠ 18, 1. 60, 2. 
11,6. --ιτὴν ἔξω ξυμμαχίαν 
Ἰπίθυ ρ θίαυΘ τοὺς ἔξω τῆς Πε- 
λοποννήσου ξυμμάχους. --- οἷα 
εἰκός. Τὰ αὐδάναρὶηΐα 5ΌΤΩΠΙΠῚ 
αϊ65, υἂἱὖὐ οϑίθπαϊὶ ΠΠ 57, 2, Τιυῖ- 
σἰπία οοηδβεϊαπίαν Γοοάθυθ Ατρὶ- 
ψΟΓᾺΠῚ οἱ Αἰμϑηϊθηβιιηὶ Ὗ 47, 6. 
ὃ 3, ἐπειδὴ ἑτοῖμα 

γίγνοιτο, Ορίδιεϊνο σΘΠ ΓΑ ἢ ΟΠ 
ἑκάστοις ἰπμοίο. οἱ "οὰ ἱπῃ 6 ἴ, 
ξυνῇσαν τοϊαῖο ἱπαϊοαίαν β᾽ηρια- 
Ἰοῦγατη ΒοοΙοσ πὶ οοΟρίὶδ5. ἀθίῃθ 608, 
αὐ 4αϊθυΒαιιθ τῈ8. Ῥαγϑίαθ θυδηΐ, 
ἴῃ ἰΒεμηγαπι, ΘΟ ΘηἾΒ556 τὰ 
δύο μέρη. Οἱ δᾶπ. 1 14, 1. 
Θαδιταῖαν δαΐθηὶ [που πίη ὈΐΪη 86 
Ῥᾶνίθβ (6 Χ θυ} }5} ΟΠ ΏΪ ὯΔ ΘΟΓΙΙΠῚ 
4υϊ δυπιϊβ ἔθυθηἶβ ῬΆΤῸ5. Θϑϑθηΐ 
8 ἰοίϊα5 ΒΌΠΙΠΊ8Θ6 ἴῃ 51Π0:105 
ἀἰϊδουρίαδθ, Πα ποὈἷ5. οἱ ν θυ ὶβ 
σοηγ θη θητα5. νἱάθίαν, ἀπο ἢ ἃ ΠΊ 
πθο ἰἰἴοὸ πθὸ 47, ῶ δᾶάϊϊ βδυπὶ 
σοποίϊνὶ τα Δ ὰτὰ ὃχ Ρδοίο (8. 
εχ ἔογπιαϊα 1ἷν, ΧΧΠ δγ, 10) 
ῬΥΔΘΡ 6 ἀ οὐ ατῃ νοὶ οἰ τη ]65, οἱ 
γοὶ; ΠᾺΠῚ ΟΕΠῚ 51 ΠΡ Ὁ] ΡΠ οἷν]- 
ται αηλ ἱποο]δθ πιο ῥ᾽ τ γ65 Θϑϑϑηΐ 
πιοὰο ρῥδιοίογεβ, ἴοθᾶθυϊβ ἰθρ8 
ΘΟΥΓαΤΏ. ΠῸΠΊΘΓ ΠῚ 11} {π|ΠῚ 4116 ΠῚ 
Β'πριϊαθ τηϊ γος σοηβἐϊ ἐπ 
6586. ΠῸῚ δβὺ ψϑυὶβι 116, ΟΟΠΊΠΊΆ 
Κυυορ. διιοίουθ πη ΠΟῸῚ ροϑῖ 
εἰρημένον 568 ρμοϑβί γίγνοιτο 
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λεγμένον ἦν, ᾿᾿ρχίδαμος ὃ βασιλεὺς τῶν Δακεδαι-- 
μονίων, ὅσπερ ἡγεῖτο τῆς ἐξόδου ταύτης. ξυγκαλέσας 
τοὺς στρατηγοὺς τῶν πόλεων πασῶν καὶ τοὺς μά- 
λιστα ἐν τέλει καὶ ἀξιολογωτάτους παρήνει τοιάδε. 

11: ἄνδρες Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι, 1 
καὶ οἷ πατέρες ἡμῶν πολλὰς στρατείας καὶ ἐν αὐτῇ 
Πελοποννήσῳ καὶ ἔξω ἐποιήσαντο, καὶ αὐτῶν 
ἡμῶν οὗ πρεσβύτεροι οὐκ ἄπειροι πολέμων εἰσίν" 
ὅμως δὲ τῆσδε οὔπω μείξονα παρασκευὴν ἔχοντες 

’ 

ἐξήλθομεν" ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πόλιν δυνατωτάτην νῦν 
ἐρχόμεθα, καὶ αὐτοὶ πλεῖστοι καὶ ἄριστοι στρα- 
τεύοντες. δίκαιον οὖν ἡμᾶς μήτε τῶν πατέρων 3 
χείρους φαίνεσϑαι μήτε ἡμῶν αὐτῶν τῆς δόξης 
ἐνδεεστέρους. ἡ γὰρ ᾿λλὰς πᾶσα τῇδε τῇ ὁριιῇ 
ἐπῆρται χαὶ προσέχει τὴν γνώμην, εὔνοιαν ἔχουσα 

ΟΔρ, 10. 8 8. παρεῖναι τοιάδ᾽ ἔλεξεν οοἀὰά, ΟΥ̓, δΔάη. 
Οδρ. 11. 8.1. οἵ ἀπίθ ξύμμαχοι δθεδὶ ἃ Τϑυν, Ε΄, ὙΊπα, Μοβαιι. 

εὐ. {ἰθι5 ρΘ 551 115, 
ξυμμαχοι. Οἷν ἰδηθῃ 8άη. 

Ροβαυΐπιι8, αποα Ἰά 61 ΘΟΙΠΠπηθη δαί 
ΟἸα55. 

8 8. ξυγκαλέσας κ. τ. Ά. 
Οοῃβ. απ 0 60 οοηγοοαίαχῃ αἰ- 
οαηι, διά, Μ6]]. θογ. 1 Ρ. 181. 
Νεατα ἰδπηθη 608 Αἱ ΘΟηνΘΠοΡδ ῦ 
ΘΟΠΒΕΠ10, 564 οοΠουίαίαν. --- τοὺς 
ενν ἐν τέλει, ἴ. ε. ἐν ἀρχῇ. 
Οὐ ΠΙ 80, 8. ΝἹ 88,10 εἰ δάῃ, 
10, 4. 58, 1, -- παρῇνει 
τοιάδε. Οοδᾶ, ΒουΙρ αγα πὶ οοΥ- 
γαρίδ ΠῚ 6556 ἰπάθ ρῥϑίεί ᾳποά ἰηΐ, 
παρεῖναι ποη Παβεῦ απὸ γοἴθγαίατγ, 
Νάᾷη Μεϊηεῖ., ααἱ ἴῃ ἤργη, 1Π 
Ρ. 948 δὰ ἐποπάπηι ξυγκαλέσαι 
παρεῖναι ΝΠ| 86, 8 αἴογι, να ]άθ 
ἴα 55. δύ; ΠΔΠῚ μἰς παρεῖναι ἃὉ 
εἰπών, ποθ ἃ καλῇ ρεμάοι. 
Ἐπηθηα. ϑἰηίθηΐϊβ ἰῃ ΡΆΪ]0]. 1 569. 
Κτιες. παραινῶν τοιάδ᾽ ἔλεξεν. 
Βεὰ ϑ᾽ηίθηϊβ οοπί δοίη ΘΟΙΏ- 
τηθηάδαῦ ΠῚ 8, 4. 

ὅδρ. 11. 81. οἵ ξύμμαχοι 
ΞξΞ- ὑμεῖς οἱ ἕξ. Οἷ, Με. Ἃν. 
8 812,1. Κυιορ,. αν, 8 4,2 δάῃ. 8. 
-- αὐτῇ Πελοποννήσῳ. δε 

αὖ ἴῃ οππηϊθιι8 ΠΠ ὃ ὦ ἄνδρες “ακεδ. καὶ 

ΔΡΓΘαΪΟ ΟἸΪ550 διοίουῖ 5. ἰδ γ 15 
Οριἰπιϊβ οἵ. Κυαθρ. αν, 8. ὅ0, 11 
δά, 160. -- τῆσδε οὔπω μεί- 
ξονα παρασκευήν. ϑοχᾶ- 
οἰηία τα ]ἶα γᾶν β ἃντηδίπταθ π|Ϊ- 
ἤταπι ἔαΐ586 ἰϑβί πίαν ΡΙαΐ, Ῥουῖο!. 
88 εὐ Αὐιβιϊα, Πρ. 141, σθηΐαχῃ 
μα Πα Ποπιπαπι Απάνοιο ἃρυα 
56Π01. 50 Ρ!!. ΟΟ. 694. -- ἀλλὰ 
καί. 51 καί 6β5ι 6 01 ἃ π|, ΔΙΓΘΡῸΠῚ 
ἀυοαιθ δηίθ αὐτοί 56 ἰῃίθ}16- 
Βοπάμππι εἰ ἀλλά ε6βϑὲ αὖ, ἰΐαὰ αἱ 
Ραίγῖο 56. ΠΠΟΠ6. ΡΥΪπ8 δππητία- 
ὑππὶ ΘΧΡΥΘΒΒΘυΪβ ν υ}]5. αὖϑ7 τοῖν" 
χίομλθη αποὰλ φοσοπ οδἴπθη 56 }7 
κιαολέΐσετι Θίααέ 76εἰτέ απ; ἴῃ 
αἰτιιπηαιιθ καί ναοὶ οἱ, αλλά 
ἐδ 884 ὀδομῃίγαυίπη πθρδίϊοηὶ 
οἱ δᾶ στρατεύοντες τηθηίθ τὸ- 
Ροίοπάσπι ἐρχόμεϑα (ἐπὶ πόλιν 
δυνατ.). ΠΙιϊὰ τἀ πηθι ρἰδοεί, σθγίθ 
ἴῃ Ρανιϊοῖρῖο δι ραϊαγο αὐἰἀάδηη 
ἰθ θα απδοῦῖῦ Μϑί. αν. 8 δδ6 
δάη. 1, 
ΕᾺ.3. ἡμῶν αὐτῶν. Οὗ Κυιθρ,. 

τ. 8 1, 2 δάη. 8. ---ἐπῆρταιει, 



ὧν 

24 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, ια΄. 

διὰ τὸ ᾿“ϑηναίων ἔχϑος πρᾶξαι ἡμᾶς ἃ ἐπινοοῦμεν. 
οὔκουν χρή. εἴ τῷ καὶ δοκοῦμεν πλήϑει ἐπιέναι 
καὶ ἀσφάλεια πολλὴ εἶναι μὴ ἂν ἐλϑεῖν τοὺς ἐναν-- 
τίους ἡμῖν διὰ μάχης, τούτου ἕνεκα ἀμελέστερόν 
τι παρεσκευασμένους χωρεῖν, ἀλλὰ καὶ πόλεως ἑχά- 
στης ἡγεμόνα καὶ στρατιώτην τὸ καϑ᾽ αὑτὸν αἰεὶ 

προσδέχεσϑαι ἐς κίνδυνόν τινα ἥξειν. ἄδηλα γὰρ 
τὰ τῶν πολέμων καὶ ἐξ ὀλίγου τὰ πολλὰ καὶ δι᾿ 
ὀργῆς αἵ ἐπιχειρήσεις γίγνονται, πολλάκις τὲ τὸ 
ἔλασσον πλῆϑος δεδιὸς ἄμεινον. ἠμύνατο τοὺς πλέ-- 
ονας διὰ τὸ καταφρονοῦντας ἀπαρασκεύους γενέ- 
σϑαι. 

', 6. μετέωρός ἐστιν, ας ΒΡ Γᾶ 
8, 1, αδὶ να. δᾶπ. --- εὔνοιαν 
ἔχουσα. Ἰΐαοο οὐπὶ ΘΠ αϑ] 
αἸοία δαπῦ ΡΓῸ 15: δι᾿ εὔνοιαν 
ἐπιϑυμοῦσα 5. εὐχομένη. 5)]- 
τα Πα ἀἰοοπαϊ σθηοτα ἰοριιηῦαν ΠΠ 
83, 4. Υ᾽ 40, ὃ. 

5.8. εἶναι. Βορϑίθ δοκεῖ οχ 
δοκοῦμεν. -- μὴ ἂν ἐλϑεῖν 

διὰ μάχης. δε ἈΚ ΡΗΙΟ 
ἰπβηϊίνο Π01} δαάϊίο νἱὰ. δάῃ, 
10 εὐ Κυπθο, αν, 8 50, 6 ἃ6ῃ, τ 
ἅο νν. διὰ μάχης ἐλϑεῖν (ἐέν αι, 
ἀφριι εσθαι) τινί Μαιίι}. αν, ΞΞΒῸῚ 
1.6. Κτυθο, ἀτ. ον 22 δάῃ, 
1ηἴνα 8 θ. Ἧ Ν - Ἄλλλητι 
στερόν τι. (ἵ, έμα, αν. 8 407 
δίαυρ δάη. 1 49, 8, ΠῚ 78, 2. - 
τὸ καϑ'΄ αὑτόν, γΡῖο 5πἃ 
Ῥαυγίθ, ρῖοὸ 86 αυθη4π6. ΘΟ, 
Μαιμ, αὐ. 8 288. ἰηΐτα 60, 8. 
87, 8. ἢδαβ. [ποαῦν, Ὁ. 46, 
ξ 4, ἄδηλα γὰρ π.τ.1. Ἐχ- 

Ῥ᾽Ιοαύαν ΘᾺ ΤΔ]|ακ βὶ0ῦ ΟΡ΄αἾο βιιριὰ 
βι σα Ποαία οὐ Οαν ῬΙΟΡΙΟΡ ΠᾶΠΟ 
οΟΡ᾿μΐοη θη. Οδα 10 ΠῸἢ δἰ. ΠΘ6ρ]6- 
Β6πάδ. Ποίθυιαν δαί η) ἄδηλα τὰ 
τῶν πολέμων δὰ εἴ τῷ καὶ 
δοκοῦμεν πλήθει ἐπιέναι, καὶ 
ἐξ ὀλίγου... γίγνονται δὰ καὶ 
ἀσφάλεια νννς͵ διὰ μάχης, πολ- 
λάκπις τε. υς γενέσϑαι «αἀ τούτου 
ἕνεκα... ἥξειν. -- τὰ τῶν 
πολέμων," 6Ί1ο τὰ πὶ ον 6108, 
γ68 θ6]}1σ 86. ΟἿ 102. -- ἐξ 
ὀλίγου, οοἰον τον, ΒῈῸ0 110. 

χρὴ δὲ αἰεὶ ἐν τῇ πολεμίᾳ τῇ μὲν γνώμῃ 

ΘΕ ἼΘΙ: 8: ΤΥ 108. τ νυσῖ τ: 
θὅ, ὅ. ΑΙΠῚ αυϊάθπι σοῦ 558 
ΟΧΡᾶΥ͂νΟ, 6Χ ΡΥ Υἶ5 Τῇ ΟἿ ΘῈ - 
(15, 564 πεῖο οχρ᾽δηδίϊοπὶ βίη ρα- 
Ἰανῖβ Ῥᾶγαπὶ ΘΟηΒΘΠΙΔΠΘΙ18 ΘΒ. --- 
τὰ πολλά 5ὶ ναϊοὶ Ρίθνᾶ 6, 
ἀοβιἀουαπίαν. νοῦ ἐν αὐτοῖς 
(τοῖς πολέμοις) νο]! αὐτῶν. τιᾶγο 
νἀ θαυ. 6588 ρθε απ αῖια (οἵ, 
Κύιος, αν, 8 46, 8 άπ, 2) οἱ 
ΠΟΙΉΪ ΠΔΕΙΝ 8 Ἰναΐιι5. ἰποἰδὶ οϑὺ αἵ 
ἐπιχειρήσεις. δι᾿ ὀργῆς, 
ΡΟΥ 8} 1π|1 τ Ὁ Θ( πη. Οὐ δάη. 1 
140, 1. -- δεδιός. Ηδο νοο8 πὖ 
Τιδιΐπο ἐἰηϊάπὺπ5. βίπη! ποίϊο 
οΆνΘη5, 8101 ργοβρίοὶ θη 8 
ΘΟΝΑἰΠ Θιαν, ΘΙ ΠΟ. 8. ὅ. 
ἄμεινον. ἴῃ αοτηραναίῖνο Πα οϑὶΐ 
Τοῦν, δυηᾳαθ Κυπθο, ἀπ0}8. ἰῃ- 
οἰ αβὶι. ΟΙα58. Ραίαι ναϊοτ ἢ μὴ 
δεδιός; 5ε4 μὴ δεδιὸς πλῆϑος 
ΠΟμ 5011Π| 886}06, 564. 56ΠΊΒΘΥ 
ΠΊ6 ἢ 18. ἰδ 5 ῬτοροΙ νι 48 }1 

᾿ τ . 
δεδιος. ΝῸ5. δἴπιι! δα  ΠλῈ5 ἢ 
οἵ πλέονες τὸ ἔλασσον πλῆϑος. 
-- ἡμύνατο. 1)ὲ δουῖβίο δῃϊ- 
Ῥἰτῖοο οαπὶ πολλάκις σομίπηοιο 
οἵ, ὅορὶι. τὺ, 222. ΑἸτιον 62, 1, 
δι δῇ μὲν γν ὦμῃ αἰγιιπὶ 

βἰσοϊβοο ἃ πιῖ8 ἂἃπ ΘΟ 51} 1185 
μἷὸ οἱ 20, 1 οἱ ἰδὲ ἀπθιιαῖαν, [ἢ- 
του ρυοίαιοπΘ πὶ 6 0 ἢ 51}115 ΒΙοομηΐ, 
οἱ οὐ ὁοηύγανί πὶ τῷ ἔργῳ ργδοίο- 
ΓΘ 8 ΠῚ ἀοοοί οἱ οἵ» νου Πορο- 
4οιϊ ΝἹΙ 49 ἀνὴρ δὴ οὕτω ἂν εἴη 
ἄριστος, εἰ βουλευόμενος μὲν 
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ϑαρσαλέους στρατεύειν, τῷ δὲ ἔργῳ δεδιότας παρ- 
ἑσχευάσϑαι" οὕτω γὰρ πρός τε τὸ ἐπιέναι τοῖς 
ἐναντίοις εὐψυχότατοι ἂν εἶεν, πρός τε τὸ ἐπι- 
χειρεῖσϑαι ἀσφαλέστατοι. ἡμεῖς δὲ οὐδ᾽ ἐπὶ ἀδύ- 
χ' αν Ἐν “ , δα 52 λ Ξ 
νατον ἀμυνεσϑαι οὕτω πολιν ἐρχόμεϑα, ἀλλὰ τοῖς 
πᾶσιν ἄριστα παρεσκευασμένην, ὥστε χρὴ καὶ πάνυ 
ἐλπίζειν διὰ μάχης ἰέναι αὐτούς. εἰ μὴ καὶ νῦν 
ὥρμηνται, ἐν ᾧ οὔπω πάρεσμεν, ἀλλ᾽ ὅταν ἐν τῇ 

΄ 

γῇ ὁρῶσιν ἡμᾶς δῃοῦντας τὲ καὶ τἀκείνων φϑεί- 

ροντας. 
» Α ᾽ -» "ὕὔ Δὲ ὅδ 

πᾶσι γὰρ ἐν τοῖς ὄμμασι καὶ ἐν τῷ παρ- 

8 ὃ. παρασχευάξεσθαι ΟΥηηθ85 ῥτγϑθίου Τδπγ. οἱ ρᾶποοβ 46- 
ἰουῖοῦθθ, Οἵ, δά, 

ἀρρωδέοι ..., ἐν δὲ τῷ ἔργῳ 
ϑρασὺς εἴη. ---τῷ δὲ ἔργῳ. 
Οὐπὶ βθηίθηϊδ ρυδοίον. Ἠθγοαοί. 
᾿.. Ὁ. οἷς Ἰπῖγαῦ ὙἹ 84. 9. -- 
παρεσπκευάσϑαι ᾿βογθϑη- 
ἀσπη 6558 ἀοοοὶ ϑδίθιιρ. Οπδεβί. 
Τῆπο, Ρ. 80 354. Νᾷπ οἵιπὶ ἴῃ Πο0- 
5:1 απ [ΘΓ Γἃ βἰηῖ, ΠΟῚ ἰ8Π1 Ρδνιδηΐ 

ὈΦΙΠατη, 568 Ῥαγανθιιην, Οὐ 88 
παρεσκευασμένους χωρεῖν. 

8. 6. οὕτω, Δ4 60, ΟΠ] 5Ὲ06- 
τονε ἀδύνατον ᾿ὰπροπάππι, ,, ΤᾺΠη 
1ΠΠΓΠΊΔΠῚ α4τι8τη ἰΐ σοϊαηΐ ὩΟΒ5 οΓο- 
ἄδγα 4αὶ ἀϊοπηῦ ΑἸ] θη θη 565 ΠΟῚ 
Δ ΌΒΌΓΟΒ 6556 ΠΟΙ ΒΟΙΠΊ ΘΟΠσ ΘΑ]. "ἢ 
Ατστη. Ἐγαβίτα 46]. Μαᾶν. Αἄν. 
οΥΙτ, ΤΡ. 809. -- τοῖς πᾶσιν 
εὐς παρεσκευασμένην. ΟἿ, 
1 80, 8 οὐ 101 δάῃ. ἰΐίθιῃ 11 86,2 
οὐ 20, 8, υἱ θδάθπι. οδύ γϑὺ- 
ἈΟΓΙΙΠῚ φοπιροβ το, -- εἰμὴ καὶ 
νῦν, ἷ. 6. εἰ καὶ νῦν μή. Οἱ, 
Ι 00, 8 εἰ μὴ καὶ δέδρακεν, 
Βομνγοῦ. δὰ Οπο5. Ρ. 232. Βοιηοὶα, 
δα ΡΙ]αί. 1 Ρ. 184 54, δἱ β'τη 65 
ΡΑΡΓ α]υππη γα θοίϊ ἢ 65 ἴῃ ΒΊΘΡΗ. 
ΤΗΘ65. νοὶ, Π| ρ. 191 64, τθο, Οἵ, 
δάπ, 1 Τῶ, 2, -- τἀκείνων, 
Ἰ.. 6. τὰ σφῶν. ΟΥ̓́ ΨΠΠ 19,9, 48,4. 
416}. Οθβεῦν. 1ΐν. ρ. 219 54. 
ἘσΘΡΊβοἢ, ΟΡ βοσν, οὐἱ τ, ἴῃ ΤΥ 8. 0.70. 
Κνοῦβ, [μθοὲ. ὨΙοά. Ρ. 81 544., 
οιἰᾶπὶ βιρτα 7, 2. 
8 1. πᾶσι... ὀργὴ προοσ- 

πίπτει. Νοη ροίοβί, πὸ αα] 8 ΠῚ 
ἸΠΊΘΥ ΡΤ ίθβ νου αηΐ, πάσχοντας 

40 ὁρᾶν οὐ πος ἂὺ ὀργὴ προσ- 
πίπτει, Ῥοπάθγθ. Νὰπι ὀργὴ 
προσπίπτει ἰηβηϊῖνι πη 5ΘΟΙΙΠῚ 
άθθγα ΡΟ5586. π}Π]|0Ὸ πιοάο ρτο- 
Ῥαίαν. εἶπα δ 50 ἴῃ διηθίσιιο γο- 
Τη ααἰίαν απο 586 'ρ508 Ρδιϊοπίοβ 
νἱάοπί, Νὰπι 06 6χ δὰ πβοβββὶ- 
τα] 8 ΘΟΠΒΘΑΊΘΠ5. 68 4018 Π| πά- 
σχοντὰς τι ἄηϑες ΟΠ ΒΡ Θυῖο- 
Υθι185 ἡμᾶς δηοῦντάς τὲ καὶ 
τἀκείνων φϑείροντας μια εἰ, 
σαν ἴῃ τῷ παραυτίκα ὁρᾶν 
Ἰαπε θη θη δβί 5᾽ΠῊ ΠῈΣ δίαιο 1 
22, Ἅ ἐς τὸ παραχρῆμα ἀκούειν 
Ἰορίταν, ΠΟ δαίθπι δὶ ἢϊ, Πθο6558 
δὶ πάσχοντας ῬΑΥΪΟΥ αἴ 6 πᾶσι 
ἃ προσπίπτειν ροπάθγο, ὕυτΐῃ 
ἰηνδάδθηαὶ δυίθπ] 5θηβ8ι προσ- 
πίπτειν ποῃ 501 πὰ οαΠῚ ἀδί., 568 
οὐϊδ πὶ ΟΠ δοσι5. ᾿πηρΊταγ, νοΐ 
ΘΌΡΙΝ, ΡΠ], 46, Επν. Ηργϑοὶ, 888. 
Ουοὰ δαίθηι πος νϑυθπὶ ἢἶο ἰὴ 
ΘΔ 61 ΘΠ αἰ α.10Π 6. τρια ΠΊ 416. Θᾶ- 
Β.ΠῚ 566ΠΠΊ ἰδ 6ΐ, οἷτι8. τοὶ θϊδ πὴ 
ΔΙῚ ᾿πνθηϊα παν ΘΧΘΠΊρΡ]α., νϑΠϊ 
1.625.35: ὙΠ 85; 2: ὑδ1᾽ Οἵ“ ἃῃε 
ΝΘαυϑα Δ ΠῚ Ἰοίίαν 115 8511} Ἀ]ΔΠΊῸΓ 
αὶ Πᾶθο νειν ἀερνᾶνδιἃ 6588 
Ραίΐδηϊ. -- ἐν τοῖς ὄμμασι, 
ἴῃ οοηϑβρθοοία, οογϑιῃ, Οἵ, 
500}. Τρ, 241, 746, Π 6]. ὕΒθηθν 
ἴῃ Μιβ. ἤθη. ΧΧΥ Ρ. ὅ80. δε 
πΘαπ6 νυ] σαγὶβ πράτ Δι 8 5 
᾿ᾶθο δϑί Ιοσπεῖο. ΒΊσηΙ Ποδη ταν αἴιδ 0 
ἴῃ ῬΥΟΧΙ ΠῚ ΠῚ (ἐν᾿ τοῖς ὄμμασι) 
οὐ θυ απὶ οοηβρθοίαπι (ἐν τῷ 
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αυτίχα ὁρᾶν πάσχοντάς τι ἄηϑες ὀργὴ προσπίπτει, 
καὶ οὗ λογισμῷ ἐλάχιστα χρώμενοι ϑυμῷ πλεῖστα 
ἐς ἔργον καϑίστανται. ᾿ἀϑηναίους δὲ καὶ πλέον τι 
τῶν ἄλλων εἰκὸς τοῦτο δρᾶσαι, οἱ ἄρχειν τὲ τῶν 
ἄλλων ἀξιοῦσι καὶ ἐπιόντες τὴν τῶν πέλας δηοῦν 
μᾶλλον ἢ τὴν ἑαυτῶν ὁρᾶν. ὡς οὖν ἐπὶ τοσαύτην 
πόλιν στρατεύοντες καὶ μεγίστην δόξαν οἰσόμενοι 
τοῖς τὲ προγόνοις καὶ ἡμῖν αὐτοῖς ἐπ᾽ ἀμφότερα 
ἐκ τῶν ἀποβαινόντων, ἕπεσϑε ὅπῃ ἄν τις ἡγῆται, 
κόσμον καὶ φυλακὴν περὶ παντὸς ποιούμενοι καὶ 
τὰ παραγγελλόμενα ὀξέως δεχόμενοι᾽ κάλλιστον 
γὰρ τόδε καὶ ἀσφαλέστατον, πολλοὺς ὄντας ἕνὶ 
χόσμῳ χρωμένους φαίνεσϑαι."" 

12. Τοσαῦτα εἰπὼν καὶ διαλύσας τὸν ξύλλογον 
ὁ ᾿Αρχίδαμος ελήσιππον πρῶτον ἀποστέλλει ἐς 
τὰς ᾿Αϑήνας τὸν Διακρίτου, ἄνδρα Σπαρτιάτην, 
εἴ τι ἄρα μᾶλλον ἐνδοῖεν οἵ ᾿Αϑηναῖοι δρῶντες 
ἤδη σφᾶς ἐν ὁδῷ ὄντας. οἵ δὲ οὐ προσεδέξαντο 
αὐτὸν ἐς τὴν πόλιν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κοινόν᾽ ἦν γὰρ 
Περικλέους γνώμη πρότερον νενικηκυῖα κήρυκα 

παραυτίκα ὁρᾶν) οδα πη, --- οἵ 
λογισμῷ ἐλάχιστα χρώ- 
μενοι; 4888 1 δαπηὲ αυΐθιι5 
ὀργὴ προσπίπτει. ὕδεοπον |, |. 
οὗ ἀε!. ϑεὰ ΔΘ ΠΟΒΟΙΙ αἰομπβ Υ 
Ρ. 808, ὃ. -- ἐς ἔργον καϑ'ί- 
στανται]) εἰς τὸ πολεμεῖν (]. ὁ. 
τὴν μάχην) ἐπείγονται 56}:0]. 

8. 8. δρᾶσαι. ΟΥ̓Ὠ δάη.1 81,60, 
- ὁρᾶν. ϑίπια! ἀπαὶ δῃουμένην. 

89. δόξαν... ἐπ’ ἀμφό- 
τερα. δες ἰπίθυ 58 ἱπηρθηᾶᾷ: 
δόξα ἐπ᾽ ἀμφότερα χαὶ εὐ- 
κλείας καὶ δυσκλείας 5080], 
Οἱ, δίῃ, 1 88, 8. --- κόσμον, ἷ. 6. 
εὐκοσμίαν, εὐταξίαν. Οἱ. 89,9. 
-- περὶ παντὸς ποιοῦμ. 
Ῥδα]ο Ἰδηϊοσᾷ νοῦρα 89, 9. -- 
τὰ παραγγελλόμενα ζει ὸ 
δεχόμενοι, ᾿πρ ναι πρλς 
οΥἰίθν οχοϊρίθηιδβ (,. 
δυάίοηϊοβ οὐ δχϑθαμθηί8), οἵ 
89,9. Το, Απη. 11 46 ἀϊοὶα ἱ πὶ - 
ρΡούδίοΥ πὶ δοοίροῦα οἱ ὅθη. 

ἘρΡ.107,10 πρὶ θστὶ δια 4] - 
ΟΥ̓ 5 ΘΧΟΙΡ᾿ ἃ πλιὰ5 πὴ ονὶᾷ. 

δρ. 12. καὶ 1. Μελήσιππον 
ἐννς τὸν Ζιαπκρίέτου. ϑιὶπϊ- 
ΠπὸνΡ ΠῚ 8ὅ, 1 οὖ [101] ἀρΡροβίτο 
ἃ 500 ΠΟΙΠΊΪΠ6, Βορᾶγαία οϑί. ΟΥ, 
Κυιορ, αν, ὃ 57, 9 δά. 1, δίηΐθη. 
δα ΡΙαΐ, ΤΊ μα, ς, 34, Ρτὸ Ζακρέ- 
του ὍΟΡ. Νόον. ἰδϑοί, ῥ, 889 ἀε- 
βἰάονταὶ “ακρίτου. Αἱ οἵ, Ὀιοπ- 
θεγρ. 5.1}. ἰηβοῦ. ἢ. 867, 78. 
Απάοο,. 1 δ2,67. --- εἴ τι ἄρα. 
ΟἿ Μδιη, αν, 8 ὅ260. Κταθο. ατ, 
8 Θὅ, 1 δἄη. 10, Νοη τηΐητ5. Ὀγ6- 
νον δὲ Τιδυῖηὶ οἱ ἀθυπιδηΐὶ Ἰοααὰη- 
τὰν, --- σὴ Κύιθρ. οαπὶ ἐνδοῖεν 
᾿ᾳ Πρ ΘΠ 1ΠῚ ἄοοει, αἱ 18, ὅ οὐ 4101. 
ΟἹ, “οὐδὲν 8 4 εἰ τὶ ξυμβαίνειν 
2,0, τὶ ἐσακούειν 1 82,2. 126,1. 
-- μᾶλλον, 4ιδηὶ 1 189, 2. -- 
ἐν ὁ δῷ, οὐπὶ ἴῃ ᾿ΒιΠπγῖπὶ ἀδ4 116 
Ρθυνθηϊββθηῖ, Ὑἱά. 10, 2. 

8. 3. τὸ κοινόν. Οἵ, δάῃ. 
90,. -- γνώμη. ἤος ελρὲ μ οῖν 
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καὶ πρεσβείαν μὴ προσδέχεσϑαι “ακεδαιμονίων 
ἐξεστρατευμένων. ἀποπέμπουσιν οὖν αὐτὸν πρὶν 
ἀκοῦσαι καὶ ἐκέλευον ἐκτὸς ὅρων εἶναι αὐθημερόν, 
τό τὲ λοιπὸν ἀναχωρήσαντας ἐπὶ τὰ σφέτερα αὖ- 
τῶν, ἤν τι βούλωνται, πρεσβεύεσϑαι. ξυμπέμπουσί 
τὲ τῷ Μελησίππῳ ἀγωγούς, ὅπως μηδενὶ ξυγγένηται. 
ὁ δ᾽ ἐπειδὴ ἐπὶ τοῖς ὁρίοις ἐγένετο καὶ ἔμελλε 
διαλύσεσθϑαι, τοσόνδε εἰπὼν ἐπορείετο, ὅτι. ἥδε 
ἡ ἡμέρα τοῖς “Ἥλλησι μεγάλων κακῶν ἄρξει.“ ὡς 
δὲ ἀφίκετο ἐς τὸ στρατόπεδον καὶ ἔγνω ὧ ᾿4ρχί- 
δαμος ὅτι οἱ ᾿4ϑηναῖοι οὐδέν πω ἐνδώσουσιν, 
οὕτω δὴ ἄρας τῷ στρατῷ προυχώρει ἐς τὴν γῆν 
αὐτῶν. Βοιωτοὶ δὲ μέρος μὲν τὸ σφέτερον καὶ 
τοὺς ἱππέας παρείχοντο 1]ελοποννησίοις ξυστρα- 
τεύειν, τοῖς δὲ λειπομένοις ἐς Π]λάταιαν ἐλϑόντες 
τὴν γῆν ἐδήουν. 

18, Ἔτι δὲ τῶν Πελοποννησίων ξυλλεγομένων 

(Δρ. 19, 8.4. ἐνδωσείουσιν οοττ. ΡαΪ., ἀπο ἐοπΊθγ6 σου θη δὶ 
Βιηα. ἴῃ ϑίθρη. ὙΠη65. 5. ν, ἀπαλλαξείω. Νάᾷπι ποῖηο ἰᾶᾷ ἀεοβίαοναι 
αυοα, γο]αὺ οράθγθ, ἰηνἰτα5 ἴδοῖϊτ. 

ἴπΓῸ [ΘΠ ΡΟΥΘ οοΟηΐγα γα] σα να Ρ᾽δ6- 
οορία ροδβίϊαπη. θη θη ἃ δϑὺ θη Ϊ πη : 
ΑἸΠΘμ θη 565 ΠΟΠα ΠῚ 60 τράδοϊοβ 

βϑδϑρίιβ δγιϊσϊο ΟδΡΟΘ ἀοοεοί 
Κυιθρ. δὰ Χρη. ἀπδρ. 1 6, 9, 
Οἵ. βαρτα 1 190, 1. 198:.7:1] 86, ὃ. 
ὙΓΆΝ; 1 - ἐξεστρατευμέ- 
νῶν - ἐν ὁδῶ ὄντων. ΟἿ. άπ. 
Υ δῦ, 4. --- ἐκέλευον. Οἵ, δάη. 
Ι 12, 8. --- ἐκτὸς ὄρων. Ὧδε 
Δυτίου!ο οπιΐβ50 νἱα. 51ητ, δα ΡΙαῦ. 
ΤΆ. ὁ. 1. Οἷ, δἄη. 1 108, 4. --- 
αὐθημερόν, Αητθ ποούθιῃ 
5. Π}}}} ἴῃ τὸ [ἧν, ΧΧΠ ὅ8, 8. -- 
ἀγωγούς] ὁδηγούς. 5010]. Θ᾽, 
ΡΒ ΡΥ ἢ. Ρ. 814, 564 τε! 5 σ΄ 014 88 
προπομπούς. ΟΝ ε 18. (ὦ: 
19. διαλύσεσθϑαι] ἀφί- 

στασϑαι τῶν ἀγωγῶν. ὅ6})0]. -- 
ὅτι. Οὗ, δάπ. 1 187, 4. --- ἄρ εἰ] 
ἀρχὴ γενήσεται. 8610]. Ποία 
51Π}}11ἃ Αὐϊϑί, Ρᾷο. 488. Αὐὶβιὶα. 1 
Ῥ-. 29. 81]. {ὰπρ. Ἀ0...8.. Μεῖρ: 
Αθῃ, ΙΡ 1609; ἄρχειν τινί τινος 
Ἰερὶταν οἰΐδτη ὅ8, 1. 
Ε οὐδέν πω, ποηῃάαπι 

ααΐϊοααἃη.. Αἰίοπᾶθ πώ ἀδ ἰι- 

6536 υὖ.. Ἐξ σοῖς τῷ στρα- 
τῷ. θ6 ἱπινδηβίινο ᾿Βἰπηρ Ἰοἷβ 
νϑγθὶ ἀδὰ οἴ, 25.. 1. 098; 1. 1035. 1 
εὐ δάη, 1 52, 2. 

8 ὅ. μέρος εὐ. τὸ σφέτε- 
609} τὸ δίμοιρον. 5680]. Ια. 
10, 2. - τοὺς ἱππέας, εαυϊ- 
τἀ ΠΔ 5Ὲ ΠΤ ππἰνθυβατη. Οὐτὴ καὶ 
ῬΥΔΘΡΥΘΒ50 46]. Νάθον 1]. 1], ῥ. 92 
Ρτορίεν 9, 8, δεὰ οὗ, [01 δάπ, -- 
ξυστρατεύειν. 6 τη ἢπῖι, οἵ, 
Μδᾶν, ὅ'γηί, 8 1488. -- λειπο- 
μένοις ,1.6. λοιποῖς. ΟΝ 114,2 
Παύῖναβ ᾿ἴὰ Ροβἰτι5 θϑύ αἱ πλήϑει 
5. ΟΝ ΝΠ 65. 1 
ζαρ. 19, 81. ξυλλεγομέ- 

νῶν. «ἐς τὸν ἐσϑ'μόν. Ουπὶ 
ἐς ΘηΪπΠ] ΠΟῸ ψΘΥθατ οὐ 51 ΠῚ} 118, 
ἀἁϑροίξειν, ξυναγείρειν, ἀλέ 
ξειν, οοπἰπηρσαηίαν, Οἷἃ, ΤΥ 91, 1. 
Δ ΠΠῚ 99. Εχοϊρίαπίυν Ρυδθίθσ ἃ 

- 
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τὲ ἐς τὸν ἰσϑμὸν καὶ ἐν ὁδῷ ὄντων, πρὶν ἐσ- 
βαλεῖν ἐς τὴν ᾿ἀττικήν, Περικλῆς ὃ Ξανϑίππου, 
στρατηγὸς ὧν ᾿ϑηναίων δέχατος αὐτός, ὡς ἔγνω 
τὴν ἐσβολὴν ἐσομένην, ὑποτοπήσας. ὅτι ᾿ἀρχίδαμος 
αὐτῷ ξένος ὧν ἐτύγχανε, μὴ πολλάκις ἢ αὐτὸς ἰδίᾳ 
βουλόμενος χαρίζεσϑαι τοὺς ἀγροὺς αὐτοῦ παρα- 
λίπῃ καὶ μὴ δῃώσῃ. ἢ καὶ “αχκεδαιμονίων. κελευσάν-- 
τῶν ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἑαυτοῦ γένηται τοῦτο, ὥσπερ 
καὶ τὰ ἄγη ἐλαύνειν προεῖπον ἕνεκα ἐξα σι 
προηγόρευε τοῖς ᾿“ϑηναίοις ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὅτι 
᾿Ἰρχίδαμος μέν οἵ ξένος εἴη. οὐ μέντοι ἐπὶ κακῷ 
γε τῆς πόλεως γένοιτο, τοὺς δ᾽ ἀγροὺς τοὺς 
ἑαυτοῦ καὶ οἰκίας ἣν ἄρα μὴ δηώσωσιν οἵ πολέμιοι 
ὥσπερ καὶ τὰ τῶν ἄλλων, ἀφίησιν αὐτὰ δημόσια 

(ἀρ. 18. 8 1. αὐτοῦ ρτο ἑαυτοῦ Ιι. γαῖ. Ρα]. Αὑρ. (485. αν. 
ΘΙ δα. Ἐ ἃ. Ἢ: 

16 ΠΊΡ ΟΡ βίδιαπι ΡΟ Γθοίπιπὶ οχρυὶ- 
τηθηςἃ. Ναηι αποὰ Χεη. Ηΐδβι. αν, 
1: ὅ, 11 ἀϊοιαπι οϑὶ οὗ ἄρκάδες 
εἰς ἜΣ συνελέγοντο, ᾿αϊοὸ 
8 1ὅ Ῥθβροπάθηϊ νοῦ τῶν ᾿Δρχά- 
δὼν οἵ συλλεγέντες ἐν ᾿Δλέᾳ. 
Οὐ 8 11 τὸ ἐν Κορίνϑῳ συνει- 
λεγμένον ἕενικόν, 56 οὐἰδηι 
δάη. 11 99, 1. --Ἐ πρὶν ἐσβα- 
λεῖν ἐς τὴν Ἀττικήν γα βίγα 
ἱπηρασηαῖ Οοθοί. δα ΗΥρεν, Ρ. ὅ9. 
Ργαθραναΐ βουρίον πᾶγιαία 19, 1. 
-- στρατηγός ιἴο πο [)6}}} 
ἀὰχ οϑῖ, 56Ὰ πηδοϊβίγαϊιβ οἷν 15. 
Ιηΐγτα 59, 8 Ῥουΐοθβ ἀϊοίιαν ἔτι 
στρατηγεῖν, αὶ οὗ, δάη,, 16 Πὶ 
θῦ, 4. -- ξένος. Τα8 ΠΟΒΡ68 
ἐδιόξενος γοοϑυὶϊ ροίοϑι. ΟἿ, ΡΟ]]. 
1 60 εὐε ϑυϊά. 5. ν, ἐδιόξενος. 
-- μὴ πολλάκις. Μή οὐτὰ 
οοηϊαποῖ, ἀπ οΟρίδί, ΠΟ 50] ΠῚ 
ΡῬοδβὺ εἰπηθηϊ νοῦθα ροηϊίυΣ, 564 
εὐ η] ροβύ βιιβρίοαπαϊ, δὶ ἴῃ 115 
εἰηθπαϊ ποίϊο ἰαίθί, νϑὶ αὶ Ῥοϑβι 
ὑποπτεύειν 11] ὅ8, 2, ροβὺ ὑπό- 
νοιὰ ΝΠ 49, 4, ροϑβὶ ᾿προσδοκία 
198, 8. ΟἿ 14, 8. Κτγυθρο, αν. 
ὃ ὅ4, 8 δάῃ. 10. ϑ'δδρίιβ (Ἀ ΠΊ 6 ἢ 
ἀρυὰ 68 ἰπβηϊίνι5. ἰορίναν, αἱ 
ἃρυά ὑποτοπεῖν 1 20, 2. 5], 1. 

ΤΠ Ὶ 5. 5 5: " }9Ὲ πολλάκις, 
«υοά μῖο, αὐ βαθρίι8. ροϑὲ εἶ οἱ 
μή. ἴοτια5586 γψϑϊοθῖ, οἵ, ΡΙαΐ. 
Δ.ῃ. 1790. Ρτοῖ, 861 ο. ἀ6 ΒΕ6ρ. 
424 ο, ὅ8:14}10. δὰ ΡΙαῖ. ΡΠδραν. 
Ῥ. 298 ο. Ηεϊπα. δὰ Ρ]αί. Ρ]δϑᾶ, 
606. Καρηη, αν. πιᾶχ. 8 498, ὅ. 
-- μὴ δῃώσῃ. Αἀποίδπάπηι μή 
ΡτῸ τπιβϊτατίονο οὐ. ΟἷἉ, Χο. Οομηη. 
12. 1. Καυδῆῃ: ατΥς τηᾶχ. 8 5106, Ε 
δάπ, 5. Εχ δπυϊαυϊουθτι5 βου ριοιῖ- 
θ115. ργᾶθίοῦ ἤ8θθ ἄπο δχθιηρ ἃ 
Πα} δἰ αβηγοὰϊ νἀ θηίαν ποῖα 6588. 
Ὀινθυβαπὶ Θηΐῃμ δύ ΥΠΙ 46, 8, 
αὶ οἷ, δἅη. Τοπίθτα καὶ μὴ 
δῃώσῃ ἀεϊ. Ηδφννν. ΟΥ, δοΐπι δά. 
120, 2, -- τὰ ἄγη... ἕνεκα 
ἐκείνου. ΟΕ 127, 1. - 
προηγόρευε τοῖς 49. ἅν τ. Γ 
ΟἿ, ΡΙαὺ, Ῥονῖοὶ.. 838. Ῥοίγαθῃ. ἃ 
86, 2. Τα8ι. ΠῚ 7. 51η}}}}8 ἀβύαεϊαθ 
ΘΧοιρία νἱὰ, ἀρυὰ Τἰν, ΧΧῊ 28. 
ἼΒοὶ Πΐβιυ. ὟΝ 38. Ροΐϊγαρῃ. Υ̓ 2,19. 
-- γένοιτο. ΠιογαΠιι5 πιοηίθ οὗ 
ξένος, πο, τὶ (1455... ᾿προγ50- 
ΠΑ ΤΟΥ Ῥαΐδιη8. ἀἰϊοίαπι. --- οὐὖ- 
κίας. ΡΙαι. ἐπαύλεις. Οὐ αι. 
1148, ὅ. -- ὥσπερ καί. Καί 
αὐ Ῥϑ 0 Ροδὺ ἴθ ἅπερ καί. Οἵ. 
Κυιορ, αν, 8 69, 82 δάη. 18, -- 
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εἶναι, καὶ μηδεμίαν οἵ ὑποψίαν κατὰ ταῦτα γίγνε-- 
σϑαι. παρήνει δὲ καὶ περὶ τῶν παρόντων ἅπερ 
καὶ πρότερον, παρασκευάζεσϑαί τὲ ἐς τὸν πόλεμον 
καὶ τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐσκομίζεσϑαι., ἔς τε μάχην 
μὴ ἐπεξιέναι, ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐσελϑόντας φυλάοσ- 
σειν, καὶ τὸ ναυτικόν. ἢπερ ἰσχύουσιν, ἐξαρτύεσϑαι. 

τά τε τῶν ᾿" διὰ χειρὸς ἔχειν, λέγων τὴν 
ἐσχὺν αὐτοῖς ἀπὸ τούτων εἶναι τῶν χρημάτων 
τῆς προσόδου, τὰ δὲ πολλὰ τοῦ πολέμου γνώμῃ), 

᾿ , ΄, α 
καὶ χρηματῶν περιουσίᾳ χρατεῖσϑαι. ϑαρσεῖν τὲ 

, ρ εἋἑσ ’ 

ἐχέλευε προσιόντων μὲν ἑξακοσίων ταλάντων ὡς 

οἵ ροβί μηδεμέαν οῃη!. Απρ. 55. αγ. ἂν. ψεῆ. Μοβαυ. 1. 
βεα [80116 οχοίάθγθ ροῖαϊῦ οὖ δϑί 8 ρ {1551 ΤΠ ΠῚ, 

ἀφίησιντεαϊοϊ! 56 ρΡοτηϊ- 
16 Γ 6. 1)6 5ϊ1}}}} ΕΟ ΡΗΡΕῚ οἵ, δά ῃ, 
11: -- ὑποψίαν. «γίγνε- 
σϑαι. ἘΧ βυρθυῖοῦε ἀφίησι "6- 
Ροίθπάμμηι βούλεται, κελεύει νεὶ 
5: Π1116 νϑυθιπ), Οἱ, ΕᾺΠΟΚΉΘη, 84 
ΤΠ πιο 51}. ὁ. Απαγοί, 8 2ὅ οἱ δάηῃ. 
ΙΝ 8, 8. Κυπορον ΤΪΠ 5 ἃρίθ ΟΧ 
γϑπηοίίονα προηγόρευξ (1. 6. Βῖο 
ἐκέλευε) να] ῬΘμάογο. 

8. 2. πρότερον. για. 1 148, 
ὅ. --- τὰ ἐκ τῶν ἀγρῶν. Οἱ 
84, Ἰθε θυ - το ναυτικόν, 
ἤπερ. ὁν, δάπ. 1142, 4. -- διὰ 
χειρὸς ἔχειν) δι ἐπιμελείας, 
ἵνα μὴ ἀποστῶσι. ὅεῖιο!Ι. ΟἿ, 
22, 1. 81, 2, 60, 4. Φυλάττειν 
Θχριϊοαὶ ΠΟ Ἐν νἱἀδίαν 5βᾶπθ 
τη οἷβδ 6585 σοηίϊη ον, αἰΠ1- 
ϑδοπίον συϑίοαϊτα (οὗ, Π1 46,6, 
ΡΓΟρΡι. ἴῃ πᾶππι, ἴῃ ροίϊοϑβίδίθ 
ΒΑΡ ΘΓ 11 10, 4) απδηὶ 56 10 
δ αὐ δ γᾶ υ 6, ἀυδηαθδη Α4}- 
[ΘΓ ἢ] ΟΠ Δ]ῖθγῸ ΟΟἤδογοῖ, (6- 
τθραπη οἵ, Μαιί). αν. 8 ὅ80, 1 ἃ. 
Βίπίθη. 8 ΒΙὰ ΡΟΠΟΙ; 54. - 
τὴν ἰσχὺν... προσόδου. 
ΘΕ 291. 1. ΠΡ 5. 6 υπό 
ἴπηρθ Θαπὶ θη. τῆς προσύδου; 
τούτων --- τῶν ξυμμάχων. Βἰπὸ 
ἈΠὰ προοοββιίαίο τῶν χρημάτων 
τῆς τρραῦδ ον 46], ἬἭουινν. Οἱ, 
ΠῚ 18,0, --- κρατεῖσϑαι, ὁ} - 
εἰποεῖ,, Ῥοίοβὺ οὔΐιπὶ νἱάθυὶ οχ 
Ἀρατεῖν (ἰϊ. 6. νικᾶν) πόλεμον. 

8 8. ϑαρσεῖν τε ἐκέλευε 
μ.τ.λ. Οὐ οπηὶ ἰΙοθῸὺ αυἱ 56- 
ααϊαν 46. ΑἸΠΘηἸΘηβ ΠῚ ΟΡθι8 
εἴ. θιοά. ΧΙ 40. Μαῃβ. ϑρϑνι, Π 
Ρ.898 544. [μ68Κ. ΑἸΠ6η, ρ. 829 544. 
-- ἑξακοσίων ταλάντων. 
Επηάοπὶ Ππαπηθγτη ἃρπᾶ ΤῊ. ἰπ- 
γϑηϊὶ ΡΙαί, Αὐἱβί. 34, Οοπίνα 460 
{8],,. {Ὑ] αὐ ΟΥΤ ΠῚ 5 πη] ΠΔ 40 Ατὶ- 
Βύ14 6. οοηδεϊαίαιη (1 96, 2), πι6- 
τηοτᾶῦ Ὠϊοά, ΧΙ 40, 2, αυοά 
ν᾽ ἀθίαν οοη ἥνιηδτο Ρβθαάο- πμάοο. 
ΙΝ 11. δεά αυοὰ Πἷς ἀἰοῖς ροβίθα 
ἀπρ!!οαίατη 6586 ᾶῃηο ΒΕΠΩΠΊΔΠῚ 
αἰβογθρᾶις 840 ᾿ἴβ αὰ8δ6 486 διυεῖία 
{1 θα ΟΓΠῚ 5ατηϊηἃ ἰγαα᾽τα 5απῦ Ὁ 
Ἀπᾶοο. ΠΙ 9. Αδβομίη, 11 178, 
ΠῚ Πᾶθο Ρ]ι5. 1200 ἰ8]. [558 
ἀἰοῖψαν, οὐ ἃ ΡΙαί. 1, 1., αἱ ραὰ- 
Ιατῖπ δὰ 1800 ἰδ], ἀοογανῖ558. πᾶν- 
γδίαν. πάτο Ῥϑβριαο- ἀπαοοὶαϊβ 
ἰθ 5. Π] 0 ΠῚ 11] ΠΟ ΠΊΪΠ15 8ἃ 60η- 
Βνπιαπάσπη Τῇ. ααδηὶ Ὀϊοάοτὶ 
ΠᾺΠΊΘΡΠῚ ΠΡ γῚ ροίοϑι, ὙἹά θέαν 
ἃαίο πη) ΤῊ. φόρῳ δ ΠιΠΊΘΓα556 
4πᾶ6 6Χ ρΡϑηβίοηϊθιβ γθαϊθαπὺ ααἱ- 
θι115 5411} ΑἸ Π ΘΠ  Θη5᾽ 5 5ΌΠΙρΡ ΠΠῚ 
6110 ϑ'δπηῖο [δοίη γϑϑιϊαθθδηῖ, 
4πὶ τϑαϊτπ8 ἴῃ ΒΟ χα ρ Θ5᾽ πὰ 8 «θυ. 
τοταπὶ οαίαϊοοἿ5 (ππβον. Αι, 1 
ἢ, 220 --- 272) ὑρίαιιθ ΟΠ ἰ{πτ, 
Ναηὶ ΤῊ. 1 117, 8 ἀδ ἷ5. ϑ'ιηηϊο- 
ΠῚ ΡΘηΒΙΟΩΪ 5 ρΑΥΪοΡ. δία 6 
101] ἀθ6 σθίθγὶβ {θα 15. νϑυθῸ 
τάξασϑαι αἱἴϊταν (οἴ, ἀαη. 1 99, 8), 
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ἐπὶ τὲ πολὺ φόρου κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν ξυμ- 
μάχων τῇ πόλει ἄνευ τῆς ἄλλης προσόδου, ὑπαρ- 
χόντων δὲ ἐν τῇ ἀκροπόλει ἔτι τότε ἀργυρίου 
ἐπισήμου ἑξακισχιλίων ταλάντων (τὰ γὰρ πλεῖστα 
τριακοσίων ἀποδέοντα μύρια ἐγένετο, ἀφ᾽ ὧν ἔς 
τε τὰ προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως καὶ τἄλλα οὐκο-- 
δομήματα καὶ ἐς ΠΙΟοτείδαιαν ἀπανηλώϑη), χωρὶς 
δὲ χρυσίου ἀσήμου καὶ ἀργυρίου ἔν τὲ ἀναϑή- 
μασιν ἰδίοις καὶ δημοσίοις καὶ ὅσα ἱερὰ σκεύη. 

εὐ ὙΠ δ7, 4, δὶ οἵ, 44η., 88- 
τὴϊο5 ἰηίο φόρον ὑποτελεὶς 
ποιηΐϊηδί. 6 ἢδο ἰρί(ν τ ρτο- 
ὈΦὈἾ ΠΟΥ οχ βυϊ πηᾶγ 6 ΘΘηΒ6 185 Βιι- 
Βοατη ἴῃ ΡΉΪ ΠΟ]. ΧΤΠ ρ. 708, 
4ιδηααδηι γΓαίϊοη 685. Ὁ 1]|}15 101 6 ΠῚ 
Ῥ. θῦ25344. δνίποουο βία θὺ ἤθαῖθ 
Ῥϑαϊα δηίθ ἰηϊύ πὶ 61} πραὰβ 
Ῥϑαϊο ροϑί βοοϊογαπι (τὶ θαία 51π|- 
τη Δ0 Αὐ᾽βίϊάθ οοηβιϊαΐατη οἵς- 
ἔδοϊββθ ρϑυμπι ἢν ηὰ5. 6586. ογϑαϊ- 
πῖι5, απ ΤῊ, νυ δ ῬΓΟΥΒ118 
γδρυρηαύ απο γϑιϊοηὶ 5 οἷτι8 
ὨΪΠη απ ΘΟ ἢ 5115 δίϑια! ΒΘ ΟΟἢ, 
ἴῃ Μαβ. Ἀθη, ΧΧΧΙΧ Ρ. 84---40, 
ΤῊ. ἱρὰ Δα πα ΓΆ556. γϑοιὶ- 
Β4 118 500 115 ἱπηροϑἰία, Νὰπι φόρον 
ἢΐς Πιβα πὶ γθοί ΑἸ Ϊὰ ἀἰοὶς οἱ 
ΡΕ]Ι4τι08 γϑαϊίαβ ἃ φόρου Θ0Π1- 
Ραϊδιίοπθ ὀχ ααϊ δά ϊτο ἄνευ τῆς 
ἄλλης προσόδου δΔΡρεγίΘ βίο ἰ Ποδῦ, 
ΞΞ ἔτ}: πόλει ἴαῃθ.6. ΘΕ ΠῚ γΘΥΒθῸ 
προσιόντων. --ἄνευ τῆς ἄλ- 
λης προσόδου. Ῥυδοίθυ εὐφο- 
ρέαν τῆς γῆς τιυϊία5, ρογίουϊδ, 
τη θία !}!]α πηὰχὶΠ6 ΘΟΙΠΠ]ΕΠΊΟΙ 
5001. Οἵ, Βοροκῃ, Οδοοη. οἶν. 
Αἴηθη. 1 ρΡ. 488 5αᾳ4ᾳ. 428 564. 
420 5ᾳᾳ. Αἀά. Χοη. ΑΔΔΡ, ΝῊ, 
21 προσόδου οὔσης κατ᾽ ἐνιαυ- 
τὸν ἀπό τε τῶν ἐνδήμων καὶ 
τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον χιλίων 
ταλάντων, 40 ἀδ ἰ960 οἷ᾽, τοῦ, 
ΗϊβτὟΙ Ρ. 7 (νυ ενβ. ἄθυμη, ΠῚ Ρ. 818) 
οὐ. Βορθοκῃ, 1. 1. ρΡ. ὅ606 β8ᾳ. - 
ἑξακισχιλίων ταλάντων. 
Ηδπο Ῥϑοιιηΐδτη Π 0. ΟΥ̓ ΠΟΤῚ {τι1556 
Β8ΔΟΓΆΠῚ, 564 Ῥαχίΐγη ΡῸὈ]οδ πὰ ἀ6- 
πιοηϑίγαι Κιγοθ οὔ, ἴῃ Ομ ΠηΘἢ- 
ταιϊοπο ἀθ δογᾶυῖο ΡᾺθ]ῖοο ΑἸΠ6- 
πἰθηβίαπι (Ζαν Θβο οι ἀ 65. Δ}, 

ΒιδαίββοδίΖθ5) 8οι15 δοδ. ΒΟΥ 55. 
ἃ. 1870 ἰηβεγῦίαἃ Ὁ. 82 5844. --- 
τριακοσίων ἀποδέοντα 
μύρια. Οταίογοϑ ἰβοοῦ, ΠῚ 69 
οὐ 126 αδἰᾳι Ποιηοϑίῃ. ΠῚ 24 οἱ 
Ὠ1οά. 1. 1. νἱπὶ Παγὰπιὶ ρϑοπηϊα- 
γαπὴ ἃὰΐ δαρθηΐ Ἐλὰ δ δας τηϊ- 
παπηΐ. Οἷ, Μηδ. 1. 1. ρΡ. 898 54. 
ΒοΟΘΟΚΗ. 1.1. Ρ. 584. τ ἀποδέοντα 
νἱα. αάη, ΤΥ 88,4. Ηδηο 50 ΠΊΠΊΔΤΗ 
ἴῃ ΑΓΒ βαϊδδ88 ΟΙ. ΠΙΥΧΧΥῚ 8 
οϑίθηίι Κίγομι. 1. Ι. ,Ὀ. 31 844. 
-- ἔς τε τὰ προπύλαια ΔῈΝ 
ἀπανηλώύϑη. Δπανηλώϑη ἴτι- 
ῬΘΡΒΟμ Ποὺ τ ϑλ νη ἐδ, αὐ παρε- 
σκεύαστο 1 406, 1, ὑπῆρκτο ἰ 
98, 8, ᾳυδ6 Πσσθην ΠΟὴ 8815 γθοίβ 
᾿απὸ ἀδ ᾿πα ρου ΒΟ ῃ ΙΘπὶ (θυ τὰ 8 
ῬΘΥΒΟη86 ρα 5βινὶ ἃ ἀγα θοῖβ ΟΠ] ΠἾΠῸ 
Αἱ πα ον. Θαπιρίιβ. β᾽ πο] τὴ 
ΤΡ ἢ] Θχροπᾶϊς [ρᾶκ, ΑἸΠδη. 
Ρ. 381 544. ἱπίογρυ. αενπι., 568 οἵ, 
οἰΐαπὶ ΒΟΘΟἢ, Ὀθοοη, οἷν. Αἰπθη. 
ΤΡ. 288 εἰ 400, [)ὴ6 ΡτΟΡΥΪϑοἰβ 
νἱὰ, Ηδγροοῦ, 85. ν. προπύλαια, 
Τιοαὶς. Αἰπθη. Ρ. 2327 5ᾳᾳ. ΜΕ]. 
Αὐοθδ 60}. 8 109, ἀ6 οοίθυῖβ δβαὶ- 
Βοἰῖ5, αν θη πο, ᾿ὕσθομιηθο, ᾳαοὰ 
τἀπὸ ποηάσπ οὐαὺ. ρουΐθοί ΠΊ, 
ΠΝ ΕἸδαϑίηΐο, ἰθιᾷ,. οὐ 8 106. 

ς Ποτείδαιαν. διά. 70,2. 
8 4, χωρὶς δὲ, Ρτδοίο ἃ 

νοτο, ΟἿ 161, 5. --- ὅσα. ϑδ΄πιὰ] 
διαὶ ἐστί. Οὐ δάπ. 1 16. Ηυο 
4υοαιο ἐν Ρθνεϊποι, Οορίῖια ἰρῖναν 
καὶ ἐν τοῖς ἱεροῖς σκεύεσιν σα 

ἦν καὶ ἐν τοῖς σκύλοις ΓΜ. 
ὅσα ἦν. --- ἱερὰ σκεύη. 5,» 8- 
ΒΟΥΠΠῚ 5ΔοΓοσαση ἴῃ ἃ646 Μίπουν ἃ 
ἀϑβϑυνδίουαμπι ἰπάἴοθ 5. τορϑυϊα τὰν 
ἴῃ ἰπβουϊριϊοπῖθαβ, Υ]ά, ΒΟΘΟΚΗ. 
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περί τε τὰς πομπὰς καὶ τοὺς ἀγῶνας καὶ σκῦλα 
Μηδικὰ καὶ εἴ τι τοιουτότροπον, οὐκ ἐλάσσονος 
[ἦν] ἢ πεντακοσίων ταλάντων. ἔτι δὲ καὶ τὰ ἐκ 
τῶν ἄλλων ἱερῶν προσετίϑει “χρήματα οὐκ ὀλίγα, 
οἷς χρήσεσϑαι αὐτούς, καὶ ἣν πάνυ ἐξείργωνται 
πάντων. καὶ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ τοῖς περικχειμένοις 
χρυσίοις᾽ ἀπέφαινε δ᾽ ἔχον τὸ ἄγαλμα τεσσαρά- 
κοντὰ τάλαντα σταϑμὸν χρυσίου ἀπέφϑου καὶ 

8 4, ἔλασσον Οἰιν. εἰ πιᾶῃ 566. ἅν. 

Οεοοη. οἷν. ΑἸΠοπι Αρροπα. “Ασα, 
-- σκῦλα Μηδικα] τὸν ἀρ- 
γυρύποδα ϑρόνον (Χοιχ 5) καὶ 
τὸν ἀκινάκην τὸν χρυσοῦν 
(Μαγάοι ῖ). ὅθμο], Οἱ, Ῥοπ.. ΧΧΙΝ 
129. Τουμε], δὰ Αδβοῖι, Ρϑυβ, 466, 
-- οὐκ ἐλάσσονος τθίουιαν 
δα γρυσίου ἀσήμου καὶ ἀργυ- 
ρέου, 501]. ὑπάρχοντος. [η56- 
ἀαθη5 ἣν, αυοὰ 46]. ΑΡΓΘ6Β80}.; 
ὀχίτα ψϑυθογα πὶ ΒΕΓ α Δ ΠῚ 65, 
αυδο ὄντος ροβίιϊαί. Ουᾶνθ Π6 
ἔλασσον αυἱάεπι (ν᾽ὰ6. 54.) ἃ 
Ῥοθν. ΘΟ πη πη θη ἀαύιπη ΓθοῖΡ ονε Ἰἰοοί, 
οαἱ οὐδίαπι οδἰΐδηι νοῦρα ἢ πεντα- 
κοσίων ταλάντων ῬΓΟΡίον ρθηθ- 
τἰν ὉΤὴ ουτη ἤ͵ ΟΠ ΠΟίΏΤΩ, 

8 ὅ. τὰ ἐκ τῶν ἄλλων 
ἱερῶν... χρήματα. Ἱερά 
ΒΙοοπι, ργορίον δαϊθοίαπι ἄλλων, 
οαπη. ΠΟΠΔπΠῚ {ΠΠπ|ιπΔὶ ἰΘΠΊΡ ΠῚ, 
5οα ἀομπδυῖα οὐ ναϑᾶ Ποῃηϊηδία βἰηΐ, 
ἀοοοθί 6558 γ68 βδοιαίαβ, δ᾽ ν6ΓῸ 
ΠοΙϊΟη 6 ΠῚ (6 Π1Ρ}} ἰΐὰ ἐρᾶν, ταὶ ἴῃ 
νόθα ἄλλων ἰἴδπὶ γ ΒΡ ἰοὶ δὰ Δϑάθῃ) 
Μίμουναθ νου ὶβ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ 
ΟΌβοῦγο βἰσηϊποαίδιη ἀἶοαβ (οἵ, 
Κυιορ, τ, 8 50, 4 δάη. 10), οὐδ πη 
ἀοπϑυιὶα οἱ νᾶϑἃ βδογᾷ, ΠΟῚ ΤΪΠ115 
ὁδυῖα 4υδπὶ βίσηα, χρήματα ἰθπη- 
ῬΙοσατα 6856 οἱ Δα 18 Ραν οι 5 
ἔτι δέ Ἰαοῖγοο πο τὰ χρήμ. 568 
ἄλλα χρήμ. βου! θα πα ̓ πὶ ἔαἴ556 τὸ- 
βΒροπάθησαμι ὁδί, (πδπὶ ἀπ ὶία- 
(ἰοπ 6 πὶ ἰΐα {0116 βίθα οἱ ΟἸὰ55. αἱ 
μοη δὰ καὶ αὐτῆς τῆς ϑεοῦ το- 
βριοἰαὶ, 564 βἰηρα !αβ ΓῈ5 βιροτγῖο- 
γ65 ἰπ Ῥαγιμθηοηθ ἀπᾶἃ ΟΕΠῚ {Π6- 
ΒΆΌΤΟ ἃ5βϑιυγαίαβ 6556 ἀϊσδί, ουϊὰ5 
ῬΑΥΙΠ ΠΟ μἶβ ἰᾶπιθὴ ΠᾺ}} τηθηίϊο 

Οὗ, δάη. 

ἴλοία ὁδύ ρυϑθίθγαιιϑῃ) ν ΟΡ 8 ἐν 
τῇ ἀκροπόλει. -- οὐκ ὁλέγα. 
Ν6 διιϊσα! πὶ ΓΘ α αἶγα 8., ἱπίθυρο- 
ἰᾶγθ ααϊρρὲ 4186 ΠΟΙ δχὶ- 
σαδο 658ϑϑηΐ, ΟἵὈ, δάῃ, 1 49, ὅ, 
-- χρήσεσϑαι. Οἱ, Κναρρ. Ξ 
ὃ ὅδ, 4 δάη. 9. Εἰχ προσετίϑει 
ἴδοι! ἔλεγε τϑροιῦϊ ροίοϑί. -- ἣν 

: πάντων, 51 ΟΠΊηΪα ΠῚ 
ΟΠ ΪηΟ 1851] ΡΚΟΠῚ Θ θη τα, 
Πάντα δα τὰ ἐκ τῶν ἄλλων 
ἱερῶν χρήματα τοη 6βὲ γείογθη- 
ἄυπι, 564 φοπογαιϊη ἀϊοίιηι, --- 
τῆς ϑεοῦ) τῆς ᾿4ϑηνᾶς. Θ0Π0]. 
Οὐ, 18, 2. ἴ)οα ποῃλϊηδία δϑὺ Ρ1Ὸ 
Βἰ πη ]ΆΟΡῸ 581ι0,) πὖῷ 5Βᾶ86ρ6 ἰη Οἴοο- 
γοηΐβ ΝΟΥ ηἶβ οἱ ἃρὰα Ραυβ. Οἵ, 
1120, 11. Υἕ 28, ὅ. 1)6 1050 Δυίΐθηγ 
Ποο ργΆθοατο Μίπουνδθ 5 πη] ΔΓ, 
ῬῃΙάϊαθ οροῦθ, νἱὰ. Ῥᾶιυβ. 1 24,. 
ὅ 8464ᾳ. Μᾳβ]!. Ατόμδθο]. ὃ 114. 
ΜΙοΙ δ Π15. Ραγπθηοη Ρ. 266 544. 
ΟἿ, Ῥεπιοβίμ, ΧΎΙΙ 10. ΡΟ}. ΥἹΕΙ 
105:--- χουσίοις; ΟΡ ἃ ΠΊ ΘᾺ - 
(15 Δα 6 18. --τεσσαράκοντα 
τάλαντα. 1, ἰαἰοηία ροηὶὶ Ποά. 
ΧΙ 40, 8, ΧΙΙΝ ῬΡμΙΟΟΠοΥα5 
ἃρυᾷ 560}. Αὐἰβίοριι. Ραο, 604. 
Ουμ Τινπο, δου ΡΙαι, Μογδὶ, 828 ". 
θ6 νϑιθὶα τάλαντα σταϑμόν 
νὰ. Μαιῃ. αν. 8 428, ὅ. τιον, 
αν. 8. 60, 2 8άη. 2. ΘΠΉΪΠ ον Πὶν. 
ΘΟΡΟΠ ΔΙ Εἰ γα πὶ Ροπάο [ΠΕ 
595. 8. δ᾽ νἱα. ἱπίδρρι., ΒΠ1- 
ΠΡΡ 6] Παππιΐ απαίίπογαο- 
οἷ πα 11 ΧΧΊΙΝ ὅ2, 7, τ} ] οἵ, 
ΙΒ. -- χρυσέου ἀπέ- 
φϑου, δαυτὶ τοοροίϊ, Δαν] 
δὰ οὔτ 58 8πὶ (διι6..), 1.6. ρὺ- 
γἰβϑίιη ἷ, ΟἿ, ΡΟ]]. 1ΠΠ 87. ΥἹΙ] 98. 
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περιαιρετὸν εἶναι ἅπαν" 
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χρησαμένους τὲ ἐπὶ σοω- 
τηρίᾳ ἔφη χρῆναι μὴ ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι πάλιν. 
χρήμασι μὲν οὖν οὕτως ἐθάρσυνεν αὐτούς" ὁπλίτας 
δὲ τρισχιλίους καὶ μυρίους εἶναι ἄνευ τῶν ἐν τοῖς 
φρουρίοις καὶ τῶν παρ᾽ 

Ηογοά, 1 ὅ0, Αὐτὶ δπίθῃι ἰα]θηία 
ααδάγαρίϊηία ἀοη παν ααδ ἀσ]η θη ἃ 
ἃγρθηῦ. Οὗ, Βοθοκι, Οδοοη. οἷν, 
Αἰδδπ, 1 ρΡ. ὅ92. -- περιανρὲ- 
τὸν εἶναι ἅπαν, τούτη οἷν - 
οΟαμιοϊΓοἃ οχαὶ Ρ08556. Ααἱΐ 
αὐεῴς μοο περιαερετόν ἀδ 

80. Βἰ πηι! ον αἰοίιη οδῦ, δαί 
ἅπαν ἃὰ γρυσίον τοἰ δυο μι υπι, 
αποα ἔδοῖν ΟἸα88. ΑἸ] οθονῖς τὸν 
κόσμον νε] τὴν περὶ τὸν "κόσμον 
κατασκευήν νεῖ] τὸ χρυσίον ἀοτηὶ 
Ρούἶβ558 ἀἴοαηι. ΟἹ, Ῥαιιβ. Ι 20, ὅ, 
θιοά, 1.1. ΡΙαί. 1.1. οὐ Ρδυῖοὶ, 81. 
)ε ὑὐδηβίιι ἃ ρανοϊρίο δὰ ἰη- 
Πηϊον πὴ νἱὰ, δάη. ὙΠ 46, 0, --- 
χρησαμένους ἐπὶ σωτηρίᾳ. 
Π).6 τ ΟΣ ΤΩ ϑιν --- μὴ 
ἐλάσσω ἀντικαταστῆσαι 
πάλιν. ἤδοο οοπάϊοϊο ἀρὰ ΑἸΠ6- 
ΠΙθη 565 ΟΠ ηΐΪΠ0 να οθαΐ, βὶ ἀθουγη 
Ορὶθιι5 τοὶ ρ α] 1οα 6 οδτιβἃ π8ὶ θυ ηΐ. 
Ργὸ ρβϑοιηΐα ἃπίθπι 18} ἃ αἰϊ5 
Ταχι{18 Π 8 ὉΠ] ΡΒ Θυα Ὁ Β᾽ πη} ἔθ θη τι5 
βόίνουθ ἀθῦθθαηί. ΟΥ, Κίνγομμ, 1. 1. 
Ρ. ὃ8 8α. 

8. Ὁ: χρήμασι, 5011, ο0Π)- 
τη οΥγδ 15. -ττ ὁπλέτας ὃ ἕ. 
ὅττι οππαπιογϑίϊομθ οορίδυιηι Αἰιὶ- 
σαν πὰ 6 5θατῖταν οἵ, ΒΟΘΟΚΗ. 
Οδοοη. οἷν. ΑΤθη. ΤΡ. 887 546. 
ΟἸΐπι, Εαβυ, δ! ]θη. Ρ. 889 54. 
θαηοῖς, Ηἶδι, δπιαα. ΙΧ ρ, 409. 
ΒοΙοοΙ. ἴῃ Πἰρυὶ ααθπὶ 46 πλἰ- 
{πἀϊπ6 ΠΟΠΊΪ ΠῚ δου ρδὶῦ απᾶ6 ἴῃ 
οἰ ν᾿ ται 5 ρα θοὶβ οὐ ρου Βο- 
80. ἰαἷἰς (ἀϊ6 Βον δι κουαηρ ἀθὺ 
Θυΐθ ἢ, - τ Ἰβοιθη ἊΝ 611) ρ. 00 544. 
“ τρισχιλίους καὶ μυρίους 
εἶναι. Δά εἶναι ἃ οχ ἐϑαρ- 
συνεν (οἵ, ἀάη. ΙΝ 8, 2) διιὶ εχ 
8 ὅ τορεϊθηάππι ἔφη. Ῥαμίαηι ἴῃ 
᾿οῸ οὐ βΒθαιθηὶ ΠΕ ΠΘΥῸ αἰβογορᾶῖ 
1οά. ΧΙ 40, 4, ἃριὰ 461 Ιλ Θ0 
Ιϑσιι μίαν: χωρὶς δὲ τῶν χρημά- 
των τούτων στρατιώτας ἀπε- 

ἔπαλξιν ἑξακισχιλίων καὶ 

δείκνυεν ὑπάρχειν τῇ πόλει 
χωρὶς συμμάχων καὶ τῶν ἐν 
τοῖς φρουρίοις ὄντων ὁπλίτας 
μὲν μυρίους καὶ δισχιλίους, 
τοὺς ὸ᾿ ἐν τοῖς φρουρίοις ὄντας 
καὶ τοὺς μετοίκους ὑπάρχειν 
πλείους τῶν μυρίων ἕπτακισ- 
χιλίων. ϑεὰ νϑυιπὶ ΠΟΡ ἰταΥ τι ΠῚ 
ὩπηΘΡατη ἃριἃ ΤΊ, (ταὶ Π 6556 
ΘΟΡΠΟΒΟΙταΡ 6χ 81, 2, αὶ ᾿ρβου πὶ 
Αὐπρηϊθηβίππι Πορ]ϊαθ 10 000 ἴη 
ἐχρθάϊῖοπο Μοραγθηβὶ, 8000 ἀρπὰ 
Ῥοιϊάδθαπη ἔιπῖβϑα ἀἰϊοαηίαν, (6- 
(θυ ΠΔ ΤΘ ΠΟΥ 116 δδὺ αιοά Ὠιοά. 
τοι θαι Ομ η 65 ἀποὺ ρυϊουΐ πὰι- 
ΠΙΘΡῸ αἀδιηϊί ροϑβίθγϊουὶ δα ϊΐ, ἰἰἃ 
αὖ ὉἰΓΟΥ Πα 16 511Π|Π|Ίἃ ΘΔΑΘΠῚ 
πηδηθδί, παρ᾽ ἔπαλξιν, 
ΡΓοΟρίοΥ ρἰπηδ8, δὰ ρἰημηὰ85 
αν 015. Οἴχηι δι πὶ Ῥίμ πᾶ 8. 60Π- 
οἴηηθ ρΡγορ γα Ἰ θη 85 Του Ἰοα η τι - 
ἄστη οἰ Ποϊδηῦ, β᾽ πο ϊαυὶβ., αὺ ὙΠ 
28, 2 οὖ δρυὰ «105, νοὶ ῦ Αὐὶβί, 
Ἄσῃ, 72, οοΠ]θοιῖνο δὲ ροβίαβ. 
ΟΥ, δάη. 4, ῶ, - ἑξακισχιλίων 
καὶ μυρέων. Πῖο πΠαπηοΓιιβ τηὰ- 
Θαδπι. ΑἸ Πα αΐο πὶ Παθοῖ. ΝΠ 
οὐαὶ οὗ νεώτατοι ρυοοι! ἀπθῖο 
βΒ᾽ηῦ Δ] βοθηῖθ5 ποιά θνὶρὶηε τι5- 
ααθ ἃἂᾷ νἱοίηιϊὶ ΔΏΠῸΒ πϑιὶ, αὶ 
περίπολοι ἴῃ Αὐΐοαθ οδβι6}}15 
ὀαδβίοάϊαπι ἀροῦαην (οἵ, Πδφυηι. 
Αὐαα. αν ἢ 8 151... 10) τοὺ 
πρεσβύτατοι αυἱ αὐἰηαπδαροβὶ- 
ὨΠ ὑϑᾶιθ6 ἃ βοχϑοθβὶ ΠΠΠ]ὴ 
δοίαε58. ἈΠ Π ΠῚ ἀΒΒΘΟΙΓ ογαηΐ Ἰπ 
ἴωγο. ἴῃ Ιμϑοον, 89 οὐ ἤθιυῃ, |, |, 
8 125, 11). πα αἰ] οὐ τὶ δα} 
ΘΡαν᾿ου. ΔΥΠΊΙΟΓ ἢ {τὰ ΠΔ}Π1ἃ 
ἐπονὶπὶ [πμπὰ ΘΠΪ ΠῚ ΠΠ ΠῚ ΘΛ) ἢ ἃ- 
θθιηι5. 51, 2, αἱ πανδημεί οχ- 
Ροάϊιῖο 1), ἤπιπὸ Πα ΘΓ. ὨΪΗ}Ἶ8 
Πλ δ ο ΠῚ1ΠῚ 6558 ἀρραᾶνοῦ ρυὸ πλα]ιὶ- 
(πη 6 ΘΟ τ ΠῚ ΠΟ ΡΠ αυ αι αἰ Ἰη ΓΘ." 
νἱρ β᾽ π  οὐ ἀΕΪΠα ἃ ΘΒ ̓ ΠῚ 
δοίαιϊβδ Δ Π ΠῚ οὐδ, Αὰ ἤδηὸ 
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μυρίων. τοσοῦτοι γὰρ ἐφύλασσον τὸ πρῶτον, Ἰ 
ὑπότε οἵ πολέμιοι ἐσβάλοιεν, ἀπό τὲ τῶν σρε-- 

ΑἸ ΓΠοιυ!δαίθπι 10] 6 πα πὶ αἶ 81} ρτο- 
δοῖν Η, ΘΟ μη κ 15, ααΐ ἴῃ δίπά, 
γιπάοῦυ. ΠΡ. 168 544. πυχτηονὶ 
81, 2 {τα πῸ}Π ἃ γαιίοπθ Πδθ 18 
ἰγράθοϊη Ή}Π14 ᾿Π 4 π1}} }} ΟΥ] ΠΊ ΘΟ Π1- 
Ραΐδί αὶ Ἰη ον Πρ 85 Τὴ ἢ ΠΠ 556 1, 
Νβαὰθ ΡΓοθαίαν ΠΟΘΙ ορ᾿πἶο, 
ααὶ 1. 1, τῶν πρεσβυτάτων καὶ 
τῶν νεωτάτων πὐτηθῦῸ οἰΪδ ΠῚ 
ΟἸΘΓΊ ΟΠ105 ΘΟὨ ΠΥ Ϊ ραϊαι ἴῃ Αὐἰϊοᾶ 
ΠΟ ΠΑΡΙΔΠ65: ΠᾶΠ] ἢθΟ ἰρδ585 
ψΘΡΌΪΒ. ἰγϑα 1{|5 πο ἀἰοίματη οϑί οἱ 
ΟΙΘΓΌΟΠΟ5. δὰ ἀΡΡΘἢ] οἱ οαϑίβ! 
Ατΐοαθ οπβιοαϊοη δα δοοϊίοβ 6586 
ΠΘ4 116 ΘΟΠΙ ρον πὶ ΠΑ ΘΠλτ15 ΠΘα 16 
ΜΟΥ οδβϑί βίπη!θ, Νραᾷθθ τηΐϊηῖι5 
αἸβρΊ]οοὶ, ΒΘΙΘΟΠ σαῖϊο, ααὶϊ 1. ], 
καὶ μυρίων ογτονο δἀαϊτζατη αἰητι8 
ἀοΙθη ἀτιπη 6558. ὁθηβοί, ΝΠ {γὰ- 
αἴ παπιοῦὶ τηϑσηϊὑπ] ἢ 6 πὶ ἰπϑία 
Πιοά. 1. Ι., αἱ πλείους τῶν 
μυρίων ἑπτακισχιλίων [αἷ558 
ἩΔΥΡαΙ, βῖνθ ἤθη ΠΙΙΠΊΘΙΠΠῚ 80 
Ἰύρμοτο δοοθρὶί, αποά ργο 1} }π5 
Ἐ5Ὶ (οἱ 108: ΧΙ 41: 1), Βῖν 
ΤΠθον 4115. ΠῸΠΊΘΓΙ5. οἷτι5 ᾿ρδὶιβ 
νῈ] ΠΑΡΊΟΥ πὶ βοσοναϊα τη }}16 
ΠΟ. Πἰθτ15. δυο. οί, θα |ιοο 
αἰϊᾳ 6. ΘοΥψΠ] οδί, δὶ ἴἰ ἰδηςθ τη 
πα αἰ] Πηὶ Πυθία απ ΟἸΠῚ 
Θτανὶ ἀυτηδύα γα ΤΠ 8 ηΐ, [8 ΠΊα ΠῚ 
οἰνίατη πρεσβυτάτων καὶ νεωτά- 
τῶν ΠΌΠΊΘΓΙΠῚ δ Πἰ8. ΟΡτι5. οϑί 
ΠᾺ}]0 τηοᾶο Ροβ5θ. ΘΟΠΙρ ΔΙΊ. 
Ουλγθ ἴῃ νου] ῖ5 ὅσοι ὁπλῖται 
σαν ὨΘΟύθδ56. δϑὺ δΥγαύ 1 ΠῚ 6556. 

Ατιαπηθ ποὴ ᾿ἰἰοθί, αποὰ ἔπουαηὶ 
αὶ σΟηϊοογρηΐ, Δαα ἃ πορί0 6 
ὅσοι (οὐχὸ ὁπλῖται ἤσαν Ἴερετ 6. 
Νδπὶ βἰς ΤΊ), ᾿π 4 Ὁ}} 1} Οὐ ΠῚ ὅπλί. 
τὰς ῬΥΟΡΒ118 Ομ  Β58οι, ΟΕ ΠῚ 1ρ8ὶ 
οἶνεβ8 τρισχιλίους καὶ μυρίους 
δη6 ΘΟ] ΠῚ ΘΠ] ΟΥ̓ (05 οἰ Ποίδηι, Φυδνο 
11} νἀ θέαν ΡΘΙ Πα τπιπ 6556. εἰἶδβὶ 
αὐ ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν ἃ" 8Π1α 60 
ΔαΒΟΥΙΡ ΠῚ 6558. βἰδ(ι Π1115. (αἱ 
αὰ ἄνεν τῶν .... ἑξακισχιλίων 
καὶ μυρίων Βα θυ ΘΠ τ 6558 
Ρυΐαγοὶ ὁπλιτῶν. δα Ποο ̓ ρβι 
ΟΠ 5518. 1Π18. νυ ]85. ΠΘΟ65586. ΠῚ 
δϑύ πϑᾶιθ ᾿Ὠἰοὰ. 1. 1, τοὺς ἐν 

Του 1418 0]. 1. 23, ἘΔ. 111. 

τοῖς φρουρίοις ἸΏ 16. ὁπλίτας, 
564 ἰπιθ στρατιώτας ποιηϊπηᾶῖ, 
ΤΙίδαθ δὶ νϑιᾶ δδὺ ποβίτα ἃγρι- 
τηρηΐδίϊο, ΟΠ 65. ̓ Π4Ὲ]]Ἰηΐ δὰ οἱ- 
βίο ἢ ἀσθη 8] 50 θθραηΐ δ(- 
ΒΙθ6νῖ ; πᾶ π| δχίρα οΥαΪ Πϑιη δ οἰπι πὶ 
6588 πί βῖνθ ρϑαϊίοθϑ συαν το Ὁ 80- 
τηδίϊ (ργδοίθι 81, 2 οὗ ΤΥ 90. 1) 
βῖνθ οἰ ββίαυ! νοὶ] ἡδαίδο (εἶ. Ι 
148, 1, Π116,. 1) δἰ δχίθγπα θ611ἃ 
δα ποουθηίαν γ6] πὰ ἃρρᾶγοὶ απο 
ΠΟῸΠ ΟὨἸΐ (4}1 δχρϑαϊοπὶ ἰηΐον- 
ἔαθῦαπί, ναὶ δὰ θᾶπὶ 4πᾶ8 ἰὴ 
Θ]οἰΠΠαπὶ Γαοία δδί Π0ὴ 8πηΐ δνο- 
Ὁ 1} (οἷ 1.51. 95 ΠΡ 0, 52). 
Ἀ δηλ. 601 Πυγηδύ ᾽Ριοά. Ι. ἽΝ: ααὶ 
τοὺς μετοίκους ἴῃ ἈΠΙΥΟΓΒΙΙΠῚ 
ΠΟΠΊΪηδί πΠθάθ. 608. ῬΓῸ ΡΆΓ(Θ 
τῶν ἐν τοῖς φρουρίοις Παροῖ, 
56. ΘΠ [118 βθρίθηἀθοὶπη ΝῊΤῚ 
οἰὔδοῖββθ αἰοῖί, Ἰὐιθηΐπὶ δα ΠδηῸ 
ΒὉΠΊΠΠΔ ΠῚ ΘΟΙΠρτία ἀπ ἢΪ}}} τὸ- 
ἔθγθαύ πἰλιιη] ἰητ6} οαβίοθβ 8ἢ 
ῬΥδθίθυ 05 605 ΠΕΠΊΘΡαΓοΙ, Βο- 
ἰθοίο διίθπι {Π1|0 Δ αἰταπηθηῖο Πα 
ἴδ 1] οδιι8ἃ ν]ἱαθίιν 6556. οἷ" ἀ6 
ὑγρά ϊτ0. ΠΠΠΊΘΓΟ ἀπ᾽ οπηιι5, ΡΓδο- 
56. ΕΠ ΘΠ ἢ] οὈϑίθι ααϊῃ οεΐα ΠΊ 
ϑῆτας ῬΓ 5. σαϊπαπδρίηΐα ΔΠΠῸΒ 
Πδίοβ ἴῃ Ουβίο ΠῚ ΠΕ ΠΊΘΡΟ ἔπῖ556 
ΒΕΠΊΔΠηΙ5. Οογίθ ὙΠ 28, 2 ἴῃ 
Β.Π1Π10 ΤΘΡΠΠῚ (ἰδοῦ πη η 6. Α1Π6- 
Π]ΘΉ565 ξύμπαντες πλὴν τῶν 
ἱππέων ὑὐθθη ουβίοα  νῖ556. αἱ- 
ὀαπίαν οὐ Πγο, 1. 1, 16 ροβί ρυ- 
ΒηΔΠῚ δᾷ ΟἸϊδ δυο θᾶπὶ ἀθουθί μη 
6586. Π]ΘΠΊ ΟΥ̓ ΑύΠΡ ΠᾺ}]} ἃ ΘΧοΘρίΪ ΟΠ 
δἀαϊία αὖ ργδθίουοθ ΑἸ θη θη βθκ 
οὐ ᾿π 4 }]}}Π 05. θη ἀπο ππὴ ἱρ515 
νΙἀθυθίαν. ἴῃ οαβίο 5 Ροπογοηί, 
αι ΠΔ ΘΟηγ ΘηΪ. απο ἰἰθηὶ δ᾽ 6 
ΘΧΟΘΡίΪοΠ6 1016 Θῃὴ ΕἸ 89 {1} 58π|5 

οἰνιίαιῖϊβ ἐν τοῖς ὑπὲρ πεντή- 
κοντὰ ἔτη γεγονόσι σΟμΒι11556 
αἸοῖταν, 

8 7. τὸ πρῶτον. Ηϊ5 δὰ Ρε]- 
Ιθτη Προ! οἰ οι πὶ Γθϑρὶοὶ ραΐδι Ὁ] 55,; 
σοηΐγα δ ΠοΟπηΐη τη} πα} εἰ τὰ 1 ἢ 6 Τὴ 
ΡΘβυ] θη ναῖάθ ἀδπιϊητίαπι (Π| 
87, 8) Ῥυμποῖκογ 1], 1, - τῶν 
πρεσβυτάτων καὶ τῶν 

Ξ' 
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σβυτάτων καὶ τῶν νεωτάτων καὶ μετοίχων [ὅσοι 
ὁπλῖται ἦσαν]. τοῖ τὲ γὰρ Φαληρικοῦ τείχους 
στάδιοι ἦσαν πέντε καὶ τριάκοντα πρὸς τὸν κύκλον 
τοῦ ἄστεως, καὶ αὐτοῦ τοῦ κύκλου τὸ φυλασσό- 
μένον τρεῖς καὶ τεσσαράκοντα (ἔστι δὲ αὐτοῦ ὃ 
καὶ ἀφύλακτον ἦν, τὸ μεταξὺ τοῦ τὲ μακροῦ καὶ 
τοῦ Φαληρικοῦ). τὰ δὲ 

νεωτάτων. ΟΥ 1 10ῦὅ, ὅ. - 
[ὅσοι ὁπλῖται ἦσαν]. 9 0 110- 
ΓΕῈ5. δη ΠῚ δ ὈΥΪ ΠΟΛ 65. ἴπΠ6 8}}}-- 
ΠΟΡᾺΠῚ Ῥοβϑαπὶ ΠΟρ 86 ἔμ15858 
ἴῃ ᾿ἰἰδααθ ῃδιά ἀυθὶε ἐσοτελεῖς.““ 
ΒΟΘΟΙ ἢ, Ιη80γ, 1 ρ. 806. -- 
σαν. ,,Οὐοα ἱπιρογίθοίο αὐἰταγ 
Τῆσο., δρρᾶγοί διατὶ ἀδβίγαοι!β 
ἀδηιαη ἃ [ιΔοΟΘαΔΘΠ. ΟΠἾΪ5. ΤῸ} }5 
Ιοηθβ. ἤᾶθὸ βου ρβίββι" δ δ κ. 
51 πηαγ5. ΡΠ ΔΙουΪοαΒ. ΠῸΠ ΟΠ 
ΔΙΌΘΓῸ ὌΝ β (οἷ, Κυαθρ. 
διά, ἰδίου, ρ. 110), ΘΟ6Π]|6ΡῸ 
ἦσαν τοΐοννὶ νἀ θίαν δα {Ππῶ τ6πι- 
Ρὰ5 40 Π10Υ}5 ουδίοαϊα ᾿ΠΠΡῸΠ6- 
θαίαγ, Οἱ, Κτιιθρ. αν, 8 ὅ8, 2 
δάη. 4 οὐ ἀ6 Υίι. Τῆυς. Ρ. 78 
δίαπα {ΠΠ|0. ὅσ ΠΡ, δὰ ἜΧΡΙ. Τπῦο. 
Ρ. 144. --- πέντε καὶ τριά- 
κοντα. ἃ Ὑπαυογαϊάς αἰββθηιγο 
νἱάδαίαν Ῥαυβ, ἼΠΙ 10, 8 ᾿49η- 
ναίοις σταδίους μάλιστα 
εἴκοσιν ἀφέστηκε τῆς πόλεως 
ἡ πρὸς Φαληρῷ ϑάλασσα. Δι 
να. 101 5166]. Ναμπιθῦαμπη ἀρυὰ 
Ρααβ. σοσγρύαπηι ραἰδι ΓΘ α]κ, ΑΊΠ 6, 
Αὐ Ουγίϊι5 δια, Πἰδύ, ΤΡ. 78 54. 
οἱ ἤδη ΠΊΘηΒΈ ΓΙ οὐ ΡΥΟΧΙΠΊἃ85 
ΟἸΠ65. ΟἸΠῚ γον ἰαῖθ 408 }18. ΠῸΠΟ 
σΟρΠ Οϑοδίαν ῬΆΓῸ ΠῚ ΘΟ ΒΘ 6, 8] 
βίδαϊα βθχοθηππὶ ρΘαππὶ δβίδίαϑ- 
Τὴ15., ἀοοοί; νἱάἀθῦὶ σῖτον βίδα ὶἃ 
ΤΕπογἀϊάθα αὐἰϊησοηση ρθάστη 
[υΐδβθ, ὙΊά, ἰδπιθπ δάμη. Τν8..2; 
--τὸν κύυκλον (ἰ. 6. περίβολον) 
τοὺ ἄστεως. Ὀιβ πο θη τι8 οϑῦ 
οἰγοαϊταβ αὐθὶθ5. Β011π8, ἀθ απὸ ἢΐο 
αὐσὶθαν, ἃ Ὁ ΔΊ 10 αὐθὶδ Θοπἰαποίδθ 
οαπὶ Ρίναθθο δἱ Μυπίομία. --- ἔστι. 
θὲ Ῥγδθβθηίὶ ἰΘπροῦα νἱά. δι}. 
ατ. ὃ 482. Κτυδρ, ὅτ. ὃ 61, ὅ 
δάη, 8. -- ὃ καὶ ἀφύλακτον 
ἣ ν] τουτέστι στάδιοι δεκαεπτά 

μακρὰ τείχη πρὸς τὸν 

--ὁγὰρδλος κύκλος σταδέων ἦν 
ἑξήκοντα (9). ὅ6Π01., οαἶπ8 σοπὶ- 
Ρυϊαιῖοποπ ἀδἴθπαθγε βυιθι ΕΟ ΡΟ - 
ΠΆΠΊΠΊΘΡ ἴῃ ϑίμπα, ΡΠ110], ΚΊΙΟΙ, 
Ῥ. 282 54. οὐ ἴῃ Οοιηιηθηίΐ, δηϊὶα. 
βίυα, ἃ. 1848 ργοΐδυθηβ Ὀ᾿οσθηΪὶβ 
ΘΊΠΟΡ ΘΠ 515 [6βυ τη Ομ πὶ ΡΒ Π]οη. 
Ομνυβοβί. οὖς ΨΙ 4. δεὰ οοπίγα 
᾿πηο οἵ, Βαγβίδηϊ ἀθορν. [Ρ. 278 
οὐ Οαγϊ διμά. Ὠϊδβι. 1}. τό, αὶ 
ἰούαπ] οππηιδίιπι ἔστε δὲ ... 
Φαληρικοῦ ἀεϊοίαπιλ οὐρὶϊ, 88 
4υΔη] ΟΡ᾿ΠΙΟΠ 6 ΠῚ οὐϊδπὶ ἰπο]ηδί 
ΟΟ ΛΝ ΔοΒβαλαι}. 005 ΑἸμ. 1 Ρ. 899, 
Αὐ θα γΘίθἢΠ10 ΟἸα55. ἴῃ. ΑΔ]. 
ῬΠ1]Ο]. ἃ. 1808 εἱ δὰ ἢ. ]., γθοῖθ 
ἀοοθηβ, ουπ δηΐθα ρὈδυιϊβ οαβίο- 
αἴθ. τηθηβιγα Αἰ γα αν, ΠΘΟΘ586 
6588 ρϑυῖθ πη) ΠΟῸἢ οπδίοαϊταᾶπη [558 
οὐ πο δοσαγαί 5 ἔα 556 ἀθηοίδη- 
ἄδπηπι. Ηδθο διιΐίθηι) ρϑι85 οἱ θᾶθ 
αὰδθ Ῥᾷθ!]ο ροβϑύ πο οἰβίοαϊίαθ 
6558. αἀἰσπηίαν ργδΘβ᾽α 115. ΠΟ Θρ6- 
Ὀαηὶ, ααοὰ (οροθαπύθν. ῬΟΥΪθι5 
ΟὐΟαρδιΪ5. --- τοῦ τὲ μακροῦ 

.τὰ δὲ μακρὰ τείχη. δῖη- 
σαΐδτθπι τὸ μακρὸν τεῖχος οἱ 
ῬΙΠτΆ]οπὶ τὰ μακρὰ τείχη ἀθ 
θα 6 Πὶ ΓΘ ῬΟΒΙ.05 6558, 4 ]ἃ 8010 
οἷτι5. ΠλυνΪ Ὀνδο δ, τὸ βόρειον 
εἰ τὸ διὰ μέσου τεῖχος, τονετὰ 
ὉΠ ΤΩ ΠῚ ΠΏ τη 6 δο 55θηϊ, ΠῸ5. ΟἸΪ πὴ 
ἀοοαϊπλιβ. Αἀ αιιδη) ἢ ἰηΐ ἢ 6 ΠῚ 
οοηνπιαηάαπι εἰἰδπὶ τὰ μακρὰ 
τείχη Μερανοπβίαπι ᾿Ν 69, 3 
τεῖχος νοοδνὶ ἀἰχονΐβ, Ῥνδοβίδὺ 
τᾶπηθη ογια886 τὸ μαχρὸν τεῖχος 
πίθ! ! σοῦθ βορίθηι παῖ Ὀτᾶ- 
ΘΠ τι ΠῚ “Ἰοπρβονατη πιοϑηϊτη, αι 8 
οϑὺ βοηϊθηῖὶα Πάδοκὶὶ οὐ Κυιθρθυὶ 
δίυα. ἰδίου, Ρ. 109. Ουαπαδαπι 
πος θυδομῖππι ρα] ροβὶ τὸ 
ἔξωϑεν ἀρροι!αταν, αἱ νἱ, δάη,, 
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Πειραιᾶ τεσσαράκοντα σταδίων. ὧν τὸ ἔξωϑεν 

ἐτηρεῖτο᾽ καὶ τοῦ Πειραιῶς ξὺν 'Μουνιχίᾳ ἑξήκοντα 
μὲν σταδίων ὃ ἅπας περίβολος, τὸ δὲ ἐν φυλακῇ 
ὃν ἥμισυ τούτου. ἱππέας δ᾽ ἀπέφαινε διακοσίους 
καὶ χιλίους ξὺν ἱπποτοξόταις, ἑξακοσίους δὲ καὶ 
χιλίους τοξότας. χαὶ τριήρεις τὰς πλοΐμους τρια- 

χοσίας. ταῦτα γὰρ ὑπῆρχεν ᾿Αϑηναίοις χαὶ οὐκ 
ἐλάσσω ἕκαστα τούτων, ὅτε ἡ ἐσβολὴ τὸ πρῶτον 
ἔμελλε Πελοποννησίων. ἔσεσϑαι καὶ ἐς τὸν πό- 
λεμον καϑίσταντο. ἔλεγε δὲ καὶ ἄλλα οἷαπερ 
εἰώϑει Περικλῆς ἐς ἀπόδειξιν τοῦ περιέσεσϑαι τῷ 
πολέμῳ. 

14, Οἱ δὲ ᾿1ϑηναῖοι ἀκούσαντες ἀνεπείϑοντό τὲ 
καὶ ἐσεκομίζοντο ἐκ τῶν ἀγρῶν παῖδας. καὶ γυναῖκας 

καὶ τὴν ἄλλην κατασκευὴν ἡ κατ᾽ οἶκον ἐχρῶντο 

8 1. ὃν ἦν ἀοιοιίογτου. δἰ ααοῦ, 

ΠΟαὰΘ. ἰβαυ8πι) ψίάθιιν μακρόν 
νοσανῖ, [)6 πιηϊνθυβὶβ 8. πη ἰ110- 
πἰθ5 οἵ, Βαγβ. 1. 1. Ρ. 267 54. 
τ--τεσσαράκοντα σταδίων. 
Ἦν εχ βυροιίοιθ ἤσαν τερείεη- 
ἀὰπη οἱ βϑουπάθπη Πᾶθο ἰηίου- 
ΡΆΠΟΙΪΟΠ ΘΠ ΒῈΡ ΘΓ ΟΥ ΠῚ ΘΟΥΡ 5.6 - 
ἀὰπὶ ἔιἰδβ8 δαἀποίαν!ε Κυιθο, [ἢ 
ΓΕ ΟΘΟηβθηςτ ϑίγαθο Ὁ, 805 οἱ 
ΡΙΣηἾὰ5 Ηἰβί. Ναί, ΤΥ 7, 34, Ρι- 
ΓΆΘΘΙΠῚ οἱ ΡΠ Ιου ρουίι5 χαΐπαιδ 
ἢ] τὰ ΡΒΒαΠΠῚ τη Ὸὺ ΑἸΠΘΗΪ5 
ἰᾳΠΟΙΟ5. 6856 (8 ΔΙ(θγῸ 586 ῬΆΓΠΙΩ 
δοσαγαίθ ἀΐο6η8, --- τὸ ἔξωϑεν 
Ξε τὸ βόρειον τεῖχος. (ποὰ 
ἔξωϑεν ἰεβίσατ, ποη ἔξω, ἜΧρ!ῖ- 
φαΠἀ ἈΠ 6Χ 18 αι8θ δὰ νεῦρθὰ τὸ 
ἐκ τοῦ ἰσϑμοῦ τεῖχος 164,1 
βιη0 δαποίαια. Οἵ, δι1ΔΠὶ δάη, 
ΠΡ ΡῈ Ἢ] 

88. διακοσίους καὶ χιλέ- 
ους. Μ|116 Θοπηπη ὁπ ογαὶ Αὐἰβίορῃ, 
Εᾳα. 226. Οὐπι ΤΊλο, ἐοηβθη- 
ἰἰὰηΐ Απάοο. ΠῚ Τ᾽ εὐ Δθβοῃίῃ, 
Π 114. ΤΟΙ αν ΟΠ ηβ ἀἸ 556 5115, 
51, πθϊσαπαιθ τη }}}6 οὐ ἀπορητὶ 
ΠΕΠΊΘΓΔη ἐν, ἀποθηΐοβ βδρὶ(τὰγῖ 05 
δαυϊίε5 (ἱπποτοξότας), 4πο5 ΤΙΙ. 
ῖο 110 παπΊθγο ὀοπιρίοοιϊίαν, 

6586. ὁδηβθιημβ. Οἵν, Βομποὶά, οἱ 
ΘδΌρΡ. δὰ Χεη, Μὰ, αι. 8, ὃ 
οὐ Βορθοκῃ, Οθοοπ, οἷν, Αἴπθη. 1 
Ῥ. 807 54. -- ἑξακοσίους δὲ 
καὶ χιλίους τοξότας. ΜΙΠῸ 
ἀπσθηΐοβ ΘΟΙΠΠ]ΘποΥϑηΐ ἀπάοο. οἱ 
ΑΘβοβίη, 1, 1., ἀἄ6 αιὰο ἀἴββθηβα οἵ, 
Βοβοῖῃ. Οδϑοοη, οἷν. ΑἸΠ6η, 1 8609 
6]. Ρ. 292 εὐ ΟἸ᾿πι. Εαβί, ΗῸ]]. Ρ. 398. 
Οδίθυ ΠῚ οαν ἀ8 4118. ἰανῖ5. ἃυτηᾶ- 
(αγᾶ 6. Δ} 1108 ΑἸΠΘΠἸ Θηβ πὶ ἰἃ- 
Οοδίαῦ εχ ΙΝ 94, 1 116]]6 οἱ ίαΓ. 
-- τριακοσίας. ἴῃ ΠοΟ ΠΌΠΊΘΓΟ 
οοηβθηι Πιοά. 1.1, Οἢ, ἜΣ οῖς ΑΠηΔ80. 
ὙΠῸ 1, 27. “ΒοΟΡΟΚΗ. 1 .Ρ.: 563. 

8.9. ἀε ς ΣΡ ἈΠ τῷ πο- 
λέμῳ. Οἷ. δάμ. 1 ὅ5, 2. 

ΟΡ. 14. 8 1. τὴν ἄλλην 
κατασκευήν. Οἷ, Χοη. ΑπδΡ. 
Ι δ, ὅ οὐ γὰρ ἣν χόρτος οὐδὲ 
ἄλλο »δένδρον, ΥΙ 8, 48 βόες 
καὶ ἄλλα πρόβατα μυρία, Τὰν. 
ΙΝ 41, 8 60 πιϊ588ἃ ρἰιυϑγἃ 
Ἰὰπι δα δ 4 ἃ 6 4118.) 5ῖν6 ἴῃ (4|}- 
θὰ5. δἰζθυϊβ ποπηϊηΐϊβ νἱβ ἰϑί1π|5 
ἀαδπὶ. Ρἰθυιθιαθ (νας κατα- 
σκευή ὅ,4) ρΡαϊιοῦ, ἴτὰ αι ᾿ς κατα- 
σκευὴ οἴδτη ἀχοόῦοβ ΠΠΘΓΌΒαΙΘ 
σοΙηρίθου οχἰβιϊπιθίαν. (οἵ, Εδθτς 

8Ὲ 

»» 
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καὶ αὐτῶν τῶν οἰκιῶν καϑαιροῦντες τὴν ξύλω- 
σιν᾽ πρόβατα δὲ καὶ ὑποζύγια ἐς τὴν Εὔβοιαν 
διεπέμψαντο καὶ ἐς τὰς νήσους τὰς ἐπικειμένας. 

χαλεπῶς δὲ αὐτοῖς διὰ τὸ αἰεὶ εἰωϑεναι τοὺς πολ- 
λοὺς 

ἐγίγνετο. 
ἐν τοῖς ἀγροῖς διαιτᾶσϑαι ἣ ἀνάστασις 

μι , Ν ΘΕ ΜΥς - , 3 , 
15. Ξυνεβεβήκει δὲ ἀπὸ τοῦ πάνυ ἀρχαίου 

ἑτέρων μᾶλλον ᾿4ϑηναίοις τοῦτο. ἐπὶ γὰρ Κέκχρο- 
πος χαὶ τῶν πρώτων βασιλέων ἡ ̓ “ττικὴ ἐς Θη- 
σέα αἰεὶ κατὰ πόλεις ὠκεῖτο πρυτανεῖά τὲ ἐχούσας 

Οδρ. 1Ὁ. 8 1. ἔχουσα οοἀα. Οἶη. άη. 

δὰ Τ΄ν. ΧΧΙ 46, 9), 5ξἷνε ἄλλος 
ναοὶ ργϑοίθυθαᾶ. Οἵ. δᾶη. ΥἹ 
12, 4. Οείθναπι 46 κατασπ, οἵ. 
δᾶ, { Το τς κατ᾽ οἶκον 
Τῶν οἰκιῶν. Οἶκος καὶ 

οἰκία διαφέρει, ἡ μὲν τὸ κτίσμα 
μόνον δηλοῦσα, ὃ δὲ καὶ τὸ 
περιεχόμενον ὁτιοῦν. Δούκας. 
-- καϑαιροῦντες τὴν ξύυ- 
λωσιν. ἤοο ποθὴ ΠῸΠ 5011] 
αὰ ἐσεκομίξοντο, 564. οἰΐδιη δὰ 
καΐγαιρ. τοΐθγπάυτμῃ οὶ, Δα ἢοο 
δηΐπὶ ψουθη ΠῸΠ ΟΟΟΙ Δ Πα Π ΠῚ 
6588 αὐτάς (τὰς οἰκίας) οἱ εχ 
ἰθροῦο ρανιϊοὶρὶϊ οοθ ηοϑβοϊίαν οὐ 
δχ ἰηλϊιαυοηῖθιβ5 ΟδπίαοιΖθηϊ, 41] 
τὰς ξυλώσεις περιαιρεῖν αἰχὶϊ 
1ΠΠ 28 Ὁ. 116 εἱ καϑαιρεῖν ΠῚ 
48 ρΡ. 288 οἱ Κ᾽ 40 ἴηι. δι Ἰϑιταγ 
καϑαιρεῖν πἴο ἀΘΥῚΡ 6 6. ἀΥ6]- 
Ἰθ 8. πὸ 78, 2. Ἴν 90: ὃ, Ξυύ- 
λωσιν ΤΙποΥ αἰ 5 ΡῬτορυΐδηι νο- 
Ο6πῚ νοὐᾶὺ 501|0]., 584 ρῥΥΔΘΙοΥ 
Οδπίδο., ἀδ ᾳὰοὸ ἀαἰχίταιιβ, ἀρὰ 
Τάρδη, οὐ Ιο56ρ]Ν. ἰοοὶ δαἀῃοίδῃί 
ΑΡτόβοι, οὐ ΒΙοοπιῖ, Πδροῦῖταν 
οἰἰδηὶ ἂρυὰ Του, Οδ55. ἔγαρῃ). 
“1 ΟΡΡΟΙ; 124. ἐπυλείαν 
ΔΡΡΘΙανὶι Ηρτοά. ΠῚ 4, αὐτὰ 
τὰ τῶν οἰκιῶν ξύλα ΧΩ ΑἸΠΉΠΙ 
1Π 2, 160. -- Εὔβοιαν, Ρᾶβουϊβ 
Δα ἀδη 6 ΠῚ --- δὲ ἑπέμψαντο. 
Μοάϊαπι οΟἸ οοαίι πηι οϑί, αὐἷᾶ 818 
᾿ᾳπηθηία ἀΓἈ ΗΒ ΠΗ ἰΒουαηΐ,, Ῥαῦὶο αἰὶ- 
ἴον τγαθρ, αν, ὃ 52, 10 δάῃ. 8. 
-- ἐπικειμένας, δἀϊὰ θη 168, 
ΟΣ 7,1. ΠΝ 2, 8... 087 2.04.7: 

8 2. χαλεπῶς. Νοη δβ᾽ ρο- 
βἰψαπη δἀνθυθίιπι ΡΓῸ δαϊθοίϊνο, 
αὐἷᾶ ἐγίγνετο μοο Ιοθο ἰᾷοπι να]οὶ 
αἰααθ ἐποιεῖτο. Ο΄. Το. Ρανὰὶ, 
αν. 1 ρ.151.-- ἐν τοῖς ἀγροῖς 
διαιτασϑ'αι. Οἵ, Ιβοοῦ, ΥἼΠ 20, 
-- ἀνάστασις, φῬτοΐεοίϊο; 
αὐ ὙΠ 16, 1. ῬΓῸ 60 160,1 μετ- 
ανάστασις, ταὶ 5 ταιὶο. 

σάρ. 1ὅ. ῬΊσγθββίοι θΠῚ αυδ8 
ΒΘΟΟΪΓᾺΓ νἱταρονδι Καίχοη. Ῥρυϊοὶ, 
Ῥ. 128 5ᾳβ. Τηαογάϊάθβ ον ΘΔ ΠῚ ἢ 
δαϊοϊοη ἀδπὶ ραΐαγοῖ ΒΡ ΘΥΙΟΥἾ5. οᾶ- 
Ῥἰεἰϊ8. ῬΟΒΙΘΥΪΟσΘ ρΑΡΆσΤΆΡ ΠΟ 46- 
οἰαγαν υ. 

81. ἀπὸ τοῦ πάνυ 
ἀρχαίου. ΒἴλΠΠτοῦ 8. ὅ, Οἵ, 
ΟΠ 1 2. Ὁ. ἐγεδον μᾶλ- 
λον. Οὗ, Δα. 1 85,1. -- τοῦτο, 
501}, τὸ ἐν τοῖς ἀγροῖς εἰωθέναι 
διαιτᾶσϑ'αι, οὐἷι5. τοὶ οδϑᾶ 00 
οδρὶΐθ δὲ ἰηϊῖο ρυοχίμηὶ δχρ ϊοᾶ- 
ὑπ’. -- Κέκροπος καὶ τῶν 
πρώτων βασιλέων. ἴ)6. [ηῖ8, 
Ῥουϊββιγαηι υθοῦτῃθο, Ρδηάϊοηθ, 
Ἄδρρο, δὶ ρἰδοθὶ, νι. Μ88}}. θν- 
Θἤοτη, Ρ. 100 544ᾳ. 1392 5ᾳ. -- 
κατὰ πόλεις, ορρὶ ἀ ιΐπι, ἰἰὰ 
αΓ ΠΟ ὯΠ8ἃ 6ϑ586ΐ οἰνγ 58. ΕΘ γ 6 
δαίοιῃ ἀπο δοῖμῃ τ} }}65, 4 8.5 δίγα θ0 
ΟΠ θη οὐαὺ Ρ. 609. Ὀμιανὰχ ἃρυὰᾶ 
Βίθρι. ΒγΖ. 5. ν. 49 ναι τιηδοοΐηι 
Γ005 συνοικισϑῆναι αἷνλ εἰς 
᾿ϑήνας, 564 δαάϊία Οδοτορία 5απι 
ἀποάθοΐη,Κ οὐ}. Οἱ, ΤΠ νυ, 
Ηῖϑι. αν, 110. 3. Νίεν, Ηἰβὺ, δηι. 1 
Ρ.20754ᾳ, ατοῦ, Πῖβιυ, αν. Π]ρ.92 544. 
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χαὶ ἄρχοντας, καὶ ὁπότε μη τι δείσειαν, οὐ ξυν- 
ἤσαν βουλευσόμενοι ὡς τὸν βασιλέα, ἀλλ᾽ αὐτοὶ 
ἕκαστοι ἐπολιτεύοντο καὶ ἐβουλεύοντο᾽ καί τινὲς 
καὶ ἐπολέμησάν ποτὲ αὐτῶν, ὥσπερ καὶ ᾿Ελευσίνιοι 
μετ᾽ Εὐμόλπου πρὸς ᾿Ερεχϑέα. ἐπειδὴ δὲ Θησεὺς 

Σ , δ -» » 

ἐβασίλευσε, γενόμενος μετὰ τοῦ ξυνετοῦ καὶ δυ- 
᾿ ’ Ρὰ , ᾿ , ᾿ 

νατὸς τά τὲ ἄλλα διεκόσμησε [τὴν χώραν] καὶ 
καταλύσας τῶν ἄλλων πόλεων τά τὲ βουλευτήρια 

ΣΝ πο Ε ,Ὶ καὶ τὰς ἀρχὰς ἐς τὴν νῦν πόλιν οὖσαν, ἕν βου- 
λευτήριον ἀποδείξας καὶ πρυτανεῖον, ξυνῴκισε πάν- 

8. 2, τὴν πόλιν ρτὸο τὴν χώραν Μ. τὰ. ΑΥ. Οἴν, Ῥδη.,) απ88 
ΒΟΥ ἀρ ΆΥ ΠῚ 4 ̓ ΙΒΟυΘΡ ΠΕ 8, Θατη ΠΘΕΙΓα ΘΧ ΔΙτοσα σοΥΓρία δαὺ ΔΙ του 8 
Ἰητουρυθίαιϊο 6556. ροββὶῦ, πἰγᾶιπαὰθ ἰπιουργθίαπαϊ οασβὰ Δα ΒΟ ρΡ ἃ ΠῚ 
6586 οβίοπαϊί, Οἱ, 5α, 1 8ὅ, 7. 

(νεῖβ. ἄδυη. ΠῚ τ. δ 544 .). τα 
πρυταν εἶα] πρυτανεῖόν ἐστιν 
οἶκος μέγας ἔνϑα αἵ σιτήσεις 
ἐδίδοντο τοῖς πολιτευομένοις. 
ἐκαλεῖτο δὲ οὕτως, “ἐπειδὴ ἐχεῖ 
ἐκάϑηντο οἵ πρυτάνεις, οἵ τῶν 
ὅλων πραγμάτων διοικηταί. 
ἄλλοι δέ φασιν ὅτι τὸ πρυτα- 
νεῖον. πυρὸς ἦν ταμιεῖον, ἔνϑα 
καὶ ἦν ἄσβεστον πῦρ καὶ ηὔ- 
χοντο. ὅθπο]. ΟΓ, ἤεγπι. Ἀπιῖαα. 
αὐ 8. 9 εἰ 105 πο ΔΡΡεΪΪαΐ, 
οἱ δάη. δὰ 8 32, --ὀ ξχούσας 
,  Εχούσας ΒΙοοπηῖ, Ηϊον, Με]]. 
Οοθοί, δα Ηγρεον, Ρ. 40. ϑεα τγεϑίδν 
κατὰ πόλεις δΔἀ ἔχουσα. “Κταθδ. 
ΑἹ 5θῃίθη αν ατη ΘΟ ΘΓ τα Ρο- 
βύπίαί τῷ Πᾶ5. ὌΠΡῸ5. δὶ ἴαγ15 
ἔμ 1556 δἰ αἰ Ποθίαν, οὐϊπ5 τοὶ (6511- 
τη ηΐτ πὶ δὲ αποὰ βυὰπ απΠᾶ6 486 
ΡΥ πο απὶ ϑιιοβατθ πη Ρ ἸΒ(γττι5 
μαθοῦαι, -- ἄρχοντας, ρτὶπ- 
οἶἷρθ5, ταρα!ο8. οἱ ΤΠῖν!νν. 
Ηϊβι. αὐ. 11 Ρ. 1. -- ὁπότε μή. 
θὲ πορσδίϊοπο νἱᾶ. Κυυρο. Ὅτ. 
8 61, Ὁ τἄη, 4. Ο᾽, ΠῚ ὍΒ, 1 
ΥΙΠ 838, ὅ. ὅ8, 8. --- καὶ ἐβου- 
λεύοντο ἷἴπ ἀποὺ ΑΥ. οπιίδθᾶ 
ἰθηθ 6 ἴῃ 50ΒΡΙΘΙΟΠΘΙῚ νΟΟαν]: 
Ῥοθν, Τιοθιι5 νου} ]8 ἐπολιτ. καὶ 
ἐβουλ. γεβροπάθημ δῖπα ΠΟΠΙΪΠᾶ 
δηΐθα εἰ ροϑβίθϑ. -- Ἔλευσίνιοι 
μετ᾽ Εὐμόλπου. Ποο ΒΕ] Ππὶ 
αἰοῖαν ΕἸδαβι πη, ἀθ απὸ οἴ, 

ΡΙαΙ. Μρϑηοχ. 389". ἰβοογ, ΤΥ 68. 
π0: Τγουτο: [ἰδρογ. 98 100. 
Οὐν Ηἰδβί. ατ, 1 Ρ. 389. 

8.5. ἐβασίλενοξ; τὲς 
δεθιαβι οδὺ, αὖ ΓΝ 101. Ὁ. ΟἹ: 
δάπη. 1 8, ὃ. 6 τὸ οἵ, ΝΘ ΠΥ] 
ἀυθιτατομ 65. 1. 1.1». 286. 269 ἃ]. 
- μετὰ τοῦ ξυνετοῦ, πᾶ 
ατη ΡΥ ΘΝ 1.8. ΡΥ δ θ.61- 
πᾶ απο ρτπάθπβ οὑδί, 
ΟΥ,. Ῥίου. Ηδ]. Απι, 181 μετὰ 
τοῦ δραστηρίον καὶ ξυνετός 
οὐ Ρίαι. ΤΠ65. 2 μετὰ τοῦ δυ- 
νατοῦ τὸ συνετὸν ἔχοντες. -- 
τὰ ἀλλα διεκόσμησε. Υἱά. 
ΡΙυΐ. ΤΠ65. 95. --- καταλύσας 

δ π ἀρχας. ΟΕ. ΡΙυΐ. ΤΠ 65: 94. 
Ῥαιι8. 1 22, 8. Δ δοῆβη). Αμίϊαα, 
ΘΠ. 5. 550: ΤΙΝΙ. 11: 
Ρ. 854. Ρειοχίπιιπι ἐς Κτιιθρ. 
“ἀπ καταλύσας ἰαπροῖι ἀπ ϑησΞ 

. 8 68, 21 δάη. 4, Αἰ, αποὰ 
θιδοιιαις ν᾽ ἀθίαν, ΘΟ Πὶ ξυνῴκισε. 

βουλευτήριον Ἐκ Τρ 
πρυτανεῖον. )6ὲ ΑΙΠΘΠΑΥΙΠῚ 
αν οὐ ργγίαπθο νἱᾶ, Δ δοῃ51η). 
1.1. Ρ. 421 εὐ 405 οἰϊαι βοΠο ΘΠ). 
Απίαα, ἴπνὶ ῬᾺΌ], Ρ. 216 δάη. ὅ, 
Ῥγδείοσθα (. ἈΝ δοηβη). ἃ ὑγθ8 
ΑἸ. 1 Ρ. 108. 221 8α. -- “ξξυνῴ- 
κι σε] τὸ ξυνῴώκισεν οὐκ ἔστιν 
ἐπὶ τοῦ ὁμοῦ ξυνοικισϑῆναι 
(ἴὰ ἀπὸ Ιοθο 5... ὑτθ6 ΠΟΙ ΑΓ) 

ἐποίησεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῦ μίαν 

[Ὁ] 
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τας, καὶ νεμομένους τὰ αὑτῶν ἕκάστους ἅπερ καὶ 
πρὸ τοῦ ἠνάγκασε μιᾷ πόλει ταύτῃ χρῆσϑαι, ἣ 
ἁπάντων ἤδη ξυντελούντων ἐς αὐτὴν μεγάλη γε- 
νομένη παρεδόϑη ὑπὸ Θησέως τοῖς ἔπειτα" ι 

και 

ξυνοίκια ἐξ ἐκείνου ᾿4ϑηναῖοι ἔτι καὶ νῦν τῇ ϑεῶ 
ἑορτὴν. δ ἡμοτελῇ ποιοῦσιν. τὸ δὲ πρὸ τούτου ἣ ἀκρό- 
πολις ἡ νῦν οὖσα πόλις ἦν καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν πρὸς 
νότον μάλιστα τετραμμένον. τεχμήριον δέ" τὰ γὰρ 
ἱερὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει τ καὶ ἄλλων ϑεῶν ἐστι, 

πόλιν, τουτέστι μητρόπολιν, 
ἔχειν αὐτήν. ὅϑ6ο]. Οἷ, 16, 1. 
1Π| 2, 8. Νεοο!θρθητβ ᾿σῖσαν 1ὁ- 
ἀαΐταν ΟΙο, ἘΝ ΤίβοΣ Ἴ ὉΣ 
νεμομένους. Νοη 6556 ρο05- 
βίαογθ, 866 οοϊβθβῦθ δάαποίδί 
081}: 0Γ. δᾶἅῃ. Τ 2, 2᾽ εὖ 1ηΐτα 
21, ἃ. Νδαῖιθ ἰπ]6π οαν Πΐο ποίϊο 
ροβϑίϑοπαϊ ΒΡθυύπθπάα 80 ΠΟὈΪ5 
᾿αποί. Οἱ, 62, 2. -- με πόλει 
ταύτῃ χρῆσϑαι. . Κυιθρ. 
τ, 8 61, 7 δἀη. 1. -- ἁπάν- 
τῶν .. .-ξυντελούντων ἐς 
αὐτήν, οαπὶ ΟἸΠΠ685 ἴπ ΘᾺ Πὶ 
σοηύτι αὐ οϑ5θηῦ, ΟΥΤΝ 76,8. 
Ι᾿ν. ΧΧΧΙ 80,6. Δ ΔΟΠ5πι. Απίαα, 
τὴ Ὁ: 1711. ΟἹ ΝΥ ΟΠ ΒτηΣ ΜΠ} 
Ῥ. 458 8η4ᾳ. --- ξυνοίκια. ΡΙα, 
ΤΠ65. 24 μετοίκια νοοδᾶΐ; 56ὰ 
ξυνοίκια ἀμανς Ομαγταχ δρᾶ 
Βέθρἢ, ΒγΖ. ΝΟΠΉΏΝΙ ἕυνοι- 
κπέσια τ ἢ ΟδἸθογαΐα 6858 
τῇ ἕκτῃ ἐπὶ δέκα τοῦ Ἕκατομ- 
βαιῶνος ἰοδίαιαν ΡΙαῖ, Α Ρδη- 
ΔἰΠθηδοὶβ ἰσὶταῦ τϑοίθ αἰβοθγηϊί, 
564. β'πηὰ! οοπὶπηοία ἢ. οορὶαία 
6586 ἀοσρηΐ Δ δο5ηι. ἀπίϊαα. αὐ, 
Ι ρ. 8588. ΤΠ. 482. ἤρσγπι. Αητϊαα, 
ΤΠ ὃ δὅ4,9, Οἷς Α. Μοτημη5. Πθουιοϊος, 
Ρ.121. Ο. ἈΝ Δ Ιῖβα,, 1.1, Ρ. ̓ 46θ56. 
6 νυν. ξυνοίκια ἕορτήν νἱά. 
Μδίμ. αν, ὃ 428, ὅ. Κνυορ, αν, 8 60, 
ῷ δάη, 2, -- ἐξ ἐκείνου. σι 
Ρϑυϊο ροϑβί πρὸ τούτου, 106, 1 
μέχρι τοῦδε, 51 Π}}Π|ἃ ἃρυὰ Κύυδρ. 
αν, ὃ 48, 4 πα ἢ..7..: τῇ ϑεῷ. 
Οἵ, δάη. 18, 5. -- ἑορτὴν δη- 
μοτελῆ ποιοῦσιν. ΟΥἉ, δάη. 
ΨΙ 88, 3. ἴε πἷ5 αἴθ [65115 
νἱά, Ηδρτπι, 1. 1, 8 8, 14. ΜοπΊΠ,8. 
ἐ; 1, ».. 111 δά. 

δ δὴ , ’ 

ὃ 8. τὸ δὲ πρὸ τούυτοῦυ. 
Θραυῦϊίαν δὰ ΘΧ ΓΘ ΠΌΤ 5416 οἃ- 
Ῥαΐ Αἰτονὰ ρᾶγνα ἀἰθυθββὶο γεν} }85 
μεγάλη γενομένη “ἐβθοία. --- τὸ 
ὑπ᾽ αὐτὴν... τετραμμ΄έ- 
νον, 1118 ρΡᾶγ5 4.86 510 68 
ἃ ἃ 15 {ὉΠ} Τῇ ἃ Χ᾿ ΠΙ6 ΒΡ Θοίδί, 
Μαχῖπὶο ἰάθο νἱάρίιν ἀϊσοῦθ αὶ 
Ῥᾶποα αὐ 18 δοαϊ Ποῖα οἰΐϊατη δὰ 
ΑἸϊὰ5. ρᾶνίθβ, ργδαθοῖριθ δὰ οὐοὶ- 
ἀθηίθηι, αὖ 5501 πη αν, ἃ] Ατρο- 
Ῥᾶριιβ οὐ δύ βθοι πα ΠῚ ΠΟΙ Π]105 
νϑία5. ἔΌΓ 1Π], Βρθοία νου Ϊπί. 
8 4. τεκμήριον δέ, Ο. δάπ, 

12, 6. Ρνδβίθι ῬΥΟ Σ᾿ Πλ111ΠῈῚ ΔΓΟτι- 
Τα ὨᾺ ΠῚ ΘΟ ΠΙΠΙΡ ἄτιο αἰϊα 8 8. 
6. -- τῇ ἀκροπόλει δυοίοτα 
Οὐδ. πα ]8 6]. Ηθυννυ. Νὰπι ἱρϑ5ὶ 
τοὶ Δριϊββῖπηθ ΟΡροΟπαμπίιν τὰ 
ἔξω. --ὀ παὶ ἄλλων ϑ'εῶν. 
Πθοϑῦ ποθὴ ΠῸΠΊΪηἶΪβΒ ἃ 400 
αἰδιπροπαπίαν ἄλλοι ϑεοί, αυοὰ 
ΠΌΠ] πὰ Αἰϊιιἃ Θ556. ροίθβί ηἰδὶ Μ|- 
θῦνδθ, ἤοο οὐϊδπὶ 460 πο ροίδϑβί 
ΟΥ̓ 5511 6586 αποα Ππΐπ5 4 04 16 
ἄθϑθ θη ρ]ὰ ἴῃ ΔΓ 6 518 ΓΘ ΠῚ ΠΟΙ 
ΤῊΪΠ 115 ἀθπηοΠΒ γα θδηί. ΟἸα 55. σῖτον 
καὶ τὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς ροϑι ϑεῶν 
ἐστι Ἰυπεγαῖ,. 58 π6 ἷο αυϊᾷθπὶ 
οπληΐᾷ ἃρῖθ νἱάθηΐαν ΟΠ ΔΘΓΘΥΘ. 
ΝΠ] ἈΓΟΘΠῚ ΟἸΪπη ἘγΡΘπὶ {τ1558 
ΠΟῸῚ 60 ᾿πι0]]6σῖταν ααοὰ 1ΘΠρ]8, 
568 αυοὰ δηίίαια ὑθη 0} ἰδὲ 5118 
ογδηῖ, Οὗ. Ἰηΐνα ἵδρυται δὲ καὶ 
ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα. Πα 48 
δῖ καὶ ἄλλων ϑεῶν ΟΥ̓ Ἶ8558 
βιηῦ τὰ ἀρχαῖα τῆς τε Πολιά- 
δὸς νοὶ βἰῃλ πα, ΤΠπα 6 [4|5155]-- 
πὶ οϑὺ ααοὰ ἈΠ δηλ ον Ζὶιι5. ἴῃ 
ἤφρη, ΧΧῚ ρ, ΟΙΤ7 ἰρίάφπι ονᾶ- 
παΐβ858 Ραϊαὶ καὶ ὑπ᾽ αὐτῇ τῆς 
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χαὶ τὰ ἔξω πρὸς τοῦτο τὸ μέρος τῆς πόλεως 
μᾶλλον ἴδρουται. τό τὲ τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου 
καὶ τὲ Πύϑιον καὶ τὸ τῆς Τῆς καὶ τὸ ἐν Λίμναις 
Διονύσου, ᾧ τὰ ἀρχαιότερα Διονύσια [τῇ δωδε- 
χάτῃ] ποιεῖται ἐν μηνὶ ᾿ἀνϑεστηριῶνι, ὥσπερ καὶ 

. 3. Ἄν: 5, Ὁ ΄ Ω " ᾿ .ν ΄΄ 
οἱ ἀπ΄ ᾿ϑηναίων ᾿ἰωνες ἔτι καὶ νῦν νομίζουσιν. 
ἴδρυται δὲ καὶ ἄλλα ἱερὰ ταύτῃ ἀρχαῖα. καὶ τῇ 
κρήνῃ τῇ νῦν μὲν τῶν τυράννων οὕτω σκευασάν- 
τῶν ᾿Εννεαχρούνῳ χαλουμένῃ, τὸ δὲ πάλαι φανε- 

ἃ ὅ. λαμυρῶν Ρτὸ φανερῶν ΤΠ]. Μαξ. 5. ν, λαμυρία νοοᾶ- 
ὈΜ]Ὸ 80 ἢ. 1, δ] 1 1551 10. ᾽πὶ {ἸθΘἢ5. ἀπδ ἢ Πηβηῖϊδπ) Παθοί. 
ΡΘΓΔΠῚ ᾿ρΊΓ Θἃ Δ 5ΟΓΙΡ ΠΓΔΤη ΘΟΙΠΙ ΘΠ αγὶ ΗΠ] 5 ΘΓ ἢ τι 15 
ἴῃ Μποῖπο5. ΠΟΥ͂, 561. ὟἼΠ] ρ. 99 54. 

τε ᾿ἀϑηναίας, τὰ ἔξω ἰπίοτρτε- 
ἰδΐιβ ΠΟ 6586 ἃ 486 ΟΧίνᾶ 
ΔΥΘΘΠ 566 ατι86 ΘΧίΓΆ ΠΡΌ 6ΠῚ δ η{ἰ- 
αὐδᾶπι ἔθθυΙη:. ΝᾺΠῚ ΡΘυβρί οι απ 
εβῇ ἴᾶθὸ αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει 
ΟΡΡοϑβίὰ 6888. εἵ γερὰ τὰ γὰρ 
ἐερ 5... ἐστι ΘΒ Π5ΔΠῚ ΒῈΡ ΘΙ]ΟΥ 8 
Βοηίθηιτίαθ τὸ δὲ πρὸ τούτου ἡ 
ἀκρόπολις τς ποις ἦν ἐοη- 
τἰπ ον δοἀοπηαια ΠΊ040 τὰ, ἔξω 
ον ἔδρυται 84 καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐ- 
τὴν τετραμμένον τοίου]. 
Ουοᾶ ἀπο 116 ἃ ΒῈΡ Ρ] 5 ΠῚ Θ ἢ [1ΠῚ 
5. ΌΠΗ ΘΟΙΏΠ] ΘΠ 8 ἀἸ1ΠῚ ἃ ἔα ᾿ρΡ 511ΠῚ 
ΤῊ, 1 126,6 αἴβογια ἀΐοογα [ονὶβ 
ΟἸΥΤΡΙΪ ἐθπηρ ᾽πὶ οχίγα. ὉΥΡ6ΠῚ 
[αϊδ586, ἀθ ἤὰθ ορί ποθ ΠῸΠ πη ρ 5 
ΡΓΟΡΆΡΗΙ οἵ, 101 δάη, --- τό τε 
τοῦ Διὸς τοῦ Ὀλυμπίου. 
6 6δο νἱά. Βυγβ. ἄδορυ. 1 ρ. 
ϑθ054. Ο, ὕδομβπι, 1.1. ρ. 295ὅ54. 
-- τὸ Πύϑιον. Τ᾽ Ππυῖπ5. 5ἰτα 
οὗ, Ουνυϊαβ ἴῃ ἤρυτη, ΧΙ Ρ. 492 564. 
-- τὸ τῆς Τῆς οοσποπηϊπηαίδο 
τ μμπί ας: δ. δο, νὰ, 
ἌΝ Δ οΠ5π). 1. 1. Ρ. 238. --- τὸ ἐν 
“Μίμναι ΕΠ ΕΝ ΟΥ, Βιιγβ. 
1.1. Ρ. 296. Ὁ, Δ δομβπι. 1. 1. 
Ρν. 348. Αὐοίοντε 60". τὸ (τοῦ 
ἐν Λ, 4. Πειν., υἱ 6βι ἃρυὰ 
ΑἸῇ. ρΡ. 468 ἃ. ϑοὰ οἴ, Ρβουδο- 
6 Πη 051). ΠΧ τὸ --ὀ τὰ ἀρ- 
χαιότερα Διονύσια. Ε556 
ΔΒ Ποβίογία νουθὶβ ἐν μηνὶ ᾽4ν- 
Δεστηριῶνι ἀοτηοηβίτδιαν, Ηδθο 

ΡῬοι- 

Οἵ, ΟοΡ. 

δα ς6 ΠῚ οὐ ἃ Τ,θηδοῖβ οἱ ἃ ΠΙΟΠΥ 5118 
ΤΌΓΙθ 18, αἰ θα Βοῦτη 811 οοη πα η- 
ἀπηΐ, αἰδιϊπσιθηᾶα ο556. ἀοοιῖί 
ΒΟΘΟΚΙ.. ἴῃ δουρί. τηΐη.  Ρ. 66 344. 
Οὐ, Βαυίηι. ἔχο. δὰ Πϑιηοβίῃ. Μ|ά. 
Δ δοίβπη. Απίϊαα, αν, 1 ρ. ὅγ79. 
θριη. Απείαα, Ον. 11 ρ. ὅ8,.1..---ἰτ ῇ 
δωδεκάτῃ] ἀεὶ. ΤΟΙΒΚ. ἴῃ 
ΡὨΙ. ΧΧΧΙ ρ.86. ϑυβρθοία βιηῖ 
Ῥτορίθιυ ΘΟ]! οοαιΐ ΟΠ 6 πὶ οἱ βίραοια- 
τἂπι (ἐν μηνί ρτοὸ μηνός) εἴ απο 
ῬΟΥ {Γ65 ἀἴ65. ΑὐΠοβίθυϊδ ον ᾶ- 
θαπίαν, ἤδθο θηΐπὶ ἃ ἀἷθ ΧΙ δὰ 
ΧΠῚ ΑπιΠοβίθυϊ οηἶβ τη ηβὶ5. 6616- 
Ὀγαίαᾷ 6588 πότὴν ἐμ ν τ: 1.1: 
Ρ. ὅ80. ΜοπηΠη8. . Ῥ. 940 5664. 
θαοάθοϊπηο. ΘΗ ΪΠῚ ὭΣ 50} Χόες 
δνδηΐ, δὲ 4105 ΓοίδυΓ. οἰ α546Π| 
αἰεὶ Ποπιπιοπιογαιῖο, ἴῃ Ῥβθυδο- 
Ὀειλοβιῃ. 1.1, --- οὗ ἀπ᾽ ͵.48η- 
ναίων Ἴωνες) οἱ ἄποικοι 
τῶν 4ϑηναίων. ϑειο!. ΟΝῚ 
2, 6 εὖ, Π6 ουπὶ ὨΟΡΥ. ᾿ϑηνῶν 
ἘΠ ΜΠ 7... 4: νομ ἐ- 
ξουσιν] κατὰ ὑέτατς ποιοῦσι. 
Θ΄6Π0]. Οὗ, νομέξεται, τη ο5 651, 
8.6 εἰ δάῃ, 88, 1. -- ἔδρυται 
ον ἄρχαξα. Ηος επαπιϊδίατη 
ΟἸαββθπο ἱπιθγρυθίδίϊοπὶ β᾽π}}}6 
νΙἀθίαν, ΠΟΌΪΒ. ΠΟΠ ἰΐθ 1], 

8 ὅ. τῇ κρήνῃ. Ὧδ Ποῦ ἴοπίθ 
νἱα, Βιγ5. 1.1, Ρ. 808, Ο( Δ Δοῃβηι. 
Ὁ ΡῈ 1159. 58: 2714. --- τῶν» 
τυράννων) τῶν Πεισιστρατι- 
δῶν. ὅ61101. ,, ΕΟπίθπι Δ] λυ ΠΟ Π 
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ρῶν τῶν πηγῶν οὐσῶν Καλλιρρόῃ ὠνομασμένῃ, 
ἐκεῖνοί τὲ ἐγγὺς οὔσῃ τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, 
καὶ νῦν ἔτι ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου πρό τε γαμικῶν καὶ 
2 Ω “ὦ “ “» ΄ “"Ἥ [χὲ - 

ἐς ἄλλα τῶν ἱερῶν νομίζεται τῷ ὕδατι χρῆσϑαι. 
καλεῖται δὲ διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ 
ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ᾿ ̓ ᾿ϑηναίων πόλις. 

10. Τῇ δ᾽ οὖν ἐπὶ πολὺ κατὰ τὴν χώραν αὐὖτο- 

ἐκείνῃ οοὐα, Οἱ ἀδάη. 
πλεῖστα δαι. Ἐ. 
ὕδρ. 16. 8 1. τε ουν οοἀᾷᾶ, 

ΠΟΡΘΠῚ ἀπ|01}}15 Θχουπανὶῦ Ρ᾽55ύγα- 
(5, αὐ τοίου Ραυ5. [1 14,1]. Οατῃ 
δαΐθηι ΠΕ ἀποαπθ 'μ 60 Οοὐπᾶπ 0 
Ια θογαυϊηΐ, δἴηο 4Ὁ 841118 ᾿ρ515. δ - 
Βουιαν, Μιὰ. Μίοινβ, Ρἰβ᾽βίγ, 
Ῥ. 08. 179.“ Ηπά5. --- τῶν πη- 
ὧν} τῶν ἀναδόσεων τοῦ 

ὕδατος. 6101, Ὀϊβιϊηραἶταν 
ἰσίταν νοὸχ πἰος ἃ Ἀρήνη, 5ῖσπὶ- 
βοδίαιο οἷ 8 ν 6 Π88 οὐ βόδι οἴ Π 68. 
τ-- ἐκεῖν οί τε. Θυοὰ οοἀά. Παθδπὶ 
ἐκείνῃ πϑῆηιθ ρδὺ δρϑῃα!θρβἰΠ,, 
οαΐϊα8 ρϑΡπτ 51 Π}}}Π1ἃ ΘΧ θηρία αἵ- 
[ογαπίαν Χο, γν, ὟἹ 2, 88. 468 
Βδρ. 1,80. 10, 4, δά τῇ κρήνῃ 
γοίθυγα ᾿ἰοθί, ααοηΐαῃὶ ΠΟ ΠΟη 
Γοπίθηη 408}}5 ἀπίῖαιο, 5864 ατ|8}}5 
ΟΠΊΠΐ ἰΘΠΊΡΟΤῈ οΓαὺ 5 ΘΠ θαϊ, η6- 
46. ΡΘΡ τὲ -- καί Ἰαποίαγδτα 
γϑοίθ Ἰῃ5Θ 4 ΘΗ νῦν ορροπίϊαν, 

[ἀπ ΒΕ, ἐκεῖνοι ΒΟΥ ρ51} τ 
οἱ παλαιοί, 4υἱ 5αροιίονς τὸ 
πάλαι ἱπα!οαηίαν, Β᾽πΉ Πον ἐκεῖ- 
νος δὰ ῬνδΔθιθυ {πὶ (ΘΠ Ρ 115 10 ΠΡ 15 
ὑΘΠ]ΟἰτΠΊ οὐ ΡΥ Θβοηίϊ ΟΡΡΟΒίταπη 
τρέμω ἴθ ὅ0ρ}. 00, 1196 σὺ 

᾿ εἰς ἐκεῖνα, μὴ τὰ νῦν ἀπο- 
ΠΝ Αἀ ἀοϊοπα θη πὶ {τ 18} 
ΒΟ Ρίπσα πὶ Ρᾶτιπὶ ἰάοποα δϑὶ ἴ., 
Ηρευβι} ἴῃ ΡΠΙ]οΟΙ. ΧΥΙ Ρ. 802 
ἱπιθυργθίαίϊο, 4αὶ δὰ ραϊαΐ ΟΠ 6 πὶ 
ἰα] ἐπὶ ἀθηοίαυϊ α118 118 δια 0 
τοπηροῦα (τὸ πάλαι) [τπονῖῖ. Νὰπι 
0 Ὸ ΟΌΒΟΙΓ 5 ν᾽ ἄδειαν οἱ νὶχ ἴο- 
γοπάτπὶ, οὐαὶ ἐκεῖνος ΠαΒα Δ ΠῚ 
ἴϊὰ ι 4αΑ]  α οπὶ βίρηϊῆοοι, - ἐγγὺς 
οὔσῃ, 561}. ἀτοὶ οὐ ὑθρτοηὶ νΘΥΒῈ15 
ΕΑ ΩΝΣ Βιιθίαοοηι, --- τὰ ... 
ἄξια ἐχρῶντο. Οἷ. δάη.] 8, ὅ. 
Π 4, 6. Ῥίοῖυ ἀπίοπι 7}, τὰ πλεί- 

ΟΥ, δάμη, 

στου ἄξια, αυοᾶ ποὰ ἴπ οπηηΐ 
ΓΘ, 868 ἴῃ ρυαν βϑί πη }8 (ΔῊ [11ΠῚ 
ΘΔΘΡΪ ΠῚ Ο 115 ἔοηΐθ νῖνο αἰἱ ἴα 5. οὐαί, 
Θποά Ῥᾶγαπὶ ΟΠ ΒΓ ἀἜΡἃ 5. ἀ δ! οῖο 
ἄξια Τουϑβίτ.1.1, Ρ. 87 544, πλεῖστα 
(εξ, 534.) Ἰεβθπάιαπι 6888. ὀθηβεῖ. 
-- πρό τε γαμικῶν. Γαμικά 
οοπϊαρα! ἰὰ 58 ον, ππρύϊα δ 
Ἰηξογρτθίδίαν ϑίθρῃ, Νῖβὶ ἰογίβ 
65 δά πιριϊᾶᾷἃ5 βρθοίδηϊεϑβ 
ἰάθοαιθ πιιρίϊα 5. ἰρβᾶ8 ΠΊΔΡ15 
6556; πΠ8πὶ ἀθ οοηθῖο οονίθ [6- 
δἰίαν ΥἹ 6, 2. ΔΑά τϑηὶ ατοα δἱ- 
τὶ ποῖ, γᾷ αὰ πὴ 6Χ {10 ἔοη το ροεἰία πὶ 
δα Ιανδοῦα παρ. || νἱγρὶηΐθι5 
πα θη. 5. τοίθυς ΡῸ]}, ΠΠ| 48, προ 
πα ητ 0115. ἰαπέππι ἰὰ [οί πὶ, 5οα 
οὐ δη(6 πιρύϊὰ 5 την θητθιι5, ΥἹα, 
Εἰγια, οὐ Ηδγροοῦ, [ον ϑδυϊ4, οἱ 
Ρμοι.}} ἴῃ γ. λουτροφόρος. Φ ἘΠ 88: 
-- καὶ ἐς ἄλλα τῶν ἵερῶν]) 
καὶ γὰρ ὁ γάμος ἵερός. 56}}0]. 
-- τῷ ὕδατι, ἱ,, 6. τῷ τῆς 
Καλλιρρόης ὕδατι, τούτῳ τῷ 
ὕδατι. ΟΓ, ἀάμ, 81, ὃ. 

8 60. ΕΙΣ ΟἿ τ ἀρ Δ Εἰδὸ 
ΟΥ, ἤδτῃ. Απίαα. αν. 1 8 917,6 
οὐ ἰηἴγτα Υ 18, 10, 

ὰρ. 16, 8 1. Οαπὶ Πηϊία αἱ- 
ΘΡοββίοθο τοάθαίαν δ παν γα 1 ἢ ΘῊ. 
ἴηᾶθ ἃ 1ὅ, 1 «ἰἈ ουΡρ ΔΩ δοίον 
Κυιορ, δ᾽ οὖν γϑβουρβίμηαβ, 4πἃ 
ἀδ τὸ οἷ, δάη. 1 8, 4. υοᾶ 60 
τη 8. ΠΘΟΘΒΒΆΓ ΠῚ δρᾶ ἀποα 46- 
Ιοῖο μετεῖχον ραυιίουϊα τὲ 0 
ἴα πὶ, αὐ 18, 2, οαπὶ ΡγοΟχίπιο καί 
ἰαπρὶ ροίοναί, --- τῇ ... οἰκήσει 
[μετεῖχον]. Μῖνα ϑυηίαχὶβ, ἰὴ 
48, οὐηϊ 6Χχ 1, 1 Δρραγθδί 56ῃ- 
ἰθητἴαηὶ ἀθῦουθ πᾶπο 6556.) Αἰ6- 
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᾿Ὶ 

, : ’ τ 

νόμῳ οἰκήσει [μετεῖχον] οἱ ᾿Αϑηναῖοι, καὶ ἐπειδὴ 
, ἊΝ ἐγ . » 

ξυνωκχίσϑησαν. διὰ τὸ ἔϑος ἐν τοῖς ἀγροῖς ὅμως 
οἱ πλείους τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν ὕστερον μέχρι 
τοῦδε τοῦ πολέμου γενόμενοί τε καὶ οἰχήσαντες 

Ὠΐϊθη565 αἷὰ 5810 ἴανθ ἴῃ ΡΥ Ϊ5 
νἰχίββθ, δὶ τῇ... οἰκήσει ἽἼη- 
βγη ἢ ἀδύϊν τι ΠΊ νΟ] αΠ11185. 6586, 
οοτίθ ποπ, υὐ αι, αν, ἃ 82ὅ 
δά. τἰν τῆς πόλεως. 5064, αἱ 

Ηευθϑβι. . 1. Ὁ. 808, αὐτῆς Γ 6. 
τῆς Ἔυϑινα οἰκήσεως) ἄεθει 
βίπιι! δια Ἰν], απο ἴδοίο ρίαπα ἴῃ - 
5} ]Βατη δἰατιθ ΔΟΒαγά πὶ αἰσθησὶ 
ΘΘη5 οχίβιθ, τ Ἰοϊθαγ νοῦθῸ 
κοινωνεῖν ποπππηαιαη δρπᾶ 
Βεπλοβίϊ., σου ΧΥΝΠῚ ὅ8. ΧΙΧ 
894, ἀδύνιβ τοὶ δαάϊτιβ. ἰοοῖταν, 
ἴϊὰἃ μετέχειν οὐπὶ Ποὺ οᾶδιι. 60η- 
᾿Ἰαηχῖθβο ἢἶἰο ὙΠπαογάϊάθπη ΟἸΪπὶ 
ΠΟῸΒ5. βυδβρίοαι! βυπηιβ; 5864 [)86- 
τη οϑίΠθηΐοα, ἴῃ απὶθι5 κοινῶν ξεῖν 
δϑῦ ΟΠ θυ τ 6. οππὶ ἃἰ᾿ᾳ ἃ Γθ, 
Ῥογθπθτα δὲ αἰϊααϊα, ΤημοΥ- 
αἴ 615. πἰπ} 15. (1551 γ}}}1ἃ 6558. τθοίθ 
τοβροπάθὲ Κτιθο. Ἐπεῖχον οοη- 
Ἰϑοῖν Ποθν., ἴπ ἀπθϊο τϑ Πα 65 
αὐἰὰ ἤοο γϑῦθοὸ βἰσηὶποανὶ νο] 1, 
Ψουθοῦαπι οοηβθαμπθητία τγϑβίϊαϊς- 
τὰν, δὶ σὰπὶ Κυιθο, ΒΟΘΠπΊ. ΟἸ 855. 
μετεῖχον ἀδἰθπηι5. οὐ. ὈΓΟΧΙΤ ΠῚ 
καί οἴ ἢ ἰπτογρυθίδπγαν, πᾶ 8 
τἀ πη] {Ππ4 ἰγγορβοῦῖν αἰ ο1}6 
ἀϊοία 681. Ἐογίαββ δι ἀβογ!ρτ πὶ 
ἕαῖς ἧς μετεῖχον. -- διὰ τὸ 
ἔϑος, ΡΓορίον οοηδαδίπαϊ- 
ΘΙ, αιοὰ βίηθ Ἰάοηθᾶ οδιιδἃ ἐΧ 
τη ΡΟ Ἷ 8 ἸγγΘρβ'558 Ραϊδὶ ΤοΙδβίν. 
1.11: δὰ οὐ ῥᾳδίως... ἐποιοῦντο 
ΡΘΕ η οί. -- γενόμενοί τε 
καὶ οἰκήσαντες. Ηἰβ ἐπὶ ἴῃ 
οοὐά. πανοικεσίᾳ ρταθοθάδί, 
Κναθο, ἱπίογργοίαίαν ὅα ἴθ δἱολμ 
απ σολαϊέοτ κι οἱπιφοισοληί, ααδη - 
αυδη1, οἰϊατηβὶ γίγνεσθαι οπηηΐῃο 
6586 ροββὶί ΘΟ τ Τῇ ΟΥ̓ ἃ Υἷ, ΔΙ ΘΓ πη 
ὁδγθ ΠΟ Γοβροηᾶοι ἄταθοο οὐκή- 
σαντες. ΟἸα55. πανοικεσίᾳ γε- 
νόμενοι γουιϊν δίολ {1 αἰϊ6 8ε- 
αδν [πΐδϑ6 λαμειϊοῆ ροἱηνιολέθη, 
αᾶ8 δ5θηΐθηϊϊδ Ὡ0η Ιηδοὶβ ἴῃ 
ἢ15 γοΡθΪ8 ἴπο586. ροίεβί. ΑἸ] 
ἐν ἀγροις γενόμενοι γοϊιιηι 

6556 ἴῃ ἃσυὶβ ἀθοθηΐθβ 5'ῖν 6 
νϑοιβᾶπίθϑ δύ οἴ ἴῃ ἃ Υὶ 5 
γΥἱχιββϑϑηῖ, ὅθ, ρυδθίθγ 8 ΠῚ 
ααοὰ 5190. ἢ1}1} ἔδυ ἀϊοῖίαν. ααοὰ 
ἰάθπὶ ποι γο06 οἰκήσαντες 60η- 
ἰπθαῦαν (Π8 ΠῚ διπὶ ααἱ ΔΙ᾿ οὶ 
παθῖτανὶ ᾿θ᾽ οτὴ ἀθσ 558 ν 6] ν᾽χὶβδ 
6Χ 58 ᾿η:6] 6 ο ταν), ἔν τινι γίγνε- 
σϑ'αν αὶ ἸΙοου5 ἀρ ροΙ]αίαν ργορυὶθ 
61Π1} δἰ ο8ι ηἶδὶ Δ σὰ] παϑοὶ 
νϑὶ οὐἰγὶ (Ηοηι. 11. ΝῚ 199. Το, 
1Π 89, 4) ἃὰΐ αἰΐαιιο ΡΟ ΘαἶΓ 6 
ΟΥ̓ ΟΙ͂Σ ὁ: πευδη. ν᾿ 99: ΡΙδ: 
Ργοῦ. 814 ο; ἤδπὶ νϑυβατσγὶ γενέ- 
σϑαι ἴα ἀδηγαηὶ να]οὺ δἱ 15. αὶ 
ΔΠΠοαὶ γϑυβαΐαν ΘΟ 6 πὶ ΡΘΟΥΝ ΘΗΪ 1), 
ΠΟΥ ΠῚ Ροβίουϊυβ ἃ τ6 Δ᾽ 6 ΠῈ ΠῚ 
εβϑύ, ρυῖι5 δάάϊιο πανοικεσίᾳ 
(πιϊξ ἱλγοηι φαητοπ Παιιδιυε86η) 
ΠῸΠ οΟπνρηΐϊν, ΟὐΠῚ διίθπι, 5] 
ΟΠ τἀ πλτ8. πανοιπεσίᾳ , Ορ(ϊπλ6 
αὐυπάγοῦ ΟΠ ἴῃ δργὶβ πδίϊ 
οβϑϑθηΐ οὐ παριιαϑϑϑηΐ, {Ππᾶὰ 
ΠῸΠ 5110 ἰοθοὸ οοἸ]οοαίιη 6558 
ἴδοι! ἀρρᾶγθι. Αρεἰββίτη πὶ ἃ αξθ πὶ 
οϑί δᾶ τὰς μεταναστάσεις ἐποι- 
οὖντο. Οἱ, δηϊηι “Οδ55. θῖο ΧΠΙ 
{, 8. πανοικεσίᾳ ἀνιστάμενοι τὰ 
ἱερὰ καὶ τοὺς οἴκους ... ἀπέ- 
λειπον, Ῥίοῃ. Πα]. Αηϊ. Ἢ 18 
οἵ ἀπαναστάντες πανοιχεσίᾳ 
καὶ μεταϑέμενοι τὰς οἰκήσεις, 
ΧΙ 2 ἀνασκευασάμενοι. πανοι- 
κεσίᾳ καὶ τὰς οἰκίας ἐρήμους 
ἀφέντες. Οιιοὰ οὐπὶ [ἷ5 Ιοοἷβ 
ΘΟΙΡΑΥα 5 ᾿ηιθ]οχίββοι. Τιἰρβὶαβ 
ἴῃ. δια, Π1ρ5. ΓΝ Ρ. 1δὅ, πανοι- 
κεσίῳᾳ ἰὑὐδηβρΟΠθη τ Πὶ 6588. 66η- 
Β.Ϊτ, ΟἿ ΠῸ5 ΠῚ ΠῸ ΟὈ ΘΠ ΘΥἈ ΠΑ ΠῚ 
6558 ΘΘΠ5ΘΙη 115. ΡΆΌ]Ὸ Αἰ ν ἀρὰ 
ἴρβαπι ΤῊ. πανοικεσίᾳ οαπὶ ἐξ- 
αλεῖιψψαι ἰαποίαμη οϑὲ 1Π ὅ7, 2, 
ΘΠΩΠ του νθγθοσαπι ογάο ΠΟΡΆΡΟ- 
ΛΠ 5ΟΟΟΥ ἴα {πι|γ)α 8 Θὲ 1 86, 2, 
104. ΟΡ ῚΝ 795 4: ν 30... 22,9 2. 
ὙΕ11 4. ἹΙἜ.48;.8ι 84, 2. αὶ 
οὗ, 54, ΔΑά {πη δπὶ ὑγαά 8 πὶ νοοἷ5 
πανοικεσίᾳ οΟἸ!οΟοαι ΟΠ πὶ ἨΪ}}1] 
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οὐ ῥᾳδίως πανοικεσίᾳ τὰς μεταναστάσεις ἐποιοῦντο, 
ἄλλως τὲ καὶ ἄρτι ἀνειληφότες τὰς κατασκευὰς 

.) Ἁ ΔΑ ’ ᾿ ᾿ » 

μετὰ τὰ ηδικα᾽ ἐβαρυνοντο δὲ καὶ χαλεπῶς 
ἔφερον οἰχίας τε καταλείποντες καὶ ἱερὰ ἃ διὰ 

Χ 5: τὸ “» Ἐς παντὸς ἣν αὐτοῖς ἐκ τῆς κατὰ τὸ ἀρχαῖον πο- 
λιτείας πάτρια, δίαιτάν τὲ μέλλοντες μεταβάλλειν 

᾿ 9 οἷ ἣ κ᾿] , Α ς - 9 ΄ καὶ οὐδὲν ἄλλο ἢ πόλιν τὴν αὑτοῦ ἀπολείπων 
ἕκαστος. 

11. ᾿Ἐπειδή τε ἀφίκοντο ἐς τὸ ἄστυ, ὀλίγοις 
μέν τισιν ὑπῆρχον οἰκήσεις καὶ παρὰ φίλων τινὰς 
ἢ οἰκείων καταφυγή, οἵ δὲ πολλοὶ τά τὲ ἐρῆμα 
τῆς πόλεως ᾧκησαν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ἡρῷα 
πάντα πλὴν τῆς ἀκροπόλεως καὶ τοῦ ᾿Ελευσινίου 

᾿ " ΒΩ ΄ Αἦ ΕΥ Ἄ ’, 

καὶ εἴ τι ἄλλο βεβαίως κλῃστὸν ἣν τὸ τὲ Π]ελαρ- 

πανοικησίᾳ (ϑῖο ἸΙοηρσα Ρ] τὶ πι1})} δηΐθ γενόμενοι οοἀά, Παθεπί. 
Οἷ «ἀη. 

8 2, καταλείποντες 5015 Ὑἱπᾶ., τοῖαι! καταλιπόντες. ϑ6ἃ 
1Ππ ρΙασοῦ οὉ δὰ ραν οἱρία απᾶθ βϑααπηίαν οὐ ααΐα ποὸὰ ϑόογα {ΠῚ 
ἔθγορθαηῦ ααοα γοϊϊᾳ αθγαηΐὶ, 568 ἰηνὶ σϑ πα θη ΐ. 

ΡΓοβοῖίαν τετη νυ ἷδ, ἤσοννν. οοη- 
ἰδοίιγα, ααἱ τε καὶ οἰκήσαντες 
ἄο!θὴ5 διαγενόμενοι δβοιὶρϑβίϊ, 
αποα, οὐπὶ διαγίγνεσϑαι ἀδ νὶϊα 
δῦ γτϑιϊηθπὰα (Ρ]αί. Δ00]. 82 6. 
656}. 1 24) δπὺ ἀβαῖ8 δα τλου 6 ΠῚ 
ἰγδηβίσοηᾶα (Υ 16, 1. Αὐἱβί, ἂν. 
458) ἀἰοδίατν, Ὁ Ποῦ Ιοθο ΔΙ᾿ θῃ πὰ 
οϑί. -- τὰς κατασκευάς. 
ΡΙουία 8. 5ῸΡ6]] 6 ου}} 6 πὶ ἰηίθν- 
Ῥγθία(, ΠΟΠΉΜΠ}Δ ἰαηθη 40 - 
Π105. 1185. Ὀιταηαιθ ροίϊ5 
Β' τὴ} βἰσηϊ θαι. Οἱ, δάη. 1 10, 2. 

8 2. καταλιπόντες. Αἰ- 
ἰθηάθ αἰβουϊπηθ. ἢπαΐπβ νου ὶ οἱ 
Ρτοχίπηὶ ἀπολείπειν. ΠῚπ εἷς 6δι 
ΘΙ 4 ἀΘγΘ. πο ἀ 68 ΘΓ 6 6. δ8α 
ατδθοὶ ἴῃ ἰδ ἀἸἰβοθυη θη 8 τη η 118 
Βιπι ἀρ Θη 65. αυδ πὶ Τιαιὶηὶ, --- 
ἱερὰ... πάτρια. Πεϊρίοη 68 
νΘίθγ 8 ΡΙονάβα 6 ἀαογαπάἈΠι Ιο- 
ΘΟΥᾺ ΠῚ ΡΥΟΡΙΪΔΒ [1586 ὁοηΒίδί, --- 
οὐδὲν ἄλλο. ΟΥΤΝ 14,8 ᾿θαιο 
άπ, Ὀεῖπάθ ἀπολείπων δὰ 3 
ἕκαστος γμᾶϊεί δοσοιημηοα ἃ πὶ 
6556, οἰδὶ ν6] δίς Ῥοίαἱύ βουϊθὶ 
ἀπολείποντες. ΟΙ(ΙΚ 68, 2. 

σ᾽ ΤΣ Ἰδ γ 

(δρ. 17. 8 1. ὀλίγοις μὲν 
τισιν. Οἵ, δάη. ΙΝ 46. ὅ. 
οἰκήσεις. Οἱ, δάη, ΥἹ 88, 4, -- 
τά τε ἐρῆμα τῆς πόλεως. 
Αα βθρίβῃισῖοπμοη οὐ Οὐ θη θ πὶ 
Δ δοηβαι, Απταα, 1 ρΡ. 780. Ῥ͵Ὸ 
ἐθυῖο βοἰγὶ γθ8 πρααὶΐ, [θὲ καλύ- 
βας οχϑίσυθθδηί. Ὑά. 52, 2. --- 
τοὺ Ελευσινέίου. Ὧς 60 Βργἃ 
ΡΙ η ἑοῖο πη δα οὐἱθηίδ]6 νοὶ Ιατὰβ 
5'ο οἵὗἁ, Δ δοηβηη. ἀθ αὐ ΑἸ. 
Ῥ. 2915ηᾳ. Ουγίυβ ΕἸδυβιπἸοὴ 
ει ῬεΙΑυ Ί κου (51 Ζαη 506 ν, 1884) 
Ῥ. ὅ08 858ᾳ. -- κλῃστὸν ἦν. 
ΤΟΠΊΡΙὰ ΘηΪπΠ] (ἀγΆΘΟΟΥ ΠΏ] ΓΆΓΟ 
οἰδποραηίαγσ, Οἱ, ἤθγπὶ. Απίϊαα. 
Π 8 19, 13. - τὸ Πελαργι- 
πόν. Οδπιρα5 ἴπίον Ρεϊδυρίουπι εἰ 
ἉΙΌΘΙῚ Β᾽ίι5; ἀθ 'ρ80 ΡοΙαγρίοο, 
αποα ἃ δἰϊϊ5 Πελασγικόν ἀϊοϊταν, 
οἵ, Ηενοά. Ὶ 127. Ῥίοη. Ηδὶ. 
Αηΐ. 1 28. διυδῦ. Ρ. 221. Ῥαϑιβ. 
Ι 28, 8. Οομῃίτα 605 αυἱϊ Ρεο]αγοῖ- 
ΟῸΠῚ ΘΧ ΠΟΥΘΠῚ ΡΟΣ πη οΥΪπ6 
ἀοίποθρϑ ΘΟ] οσαι15 ΘΟ Βι1{|556 Ρὰ- 
ἰδ ηΐ, αὐἰθ 115. ἈΒΟΘηΒ8. ἴῃ ΔΡΟΘΙΙ 
αἱ ἰπίθι ΒΘΡ ΘΠ] ΟΠ 6 πὶ οἱ οοοὶ- 
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γικὸν καλούμενον τὸ ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν, ὃ καὶ 
ἐπάρατόν τε ἦν μὴ οἰκεῖν καί τι καὶ ΤΠ ποῦ 
μαντείου ἀκροτελεύτιον τοιόνδε διεκώλυε, λέ- 

γον ὡς ΤΥ ΤΑ ΘΥΝ 
το ΠΠελαργικὸν ἄργον ἄμεινον, 

ὅμως ὑπὸ τῆς παραχρῆμα ἀνάγκης ἐξωκήϑη. καί 
μοι δοκεῖ τὸ μαντεῖον τοὐναντίον “ξυμβῆναι ἢ 
προσεδέχοντο" οὐ γὰρ διὰ τὴν παράνομον ἐνοί-- 
κῆσιν αἴ ξυμφοραὶ γενέσϑαι τῇ πόλει, ἀλλὰ διὰ 
τὸν πόλεμον ἡ ἀνάγκη τῆς οἰκήσεως, ὃν οὐχ ὀνο- 
μάΐζον τὸ μαντεῖον προΐδει μὴ ἐπ᾽ ἀγαϑῷ ποτε 
αὐτὸ κατοικισϑησόμενον. κατεσκευάσαντο δὲ καὶ 
ἐν τοῖς ἀν τῶν τειχῶν πολλοὶ καὶ ὡς ἕκαστός 

, 17. 8.2. ἦ γιὸ ἢ [{. γαι., ἀπάς ἢ ἡ Ἰοεσὶ νὰ]ε Ηδαβ. (πο. 
Ρ. τοῖν 'Βοα οἱ, γι 80, 1, 

δ ργὸ ὃν ἴ[ι. αι. [δὰγ. ΡᾺ]. 
ῬΡοῦδι ΒοΡηΪ. ϑγηῖ, Ρ. 296, π|8]6 

Αυρ, Η. Βα5. αν, 1αρά,, αποα 
πουίγιηι δα τὴν ἀνάγκην τῆς 

οἰκήσεως τοἴεγθηβ. 

ἀδηίθηι ογαύ πη ηΪ{τπ|5 ΥΪ{, α ΔΙῚ 
βϑηϊθηςίατη οἰ Δ 8ο 5πι. , 1. 
ΡῬ. 2389 544ᾳ. ἀεΐδηαϊι, βὰ0 ἴα 
αἰβραίανιε Οαγιϊαβ 1. 1. Ρ. 499 564. 
Θαηα 6. [αἷ5586. οβίθηαϊὶ πηπηῖο- 
ΠΘΠῚ τοίδ ἢ ΔΙΟΘΠῚ ῬΆΓΨΟ αἰτ᾽ πηθπίθ 
ἵπῖθρνα}}0 οἰηροηίεπι. --- ὃ καὶ 
ἐπάρατόν τε ἦν μὴ͵ οὐκ εῖν] 
οἵ γὰρ “Πελασγοὶ αὐτὸ οἶκή- 
σαντες ἐπεβούλευον τοῖς 49η- 
ναίοις" οὺς διώξαντες πάλιν 
οἵ ̓ 4ϑηναῖοι κατηράσαντο τὸν 
τόπον μὴ οἰκισϑῆναι. 8610]. 
1)6 Πῖβ ἰρβ5ῖ8 Ρεϊδβρὶβ οἵ, ΜΈΕ]]. 
Οτοθοπῃ, Ρ. 440. Τγιτμθηὶ νοοδη- 
τὰν ΓΝ 109, 4. 564 πιεῖῖι5 Οατ- 
τὰ 1. 1. Ρ.. 806 ἀοδεῖ ἢππηο ἰδη- 
4 8ΠῚ ῬΟΠΊΟΘΥ πὶ 5δογαίαμη [ἶ558 
ΟΡ, απο ἰάθη ΟΟΡΠΟΒΟΘΟΓΘ 
᾿Ισοῦ οχ ροβίγοιηᾶ ρᾶγίθ ἀθογρίὶ 
ΕἸΘαΒΙηἰΐ ἴῃ Τη5ονὺ. Αὐὐ ΓΝ 2 ἢ, 970 
(ΞΞ Ῥπῖθηρ. 5.1}. η. 18, δδ---Θ0). 
Πε6 μή νἱὰ. Μαεαίῃ. αν. 8 ὅ84 
δύῃ. 4. --- ἀκροτελεύτιον. ἔϑι 
ΟΧΙΡοΠΊἃ Ρ8Υ8. Υ̓ΘΓΒΊ18, ΔΠΆΓΘ 
ἰϊο ῬΟΒίθυ 8. ΠΘΧϑΠΘ τ] [16 ΠΑ ]511- 
οΒαπι, --- Πελαργικὸν ἀρ- 
γόν. Οοηβαϊτο ἴῃ ἢΐ5. ἃ0 ΟΥΆΘΪΟ 
ααδοβὶία δῦ Δἀποτηϊηδίῖο. --- ἐ ἕξ ὦ- 

κή ϑη. ῬΡΆΘΡΟβἰτ0 ᾿π θη οπαϊ 
νὶτι Παροί. Οἱ, ἐξοικήσιμος ΟΡ. 
ΟΟ. 217 οὐ 101 Βεἰβὶβ. ἱπ᾿ θῃδὺ- 
γαίῃ 6. 

8 2. καί μοι δοκεῖ κ.τ.1. 
Ατίθπάδ βουϊρίουϊβ δηϊπηαπῃ ᾿Πογὰ- 
Ιεη. Οἱ, ο. 47. 64 εἰ Βο56}. ἀθ 
ψιῖ, Τηῦο. Ρ. 228 54. - τοῦὐ- 
ναντίον. ,) Θοπίγ8 4181]. 
Οὐ ὙΠ 81, Ἵ. ΥὯΙ ΘΙ 9... -- 
ξυμβ ἣῆνα ν.7γ δνθηΐπηι Πᾶἃ- 
θυ1556. Οὗ, Χροη. νυν Κ᾽ 4, 14. 
Επιν. ΠρᾺ, Τ. 1058. --- γενέσϑ'αι. 
δίπλα! ἀπαὶ δοκοῦσιν. Οἱ, Μδιῃ. 
αν. 8 ἫΝ άπ. 1, Κυαθρ;. Οἵ, 8 62,4 
δάῃ. 1. --- προῆδει. ῬτῸ ΠΙος 
Αἰ ο τᾶν οοηϊοῖς Οοθοῖ. δὰ ΗΥρΡου. 
Ρ. 70,ροϑι αποά ΡΓδοβιϊ θυ κατοις 
κισϑήσεσϑαι. - μὴ ἐπ᾽ ἀγα- 
ϑῷ, φῥγορῦ. ποὴ ὁὉ ὈΟΠδΠῚ 
(564. οὐ πιδ]8πι) για, 6 μή οἵ. 
δ η. Π6;.1. 

8 8. κατεσκευάσαντο] 
κατασχευὰς (οἴ. άπ. 1 10, 2) 
ἐποιήσαντο ὴ ἀντὶ ᾿τοῦ 
κατέλυσαν τὰ σκεύη, ὧν ἐναν- 
τίον τὸ ἀνεσκευάσαντο (Ἰ 18, 3). 
Θ0}0], Οἱ. Χεη, ὥγν, ΝῊ ὅ, 81. 
-- ἐν τοῖς πύργοις. ΟἿ, Ατἴδι. 
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που ἐδύνατο οὐ γὰρ ἐχώρησε ξυνελϑόντας αὐτοὺς 
ἡ πόλις, ἀλλ “ὕστερον δὴ τά τὲ μακρὰ τείχη ᾧκη- 
σαν κατανειμάμενοι καὶ τοῦ Πειραιῶς τὰ πολλα. 
ἅμα δὲ καὶ τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἢ ἥπτοντο, ξυμ- 
μάχους τὲ ἀγείροντες καὶ τῇ Πελοποννήσῳ ἑχατὸν 
νεῶν ἐπίπλουν ἐξαρτύοντες. 
παρασκευῆς ἦσαν. 

καὶ οἵ μὲν ἐν τούτῳ 

18, Ὁ δὲ στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προϊὼν 
ἀφίκετο τῆς ᾿Ἵττικῆς ἐς Οἰνόην πρῶτον, 
ἔμελλον ἐσβαλεῖν. 

ἧπερ 
καὶ ὡς ἐκαϑέζοντο, προσβολὰς 

παρεσκευάζοντο τῷ τείχει. ποιησόμενοι μηχαναῖς 
τὲ καὶ ἄλλῳ τρόπῳ" 

ορίοις τῆς Ἀττικῆς 

ἡ γὰρ Οἰνόη οὖσα ἐν μεῦ-- 
καὶ Βοιωτίας ἐτετείχιστο, 

καὶ αὐτῷ φρουρίῳ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐχρῶντο ὅπότε 
πόλεμος καταλάβοι. 

ἔφα. 193. --- ὡς ἕκαστός που 
ἐδύνατο. Ἕκαστος ἴῃ εἐπαπ- 
τἰδύϊοπ πὶ το δι ϊ νἂ πὶ Γθοθρίμηι δϑί, 
βίοαῦ ᾿ματῖη 6. αἰοϊψαιν α{ 4 αἶα 
Ροίθτγαι, Οἱ. 48, 8. ὅ2, 4 εὐ 516 
ἴδ πη ὁ. 1 γέγραπται 1Ἰη: 6 Χ ί πηι5 
Π0ῃ γοίγθηιθβ δὰ πόλεμον. --- 
ἐχώρησε, οοΡ᾿ . 

84. ξυμμάχους. γεἰαι 
ΤΠ β58105. Οἵ, 22, 8. -- ἐπέ- 
πλουν, ποη περίπλουν, αὖ86,1. 
Ηϊπιο Ρέγιϊηθηι ῬΘηβίοπθβ απδ6 
στρατιᾷ τῇ περὶ Πελοπόννησον 
50] 86 6586 ΤΠ ΘΠΙΟΥΔΗ ΕΓ ἴῃ [Π50Γ. 
Αἷι. Ιν ῃ. 179". 

8 ὅ. ἐντούτῳ. . ἦσαν. Οἱ 
ΥΗ 88,0 ει 46 νν. ἐν ν παρασκευῇ 
εἶναι λάη. 80, 8. 

ὅΔρ. 18. 81. τῆς ἀττικῆς 
ἐς Οἰνόην. απο Οεποθη, ἀθ 
αὰ8 οἵ, νεῦρᾷ 8 2, δὰ ΕἸ ΘΟ ΠΘΡαΒ 
ἔμϊ856. οὐ Ὁ ἅ]ίθτα Μαγδιποηὶ νἱ- 
οἶπα αἰδυϊ πο θη πὶ 6586 Ηλγρο- 
οΓαΐῖ, 8. Υ. Πηθπιοῦαύ, δία ουᾶὶ ἴῃ 
᾿ρβῖβ ἤῃῖθὰ5 Αἰϊοαθ οἱ Βοθοιίδρ, 
Οἵ, Βιῖβ8. ἀθορν. 1 Ρ, 882. Θιυδη- 
ἀὐδτ ἰσίταν Αὐισαθ δἀ Πα τη Θυίαν, 
τὰ πη] θὴ ΟὈΒΙ ἀϊὸ οἷ ποηάαπι νἱἀ 6- 
(Υ ΡΔΓΒ ἰγγπρυϊ οἶδ ἴῃ. ἰρ58ΠῚ 
Ατίοαμῃ, Ὑ1, 19,1. -α πρῶτον. 

’ 3 Α 9 
τας τὲ οὖν προσβολὰς ηὐτρε- 

Ἠεβροηᾶθηΐ 19, 1 παυιγδαίᾳ οἱ ἰὶ 
Ρᾶυίοαϊα μέντοι. --ὀ ἐκαϑ'ἐ- 
ζοντο. Νοεθαπι [γθα θὴ5 ἀθ θχϑὺ- 
οἷα οΘοη Β᾽ ἀ δπίθ. Ο, 19,2. 41,2. 
ΙΝ. 110, 1. καϑήσθοι 90. 5, 
τδπϑιἰνυμι καϑιέξειντι, 1. Θιδουγα 
ἃ0 τῷ στρατόπεδον ποιεῖσϑαι, 
ἀαοοῦπι ἃ ΠΟΠΠᾺ 8 ̓π θυ ρυθῖθι5 
οοηξαπαϊίαγ, ἀρρᾶῦοὶ εχ 19, 2. 
--παρεσπευάξοντο... 
ποιησόμενοι. Παρασκευάζξε- 
σθαι οὐπὶ Ῥαυιοὶρίο αίαγὶ ποῃ 
δαἀαϊίαπι Παθομΐθ ΡΥ ΓΟ] ἃ ΠῚ ὡς, 
απᾶθ Ρ]οσασηαθ δοοραϊί, οἰϊδτη 
ΔΙῚ οοηϊαποίίαν, Μά, Ἷ ὉΠΡΗ͂Σ 
ὙΠ 64. 9. ΠΡῚΝ ΠῚ ΒΌΣ 
εὐ πἴπο οοντῖρα Μίδι, αν. 8 δ8ὅ 
δάῃ. ὃ. -- μηχαναῖς. Οἱ, δά, 

4, ᾽ 

8. 3, αὐτῷ. εοτπιαπὶ ρτοπο- 
τήθῖ ἃ Οθποθη γοίθυγθηῖς 568 1.8- 
εἰ οτπὶ ναθοὶβ, ἀθ ααϊθὰβ νἱά, 
Κνιθο, ατ. 8 ΟἹ, 7 δαη. 1, οοη- 
ΒΡ γα ηΐ. --- καταλάβοι. Κατα- 
λαμβάνειν οὐδ πὶ δοοιιβαίνο ΠΟ 
δαάϊίο ἰίὰ αἰοῖϊαν ἂἀθ π|8}18 οἵ 
οα] πη τα 5 αἀπᾶθ ᾿ἰηναθπηΐ οἱ 
δοοϊασηΐ, Οἱ. δ4, 8. Γ᾽ 31, 2 οἱ 
Πΐϊ 6 Π5 ΟΡ ΡΥ βϑίυ Τν, ΧΧΧ 89, 
8 οὐ Κύιιορ, αν, ὃ ὅ2, 1 δάη. 8. --- 
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πίζοντο καὶ ἄλλως ἐνδιέτριψαν χρόνον περὶ αὐτήν. 
αἰτίαν τὲ οὐκ ἐλαχίστην ᾿ἀρχίδαμος ἔλαβεν ἀπ᾽ 
αὐτοῦ. δοκῶν καὶ ἐν τῇ ξυναγωγῇ τοῦ πολέμου 
μαλαχὸς εἶναι καὶ τοῖς ᾿4Δϑηναίοις ἐπιτήδειος. οὐ 
παραινῶν προϑύμως πολεμεῖν ἐπειδή τε ξυνελέ- 
γετο ὃ στρατός. ἥ τε ἐν τῷ ἰσϑιῷ ἐπιμονὴ γενο-- 
μένη καὶ κατὰ τὴν ἄλλην πορείαν ἣ σχολαιότης 
διέβαλεν αὐτόν, μάλιστα δὲ ἡ ἐν τῇ Οἰνόῃ ἐπί- 
σχεσις. οἵ γὰρ ᾿4ϑηναῖοι ἐσεκομίζοντο ἐν τῷ χρόνῳ 
τούτῳ, καὶ ἐδόκουν οἵ Πελοποννήσιοι ἐπελϑόντες 
ἂν διὰ τάχους πάντα ἔτι ἔξω καταλαβεῖν, 
διὰ τὴν ἐχείνου μέλλησιν. ἐν τοιαύτῃ μὲν ὀργῇ 

εἰ μὴ 
Ε - 

στρατὸς τὸν ᾿Δρχίδαμον ἐν τῇ καϑέδρᾳ εἶχεν. ὃ 
΄ Ζ ς 

δέ, προσδεχόμενος, ὡς 

ἄλλως ρτορίον τε --- καί Ἰαποία- 
ΓΆΠ 8115 τηοάῖ5, ΠῸῚ ἐγ 5 Γἃ 
βοπδί, --- ἐνδιέτριψαν. Οοη- 
᾿ᾳ ποῖ ΠῚ συ 111 51 Π}}}Π1Π6ν ΠΠ| 8ὅ, 6 
οὲ ΠῚ 29, 1 Ιερίνασ, 6 δουϊβίο 
ΟἿ: 30π' 1 6 1 χρόνον. 
“Χρόνος ἴῃ ἀροιιϑαιῖνο 16 ΠῚΡ ΟΥἿ5 
οὐ ἴῃ Γουτη}15 διὰ χρόνου εὐ ἐπὶ 
χρόνον Πα ποτ η5. βδίπθ ῬΤΌΠπΟ- 
τηΐη6. τινα βἰμηῖ να Ιθρίτιν, αἱ 
ΙΝ 178, 4, 11 94, 8. Ηογοά, 1 116. 
ΕΗ ΠΟΝ Ιοφαυηιαν Τιαίῖηϊ. ΕΔ ΠῚ 
δὰ νοῦ. ἄνδρες ἰηϊοτά πὶ πῸΠ 
δἀάϊίαγ 114 ργοηοιηθι, Οἱ, 88, ὃ. 
ὙΠ 48, 8. 

9.8: δέτεοανο. «ἔλαβεν, 
οὐ ὶ πὶ ἰ ἢ ἃ εἴ 0 ἢ Θ ΤῺ {(Ἰπν]ἀἴαη)}..., 
Β101 ὀοηί!ανιι. Οἷ, ΝΙ 60, 1 
οἱ ϑομδεί, 84 Βοπι 51}. ΕὟ Ὁ. ὅ92. 
-- ἀπ᾿ αὐτοῦ, 5011. τοῦ ἐνδια- 
τρῖψαι. πεν τῇ ξυναγωγῇ 
τοὺ πολέμου, ἴῃ σοπἤ α πα 0 
(ατον θη ο) 6110. ΟἿ, Ιβοον. 
84 οἶμα, δὲ καὶ τὸν πόλεμον 
ϑεῶν τινα συναγαγεῖν εὐ θ6πη. 
ΧΧΙῚ 29 φϑόνον .... συνάγειν. 
Ῥογρθνπι Π., Ηθυθβὲ ἴῃ Ρἢ. ΧΧῚΝ 
ῬΡ. 086 νοῦς Αιγίοσϑυθνϑαηιπι- 
ἰμπς. Νᾷὰτη. ἤθαθθ συναγωγή 
ΘΟΠ ΟῚ Π οβί, βορὰ οοπρτα- 
Βδιῖϊο; Ὥρα ἀρίῃ8βΒ δϑί σϑηρί, 

τοῦ πολέμου δὰ 5ἰσηϊποαπάμμη 

λέγεται, τοὺς ᾿4“ϑηναίους 

σοποῖ πη ἀθ Ὀ61|10 ΠΑΡ ΠῚ. 
Μοῖμπὶ οϑί Ὀθ]]Π απ ἴῃ οομῃνθηΐα 
ΒΟΟΙ στ Θρανγίϑο ΠαὈϊΐο, 46 40 
ΠΘΥΡΑΙΌΤΩ 651} 67 546. - μαλα- 
κὸὺς εἶναι. Βεβρίοιιαν δ οτὰ- 
τ ποῖ 1 80 544. ἃὉ Ατοῃϊ 8 ΠΊ0 
Παθίταπι. [6 μαλακός γοῦ. οἵ. 
ΝΠΙ29, 2. - προϑύμ ως οὑπὶ 
παραινῶν ἄσπρο, Π0 ἢ ΟπΠ| πολε- 
μεῖν. --- ἡ... ἐπιμονή. Ὅε 
το 0 12. ἸΞΞ 6. οΟἸ]οοα το ἢ 6 
γοεθοσα κατὰ... σχολαιό- 
τῆς πη. 1 157. 4, Ῥγδοίογθδ 
ΒρΘοία βου] ρίου 5. 6] Θθ᾽ ἢ ἰ55Ἰ τη 8 τη 
ἈθΘΡιδίθηι, απ86 ΘΟΡΗἶτιγ ἴῃ νν, 
ἐπιμονή, »σχολαιότης, ἐπίσχε- 
σις, 84 μέλλησις, 8 ὅ καϑέδρα. 
-- διέβαλεν, ἴῃ ἴῃηνὶ ἀΪ 8 πὶ 
δαάιχὶί, ᾿ημνίβαιη γοαάαϊαϊί, 
ΘΕ αὐη ὙΠ 955 15 109. ἘΠ εἴ 
Υ 460, 4. 

8 4, ἄν ιταϊδοίππι δὰ κατα- 
λαβεῖν ρεονίίπει, Οἵ. ἀάπ, 1 11,2, 
- εἰ μὴ διά. Οὗ Μαιι. ἀν. 
8 ὅ80, 20. Κτυοσ, ἀν, 8 54, 12 
84. Ϊο. Θ1Ά}0. δα Ρίαι. αοτρ, 
5106. ἔδϑι ρίδηῃθ ΒυϊιδηηϊοιιΠὶ 
θαι ἴον. 

“8. τῇ καϑέδρᾳ) τῇ ἀργίᾳ 
τῆς πολιορκίας. ὅ6|10]. Β᾽Π.Π|1ΟΡ 
Αἰ. βϑάθπαϊ νοῦρα ἀθ ἀδβίαϊα 
οὐ ΠΙΟΥὰ βδθρίιβ ΡΟηΪ σοηδίδί, --- 

σι 
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τῆς γῆς ἔτι ἀκεραίου οὔσης ἐνδώσειν τι καὶ κατ-- 
οχνήσειν περιιδεῖν αὐτὴν τμηϑεῖσαν, ἀνεῖχεν. 

19. ᾿Επειδὴ μέντοι προσβαλόντες τῇ Οἰνόῃ 
καὶ πᾶσαν ἰδέαν πειράσαντες οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖν, 
οἵ τὲ ᾿Δἀϑηναῖοι οὐδὲν ἐπεκηρυκεύοντο, οὕτω δὴ 
ὁρμήσαντες ἀπ᾽ αὐτῆς μετὰ τὰ ἐν ΠΙῚλαταίᾳ [τῶν 
ἐσελϑόντων Θηβαίων] γενόμενα ἡμέρᾳ ὀγδοηκοστῇ 
μάλιστα. τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος, 
ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Αττικήν᾽ 
ὁ Ζευξιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεῖς. 

τμηϑεῖσαν. ἘΧΒρΘοί65 [ογβίίδη 
τεμνομένην δαί τμηϑῆναι 20,2, 
δύ ᾿ΐογαστη ΠΠ 20, 4 οὐ περιόψε. 
σϑαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα δια- 
φϑαρέντα. Οἵ, ΨΙΠ 26, 8 εἱ 
Μααν. ὅγηι. ὃ 88 δάῃ. ᾽ῷ. 
ἂν εἶχεν ἱπιΓΆ Π5ΠΠν 6 αἰοίαπι εϑί, 
αὖ 586 06 ἀντέχειν, ἐπέχειν, 8118 
σγουρὰ 1 4085 ἔχειν οὐτὰ ργδ6- 
ῬΟΒΙ  ΟηἾθ115. ᾿πποί πὶ οϑί, οὺ Π0Ὸ 
Ἰρβα πη 4115 εἰσπϊβοδιοηίνα. Οἵ, 
Μδίιῃ. αν, 8 496 ρΡ. 1102. Κυυερ. 
σὺ: 8 ὅ2., 2. βᾶπι 5. δὲ δ6π: ἵὸ 20. 
ΙΓ ΠΠ του αὐ ἶο ταγβαβ ὙΠΠ| 94, 2, 
ὙΠ 48, 8. 

ὕδΔρ. 19. 81. πᾶσαν ἰδέαν 
πειράσαντες, οπιπΐ (0Ὁ- 
Ρυρπδίϊοη 5) σΘΠ 6 Υ6 [6ΠῚΡ - 
(αἰο. ΟΥ, 77, 2 οἱ Ὧθ ν. ἐδέα 
δάμη, 109,1; πᾶσαν ἰδέαν (τοῦ 
προσβάλλειν) πειράσαντες ἀϊοία 
σ᾽ ἀδπῦαν αἱ πᾶσαν πεῖραν πει- 
ράσαντες. ΟἿ ΡΙαι, Β επιοίν, ὁ. 21. 

ὁρμήσαντες, Ρτοίδοιςϊ, 
ΡΓῸ υδιἰϊαίϊοτο ὁρμηϑέντες. δἰπηῖ- 
Πἰτοῦ ἀοιύν τη. ἰχἴπ|8 ν γθὶ ἰθοῖταν 
ΠΤ 56: δι θ 0. 55. ΥἹ] 
19, 4 εὐ ἀφορμᾶν ΙΥ̓ 78, ὅ, πες 
γδνὰ υἱάθιυν Κυπορθυΐδυα αἰ βεϊποιῖο 
εἃ τὰ ὁρμᾶν οοηΐθηάοΓε, 
ὁρμᾶσϑαι ρτοίϊοϊποὶϊ ἰπίου- 
Ῥτοίδιαν αν, 8 ὅ2, 2 δάῃη. 1. 
τὰ. . Θηβαίων γενόμενα. 
ΟἹ. δι. ὅτ. 8 8710 δϑὴη-: 1: 564 
παΐϊα8. ἜΧΡΙΙοδιῖοπ 6 τοϊθοία πο τὰ 
γενόμενα ἰυηρὶ, βεὰ γενόμενα 
δὰ τὰ ἐν Πλατ. τῶν ἐσ. "Ἂν 
βαέων δἀρροβίταπι 6558 ν υἱν Καύιιθρ,, 

ἡγεῖτο δὲ ᾿Δἀρχίδαμος 
καὶ καῦ- 

πἶδὶ τῶν ροβίὶ ἐσελϑόντων 511 
{ταπβροηθηάαπι. δε {Ππ4 ΡΟ ΑΥΙ 
πϑαυΐϊς, ααοηίδιη 5ἷο γενόμενα 
ῬΓΟΡΒῈΒ 1ΠῈ{}}6 οβϑϑύ ἤθ0 ἃγιϊοαϊα5 
τῶν ἰάοπεοᾶπι Παθογοί οχρϊοδίϊο- 
Π6ΠΊ. ΤΥΔηΒροβίίο αὐϊάοθη τῶν 
ΔΡ(ΌΠ Π8 ἢ ΟἰΒΟΙ Π Γ ν ΘΓ ΒΟΥ ΠῚ Θ0η- 
τοχίμπι, 56 ἰδπὶ [οὶ] 6. ΘΑ ΓΘΠΊ15 
δάάϊιο ἐσελϑόντων τῶν Θηβαίων 
αὖ 860 ᾿ἰπίθγρυθιὶ ουτη ΟἸ855. {- 
θΌ ΘΓ ΠΊΔΙΠ]115. --- μάλιστα. σῇ. 
δάη. 1 18, 8. -- τοῦ ϑέρους 

5 ἀκμάξοντος, δοβίαϊα δὲ 
ἔγαρὶθαβ δά αἰ τῖ5, 1. 6. Ροβίθ- 
υἷονδ πιθπβὶβ ΠΙΠ «Ρᾶτίο, Οἱ. 
Ἄρρομα, ΓῚ. -- ἡγεῖτο δὲ 
᾿Δρχέδαμος ὁ Ζ., Δακ. βα- 
σιλεύς ἀεἸ. ετνν., ΒΩ: [ατθπ ἀπ 
εϑύ δἃ ροϑβί 18, 8---19, 1, υδἱ ἀ6 
'ρ50 Αὐομίά απο Παΐτιϑ χρϑάϊῖο- 
πἶβ ἀποθ ΒΘ Π10 δϑί, ἱπιο θα 1Π18ἃ 
6556. Αἰίαηθη Ηρ, Βθα υὶ νϑγθ- 
ταν. Ῥοιθβὺ δηΐτη ἰμίθγρ βία 18 
Ῥαγίϊοα!α 18, 8---19,1, αὰὰ ΓΟ Ια ἃ 
ΠᾶΡΓαῖϊο ααοἀαπηηο ὁ ἱπύθυυιπι- 
Ρἰζαγ, ρΡοβίθα ἃ βουίριογα ᾿ίᾷ δα- 
αἀἰία 6556 αὖ γϑῦρθα || 0 ἰδ] 
αρία ἀδίθτο ΟὈ] 5. 5ῖ., Θυδη- 
δ ΠΊ ΘηΪπῚ ἰὰ πὶ 10,1 ΑὐοΠ  ἀϑηη τι} 
ἢαϊὰ5. ΧΡ αἴ Πῖ8. ἀποθπὶ ἔτ|1556 
βρη ποδία πὶ δὶ, ἰᾶπίθηὴ ροϑὺῦ θᾶ 
αυδ6 ο, 18-[18 ἀ6 ΑἰΠθΘηἸ θη β᾽ 1 Πν 
τοῦθ οχροϑβὶᾷ βαηῦ ϑϑάθηὶ γ68, 
δὶ ΟΠ Πλ5. 18, ὃ --- 19,1, ποὴ 
Ὠἰπηῖβ ἱποοιηπηοάθ τοροιϊίαγ, ἢϊο 
ἰσίταν Ἰοοὰβ 6χ ᾿ἰ8 νἀθίαν 6856 
αὔἰθιι8. οχίγθπηᾷ βου ρίοΥυβ ΤΠ 118 
ΠΟῚ ἰπηρΡ οϑἰία 510, Θ᾽ Π,116 αἰϊααϊὰ 
᾿ην ΘΪ 5 ἴῃ λάη. 1 298, 1. 
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εζόμενοι ἔτεμνον πρῶτον μὲν ᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ 
Θριάσιον πεδίον καὶ τροπήν τινα τῶν ᾿ϑηναίων 
ἱππέων περὶ τοὺς ἱΡείτους καλουμένους ἐποιήσαντο. 

ἔπειτα προυχώρουν ἔν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ Αἰγάλεων 
ῦρος διὰ Κρωπιᾶς, ἕως ἀφίκοντο ἐς ᾿άχαρνάς, 

χῶρον μέγιστον τῆς ᾿Ἵττικῆς τῶν δήμων καλουμέ- 
νων. καὶ καϑεξόμενοι ἐς αὐτὸν στρατόπεδόν τε 

ἐποιήσαντο. χρόνον τὲ πολὺν ἐμμείναντες ἔτεμνον. 
20. Τνώμῃ δὲ τοιᾷδε λέγεται, τὸν ᾿Δἀρχίδαιιον 

περί τὲ τὰς ᾿Δἀχαρνὰς Τὡς ἐς μάχην ταξάμενον] 

Οᾶρ. 19. 8 2. Κεκρωπείας Τιαυν. 
πίας. ΟΥ, δάῃη. 

Ατνι Ομγ,, νυ]σο Κεχρο- 

ὠρέον 1, Πᾶαγ, σατὴ ἀθίθυϊουθ5. ΔΙ᾿ ααού, 
Οἵ, δάη. ἐμμένοντες τὴ. Ατ, Οἢτ, 

82. τὸ Θριάσιον πεδίον. 
6 Πος οδίηρο νἱά. δάη. 114, 2 
εὐ Βυνβ. αθορυ. 1 Ρ, 828, ϑρεο. 
τᾶτθ δαπὶ 80 ΕἸδαβὶπθ τὰ ΒΠοίοβ 
ΨΘΥΒῚ15 6χ ἰρβίὰβ Το 415. Π8γ- 
Ταίϊοηθ νἱάθίαγ Ἄρρᾶγεγθ. 
ἹΡείτους] Ἶρος Ῥειτός, Ἥρω- 
διανὸς ἹῬῖτος.: ϑοΠο!ὶ, Οἵ, Εὐγπη. 
Μ. δὐ βομιηίαυ, δὰ Ηδββυοῃ. 5. ν. 
ΒοΟΥΙΡΙαΡαΠι τϑοθρίδιη ἰϑηιθη [ἰδ τὶ 
ΤὨπογ αἰ οἱ σοηβίδηϊον. οἱ ἢἶο οἱ 
ἴῃ ΒΠθι15 ἀρυὶ Οονίμι}} ΙΥ 12,2 
τασηΐαν, [)6 Β]ιθιϊΒ Αἰΐσας (ἐν 
τῷ Θριασίῳ πλησίον Ἐλευσῖνος 
Ετγπι.},. Ὁ] οἰϊπὶ ἤποβ ἔπθνπηὶ 
ΑΥΠδηἸθηβίαπι οὐ ΕἸθαβ᾽ ΠΟΥ ΠΊ, 
Ριδοίθγθα νἱὰ, Ρδιβ, 1 38, [μθᾶκ. 
ἀθ Ραρ. Αἰῖο, ρ. 99 54. "Σ 
1}: Τρ. 897, τ τον ΑΝ 
λεων ὄρος] ἀρσενικὸν ὁ 4 γά. 
λεως, ὡς Μενέλεως" ἄλλοι δὲ 
οὐδετέρως φασίν. 8.10]. Ετίδπι 
ΤΗπον αἰαὶ ἢϊο που ΓΤ 6586 οο]- 
Ἰρὰβ εχ ᾿ἰβ 4υδ6 Ἔχροβίία βιιηΐ 
ἴῃ Κυαθσ, αν, δ ὅ0, 1 άπ. 2. 
Αὖ οἵ, 96, 1 τοῦ Αἵμου ὄρους 
οὐ. ἰδὶ δάη. 6 βία Αθϑδ]οὶ 
οἷς Τραῖ, 1.1. Ὁ. 81.. Βυχ5. τὴ: 
Ρ. 258, -- Κρωπιᾶς. 1ι,εακὶι8 
Ἰ. 1. Ρ. 35 34. 601165 4αϊθι5 Αορᾶ- 
ἰθο5 οὰπὶ Ρδγηθίμθ ἰπηρδίαν οἱ 
ΘΔΙΏΡῈ8 ΤῊγ δῖ 5. ἃ ΑσΠπδτποπβὶ 
ΒΕρΡΑγοίαΓ βρη ἤοαυὶ αἰοῖί, να]ρὰ- 
11 Κεκχροπίας ἴάθο ΡΓΔΘδΓΘηΒ 

Οὗ, δάη. 

αυΐα ϑίοθρμαπιβ Βγζ. Κεκροπίας 
χώρας πη Θ ΠΕ ΟΠΘπὶ ἴδοϊαί εἰ Ονο- 
Ρίαπι ρᾶραπι ϑιπανίαβ ἴῃ μεσό- 
γειαν ιἰτϑηβίαϊουϊῦ; ἀαδγατη τὰ- 
ΟΠ Π Πδαΐτᾶ απο 81 νϑἰθί, 
ἢε ἰοοθο ΡᾶΘῚ νἱά, παπὸ Βυγ5, 1.1, 
Ρ. 388. -- χαρνάς. δε Βᾶ- 
ΓᾺΠῚ 5ἰία οἵ, 21, 2 οἱ ὃχ στϑοθῃ- 
τἰουῖθ5. ρυϑθίθν ᾿Δ1Π105 [681.. 1: 
θοῦ: ἐς ΒΌΤΒΙ ΓΕ ἸΕΟΡῚ 555: 
χῶρον, Ῥᾶριτῃ, πο ορρίἀα]απηὶ 
β σἸ Ποανὶ δαϊα ποία βοηθεῖν 
Ρνλίνα5. τῶν δήμων παῖδ 
μένων οβίθηαϊ, Οὗ, 20, 4. 
αὐτόν κα χῶρον τοί ταπη 5 παῖς 
᾿ἰτοῦ δίᾳαθ ὙἼΙ 80, 2. -- ἐμ- 
μείναντες, οτπὶ Θοη56815- 
βΒεηύ, Οὗ ΙΝ 109, ὅ. --- ἔτε - 
μνον. ΟΓἉ, Αὐϊβίορῃ. Ασμᾶγη. 182, 
252 δὶ. 
δρ. 30. 81. λέγεται τὸν 

Ἄ. κιτ.λ. ὲ νεϑυθογαμι βίγαο- 
ταν οἵ. ὅ7, 1. 102, ὅ. --- [ὡς 
ἐς μάχην ταξάμενον,. Ηδθο 
ΠΘ4 16 ΟΌΠῚ ἃπίθα αἰἷοιϊβ οοηγο- 
πἰαηΐ, αδὶ ῬΘΙΟΡΟΠΠ65105 θα βγᾶ 
Ροβυΐδ58 Ἰερίπηιβ (19, 2 στρατό- 
πεδον ἐποιήσαντο, αποοιπι οἵ. 
ἐνστρατοπεδεῦσαι 20, 4), φυοὰ 
ἰοηρα ἀϊνθυύβαμη δϑί δία δοῖθα 
Ἰηβίγαοσθ (οἵ. ΠῚ 107, 2 οἱ 8), 
ἤὨθαὰθ ἢοο ἴδοϊβ88 ΑΥ̓ΘΠΪ Δα πιαπι 
ὉΠᾺΠπὶ ἴῃ Βθααθητὶ ΠϑΡγαίΐοηθ οϑὲ 
ἰπαἀϊοῖαπη, Οὐπῃ ἰρίταν γὸ85. ἰρ8ἃ 

- 



[ὩΣ 

48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, κ΄. 
΄ 

πα΄. 

μεῖναι καὶ ἐς τὸ πεδίον ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ οὐ κα- 
“ ᾿ Ἀν 9 , ΓῚ 3 ῳ ’, 

ταβῆναι. τοὺς γὰρ ᾿Αϑηναίους ἤλπιζεν, ἀκμαζοντας 

τὲ νεότητι πολλῇ καὶ παρεσχευασμένους ἐς πόλεμον 
ὡς οἴπω πρότερον, ἴσως ὧν ἐπεξελϑεῖν καὶ τὴν γῆν 
οὐκ ἂν περιιδεῖν τιηϑῆναι. ἐπειδὴ οὖν αὐτῷ ἐς 

᾿Ελευσῖνα καὶ τὸ Θριάσιον πεδίον οὐκ ἀπήντησαν, 
πεῖραν ἐποιεῖτο περὶ τὰς ᾿ἡχαρνὰς καϑήμενος εἰ 
ἐπεξίασιν. 

ΟἹ » Ν 9 «ὦ. ς δ ’ 

ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ ς χῶρος ἐπιτὴδειος 
ἐφαίνετο ἐνστρατοπεδεῖσαι, ἅμα δὲ καὶ οἵ ᾿ἀχαρνῆς 
μέγα μέρος ὄντες τῆς πόλεως (τρισχίλιοι γὰρ ὁπλῖ- 
ται ἐγένοντο) οὐ περιόψεσθαι ἐδόκουν τὰ σφέτερα 
διαφϑαρέντα, 

[αϊϑἃ δἰί, ᾶθο νϑυθᾷ 1ἰἃ ΘΧΟιιβδσὶ 
ποαπθαηΐ πἰ, Ρουϊηαθ δία δάη. 
19, 1 [εοϊπηι5., ἰοἰαπὶ ἀ6. Αγοἢϊ- 
ἄδην ΘΟη 5110 Ραυιϊοι]απιὶ (ς. 20) 
ἃ 5ου!ρίουε ροβίθα δαάϊΐδηι 6558 
βίαι πηπ5. ΝΠ ρίαν τοβίδί 
πἶβὶ ταὖ πᾶ 60 ῬΓῸ 5.011] ουἰπ 54 8 ΠῚ 
ἰπ θυ ρυοίϊβ δααϊαπηθπίο Πα]}68- 
τη 58, 4πἰ ἰπάθ φαοα ΑὐοΠ  ἀ Πγ18 
ΑἸΠΘηΐθηβ565. ἱποϊίαυα νοἱθαὶ οἱ 
βεοσπὶ π᾿ δοῖθ Ρυβπαροης 1] ΠῚ 
οἰα5. Το οδιι5ἃ δἃοΙ 6 ΠῚ ἰδ γιοίδ 
ΠΑΡ 556 ΘΟΠΟΙΠΒΘΡΪ,, ΞΞ τὺ πς 
δέον -Ξ ΚΣ πεδιάδα. ν 5.1: 
[μ64κ. 1. ..Ρ. 34. Βαγβ, 1. 1. Ρ. 
288 56. ΠΡ ἢ ἢ τῇ ἐσβολθ 
Τ᾿ ΒΟ]Θηίοῦ. οδὺ ἀδίίνιιβ, δὶ δϑί 
ἰθιηρονῖβ. Οἱ, Κσαος, αν, 8. 48, 2. 
Ουδηααδπ) οἰϊα πὶ ΠΟ ΠῺ} ἃ νοοᾶ- 

θα] Ῥ6Ρ 56. ἐθ! ΡΟΥ5. νἱπὶ ΠῸῚ 
ΠαθΘη τὰ ἱπιθγα απὶ ἴῃ ἀαίῖνο 46 
ΤΘΙΏΡΟΥΘ 51η8 ἐν Ἰορὶ νἀ θηΐαν, 
νϑαὶ μάχῃ Π| ὅά, γ γαλήνῃ 
ΙΝ 26, 7, ᾿ζογατῃ ἐκείνῃ τῇ ἐσ- 
βολῇ 8 4 εἰ τῇ ἐσβολῇ ταύτῃ 
ΤΌ ΕἸ} αν δ ἢ, 

ἀἸΒοΘ558, βἰ πη ]Πα, Αἀᾷ, 1 128, ὄ 
οἱ Κυυορ, ὅτ, 1.1, δάη. 9. 9)ο- 
τ ᾿τἰα πιι5 ὈαΪ ἃ ἰΓΥΓα ΡΪ0 6 
ἃριὰ «οἀϊίαατηὴ οοου ταί 5 
5: ΤῊ} Ποὺ αἰχὶν Τὰο, Ηϊβι, ΠΠ1 74, 
ΟΥ̓ Ηδ885. δὰ Ἡοἰβὶρ, 5010]. σ᾽ Γἃ ΠΊ]η. 
Ρ. 1714. Πεοβρίοϊιαν δα ΡΟΒΊΘυΊΟΓΟ5 
ΠΟ ΌΓΒΙ ΟΠ 65, ἴῃ 4Ἐ}}}}8 τον θᾶ ΑΥ- 
οΠϊἀδηλι5. ἴῃ. Ὀ᾽δηϊ οὶ ἀ Θβοθῃαϊί, 
Οἱ, δδ, 1, 1Π|1͵, 1. Οδίθευπν ᾿ῖηο 

ἀλλ᾽ δρμήσ ὶ τοὺς πάντας ἐ ᾿ ρομησειν καὶ τοὺς παντὰς ἐς 

οοςποβοῖταν ΑΟΠΆΓΠἃ5 ΠΟῚ ἴῃ 'ρ58ἃ 
ῬΙ ΔΉ 16 51185 1556. 566 ἴῃ ΓΘ ΊΘΠΘ 
νΘΥΒ5. ΑδρδΙθ ΠῚ πηοηΐθπὶ (οἵ, 
19, 2) βρθοίαπιθ ΡϑΪαΠῚ ον οβἃ. 
β ῷ, ἴσως ἂν ἐπεξελϑεῖν. 

Οἢ, ἀδάη. ΠῚ 80, 8. -- τμηϑη- 
ναι. ὍὯδ ἱπῆῃη. οἷ, δάῃ. 1 8ὅ, 4. 

8 8 ἐς Ἐλευσῖνα... ἀπ- 
ἤντησαν. ᾿Δπαντᾶν ἀρυὰ ΤΗυ- 
γα. Βαθρίιιβ. ΘῈ πὶ ἐς νοὶ ἐπί οἱ 
δοσιβαίν 9 ΘΟ. ἢ σἸταν, αὖ 511 ὁ Ὁ- 
νἱᾶπὶ ΡΥ ΟΓοἾ5 οἱ, νοὶαὶ ΙΝ Τ7, 
2. 89, 1. ὙΠῚ, 8.. 22, 2, 86, 3, 
48 οὐπὶ ἐπί οἱ ἀδιῖνο, αἰ δἰΐ 
Οὐνἱδπὶ ἔἸ ονὶ, βίου ΤΥ 18, 8. 
-- πεῖραν... ἐπεξίασιν. 
ΟΕ Τυθὶ ΤΠ 758: 

8 4, ἐπιτήδειος. . ἐν- 
στρατοπεδεῦσαι. ϑ,πηο! αὐ! 
αὐτῷ, εἰ εἴ. Μαιῃ. αν. 8. 688 
δάη, ὁ, οἱ ἰηΐνγα 1 44, εἰ 14, 8. 
-- μέγα μέρος ... τῆς πό- 
λεως, πᾶρηἃ ΡᾶΓΥ5 οἰ ν τᾶ 18. 
ον 82. 5: )εο τὸ νἱ ΟΙπιΣ 
Βαβι. Η6]], ρ. 394, Πάβθηι Αοῃδυ- 
ΠΟΉ565 ἃρθαὰ ΑὙἰβίορἢ. 'π ΑΘΠ ΓΗ, 
ν᾽ ἀθηΐαν 6588 γτοθιιϑβιὶ (ν, 180 8544.). 
--- τρισχίλιοι. ἤπηο ΠΙΠΊ ΘΓ. 
ΠΪΠΊΪ 1} 6556 6χ 18, 0 οορῃοβοϊταν, 
ΟἿ, Μοῦ - ϑέσαθῦ, ΑὐἸβίορἢ. Ρ 
040 544., αυἱ τριακοσίους (τ΄ 
ῬΓῸ ,..7γ) τοβυϊταθ απ 6556. Ρυϊδί. 
ἤπιος 18 Π16 ΠΕΠΊΘ. ΠῚ ΠῚ] ΟΥ̓ Θ ΠῚ 
6556 σρηϑοί ΒοΙοο ἶα5. ἴῃ ᾿ἰν] δά, 
18, 6 οἰϊαι! Ρ. 104 8η4. ---- δεα- 
φϑαρέντα. Οἱ, δάῃ. 18, ὃ. -- 
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μάχην᾽ εἴ τε καὶ μὴ ἐπεξέλϑοιεν ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῃ 

οἱ ᾿ἀϑηναῖοι. ἀδεέστερον ἤδη ἐς τὸ ὕστερον. τὸ 

πεδίον τεμεῖν καὶ πρὸς αὐτὴν τὴν πόλιν χωρήσε- 

σϑαι" τοὺς γὰρ ̓ “χαρνέας ἐστερημένους τῶν σφε- 

τέρων οὖχ ὑμοίως προϑύμους ἔσεσϑαι ὑπὲρ τῆς 

τῶν ἄλλων κινδυνεύειν. στάσιν δὲ ἐνέσεσϑαι τῇ 

γνώμῃ. τοιαύτῃ μὲν διανοίᾳ ὃ ᾿Δρχίδαμος περὶ 
τὰς ᾿Ἱχαρνὰς ἣν. 

21. ᾿4ϑηναῖοι δέ, μέχρι μὲν οὗ περὶ ̓ Ελευσῖνα 
χαὶ τὸ Θριάσιον πεδίον ὃ στρατὸς ἦν. καί τινα 

ἐλπίδα εἶχον ἐς τὸ ἐγγυτέρω αὐτοὺς ιινὴ προϊέναι, 
μεμνημένοι καὶ Π]λειστοάναχτα τὸν ΠΙαυσανίου, 
“ακεδαιμονίων βασιλέα, ὅτε ἐσβαλὼν τῆς Προς ς 
ἐς Ἐλευσῖνα καὶ Θριῶζε στρατῷ Πελοποννησίων 
πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου τέσσαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν 
ἀνεχώρησε πάλιν ἐς τὸ πλεῖον οὐκέτι προελϑών 
(διὸ δὴ καὶ ἡ φυγὴ αὐτῷ ἐγένετο ἐκ Σπάρτης 
δόξαντι χρήμασι πεισϑῆναι [τὴν ἀναχώρησιν )" 

Οαρ. 31. 81. τὴν ἀναχώῤησιν ΠῸῚ ΘΧρΓοββὶς ΚΑ 8}1ἃ ψΘΡίΘἢ 5 
οτθαϊτοβ ἰὰ ἔθοϊβϑα ρϑοιπὶᾷ οὖ ἴῃ ἰθπηπηᾶίθ 9Π|. 5610], χρήμασι 

ὁρμήσειν. Οἵ. δάη. 1 87, 2. -- 
τοὺς πάντας, ἀΠΊΨΘΥΒΟΒ 
Ατμοπΐθηβ565. - εἶ... μὴ 
ἐπεξέλθοιεν. Οὗ δάμη. Ὑ151. 
4, -- ἐκείνῃ τῇ ἐσβολῇ. Β6- 
βρίοῖι Ατνομιάδηηι5. δα ἰγγιρτὶοη 85 
αυᾶ5 ἀοῖπαο 1 οεαδοπιοηΐοβ ἴδο- 
ἴαΓΟ5 6556 οὐδῖ(αί. -- τεμεῖν. 
Αα Βαπο ἱπῇηϊίναπη οὐ 605 ααὶ 
ΒΘαΌΠΠΙΙΡ ΘΧ ΒΌΡΘΙΊΟΓΘ ἐδόκουν 
γΘρθίθ ἐδόκει, ἐνόμιξε. --- τῆς 
τῶν ἄλλων. ΟἿ, δάπῃ. 1 44, 1. 
-- στάσιν, μἰὶο αἰϊἰβοοτάϊ τη. 
-- τῇ γνώμῃ. Οἷ. 1Υ̓ 68, 1. 
Π 11, 1. Τεημετα 06 ἀεῖοι 
δου. τοιαύτῃ ΠΕ τήν. 
Τιογαίαν βϑηΐθηθῖα ῬΎΠΟΥ ΤΩ ψοΥ- 
θογατα Πυΐϊα5 οαΡ᾿ (185, αὖ ἐγ η 1015 
ρῬᾶγϑίαγ Ὁ Αγομίἀατηο δὰ ΑἰΠῃθηϊ- 
ΘΗ568, 

Οαρ. 21, 81. 4“ϑηναῖοι δέ. 
Θαθιαίαν αἰταπὶ ἢος 511 διηδηίᾶ- 
Ῥοδοίοῃ ουϊὰ8 ἃροάο515 ἀνασχε- 
τὸν ἐποιοῦντο ΘΧ ΘΟΠ ΓΆΡΙ5 γοτ- 
18 8 2 οὐκ ἀνασχετὸν ἐποι- 

ΤΒπογαϊαϊβ Ὑο]. 1. 2. ἘΔ. 111, 

οὔντο τερεβίθπαᾶ 510, 8) ἃρ οὐ 0515 
ἱπορίαῦ ἃ ψουθὶβ καί τινὰ ἐλ- 
πίδα εἶχον. ΑἸτΟΓΆΤΩ ἰᾶπ]6ῃ 50- 
Ἰὰπὶ ΡΥΟΌΔΥΪ ΡΟ556 Γοοίθ θα βυϊμηδί 
Κυαθσ ; ΠΔΠῚ ὈΥΪ5 ἤδγὶ ρ0558 
Π1}10 ΘΟ ἢ ΠΥΤΉΔΓΙΙΣ ΘΧΘΠΊΡΙΟ. 
μεμνημ ένοι καὶ Πλειστο- 
ἄνακτα... ὅτε. Ὁε τα νἱά. 
1114, 2. Βυρθ᾽οοίαπη ᾳφπαοα ἀϊοσαπίὶ 
Θηπαπεδιϊ οχ αἰΐουο ρϑπάθη β ἴῃ 
Ῥοίονὶβ ΟΡ οί πι οδύ Πγπδύ}. 
ΟΥ ΤΙ 67, 4. ΠΙ 58, 2, ἿΠΙ 108, 1. 
Μδίῃ, ατ. 8 290, 8. Κτιθο. ἃν. 
8. 61, 86. 8᾽ὲ τὲ δαΐοπι νἱά, 
Μαιῃ, αν. ὃ 624. Κτιδρ. ἅτ. 
8 δ4, 10 δάη, 2 οὐ ἀδ 1,Δι1η15 
ΚυῖιΖ, δὰ 84|}, Τὰ. 102, ὅ, 
τέσσαρσι καὶ δέκα ἔτεσιν, 
ἰ. 6. πέμπτῳ καὶ δεκάτῳ ἔτει. 
ΘΝ. ἧς -- ἐς τὸ πλεῖον] ἐς τὸ 
περαιτέρω. Β0Π0]. - ἡ φυγὴ 
αὐτῷ ἐγένετο. Οἷ, ΡΙας. ΡεΓΙο]. 
99. ἰηΐτα Υ 10. ΟἸΐπι. Βαβι, δ ]θη, 
Ῥ: 211. -- πεισϑῆναι [τὴν 
ἀναχώρησιν]. Τ1ήοον 5θοὰῃ- 

ΕἸ 

μ᾿ 
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2 ἐπειδὴ δὲ περὶ ᾿ἀχαρνὰς εἶδον τὸν στρατὸν ἑξή- 
χονταὰ σταδίους τῆς πόλεως ἀπέχοντα, οὐκέτι ἀνα- 
σχετὸν ἐποιοῦντο, ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἰκός, γῆς τε-- 
μνομένης ἐν τῷ ἐμφανεῖ, ὃ οὔπω ἑοράκεσαν οἵ γε 
νεώτεροι, οὐδ᾽ οἵ πρεσβύτεροι πλὴν τὰ Πηδικά, 
δεινὸν ἐφαίνετο, καὶ ἐδόκεδι τοῖς τε ἄλλοις καὶ 

μάλιστα τῇ νεότητι ἐπεξιέναι καὶ μὴ περιορᾶν. 
κατὰ ξυστάσεις τὲ γιγνόμενοι ἐν πολλῇ ἔριδι ἦσαν, 
οἵ μὲν κελεύοντες ἐξιέναι, οἵ δέ τινες οὐκ ἐῶντες. 

8 χρησμολόγοι τε ἦδον χρησμοὺς παντοίους, ὧν 
ἀκροᾶσϑαι εἷς ἕκαστος ὥρμητο. οἵ τὲ ᾿ἀχαρνῆς 

πεισϑῆναι] μετὰ πειϑοῦς χρημάτων ποιῆσαι τὴν ἀναχώρησιν. 
ΟἿ, δάη. 

8 8. ὡς ἕκαστος Τιᾶὰγ. τῇ. οὐπῃη ἀοίθυϊουῖθιιβ ἁἰααοί, τϑιϊ αὶ 
ὡς 01. Οἵ, δάῃ. 

ὦργητο Τι. αι, Απρ. Μ. 855. ΟΙαν. Μοβαὰ, ἃ, Η. ΟΥ̓ δᾶη. 

ἀὰπὶ Καθῆπ. ατ. τπμᾶχ, 8 410 δάη. - 
6 ἀεΐεπαϊ ροββδὶῦ ᾿πβο! ὰπὶ ΠΟ 
αἰσθπαϊ σθηϊιβ (8101 6πἰ ΠῚ ΠΟΗ 
ΒΡ Β δ ΠΕ ν ιΠ|, 568 πΠδα απ δα Ϊθο- 
Εἶν] αὖ ΡΓΟΠΟΙηΪ 5 5ῖ0 σα πεί- 
ἅ εσθαι Ἰαηρὶ 50160), [Δ] 6 ἢ Γ65 
880 6Χ 88 ἸΠ ΘΠ Θρίτας αἰ Δα αἰ πὶ 
ἀναχώρησιν πη Θβιϊα 8 ααδΠὶ αἰ1- 
118 δύ, γιάθίαν Ἰρίιαῦ 6 Χ 50}Π0]. 
(οἴ. 54.) ἴῃ ᾿ρϑβὶαβ βου! ριοτῖβ νου 
ἱγγθρϑῖ556. 

5. ὃ. ὡς εἰκός. Ηδοο δα νν. 
δεινὸν ἐφαίνετο νἱάδηίαν ρονιῖ- 
ΠΘΡΘ, οἰδὶ Κραθρ. Ῥγορίθι 60|10- 
ΘΑ ΟΠ οπὶ γ ΘΕ θΟΥΙΠῚ ΟΕΠῚ γῆς τε- 
μνομένης πᾶν αν ἡδοι, - γῆς 
τεμνομένης. ΤἸἰργΠὶ δἷηθ δὺ- 
(ἴουϊο γῆς δηουμένης ὅά4, 1. Οἷ, 
οἰϊαπὶ 14, 1 εἰ Κυιθο, δύπά, ἰδ. 
Πρ. 08. -- ἐν τῷ ἐμφανεῖ] 
φανερῶς. 500]. ϑαρτὰ ΠῚ ἢ ἐν 
τοῖς Ἐερβνὲ -- οὐδ᾽... τὰ 
Μηδικά, προαιθ βϑῃΐουθβ 
αἰϊαὰ αὐϊὰ Ε Δεἰη πὶ πἶβὶ 611 πὶ 
Ρονυβιοαπι οὐ (αἱ [801] }π|6 οχ 
ΓΟΡΠῚ] οοπίοχιι τηρηΐθ δαάϊεαν) 
486 ἰὰηὶ οἰπβηηοαϊ ἰφοία βιιηῖ, 
Ππηπιουῖίο πᾶθο ἰπ ΒΒΡ ΟΙΟΠ ΘΠ 
νοσανῖς ἤρεν, --- κατὰ ξυστά- 
σεις τε γιγνόμενοι. ϑῖπ}}}- 
Ἰϊπηἃ 685856 γϑῦθα ΠῚ 27, 8 κατὰ 
ξυλλόγους τὲ γιγνόμενοι, οἱ 

ξυστάσεις Ῥυνδοίοτοα οἰϊαπὶ ξυ- 
στροφᾶς εἰ κύκλους, Τιαιῖπο οἷ τα 
ὁπ 105 οὐ ΘΟΠοΙ θὰ [ὃ οο οὐ 5, 
γί, ΝΙρρεγά. δὰ Το. πη. 1Π40] 
νΟΟΔΡῚ ἀοοοῦ ΒΙοουηῖ, Οἵ, 87, 4 
εὖ Χρϑη, παρ. ' 7, 2. 

8 ὃ. χρησμολόγοι... «ἦδον. 
σι. απ. διῷ -- εἷς ἕκαστος. 
Ουπι ὡς, ἀυοὰ Τιααν. οὐ 811} οοαὰ. 
Παθθηΐ, νἱχ ἃ βουῖθα δά αὶ ροϊαονῖί 
Πθάᾷὰ8 46 βἰῃρα! δ ἀδίποθρβ νοὶ] 
Βθραγαίϊτη δὐδιοπείθιιβ ΘΟρ ΓΘ 
Ἰΐοθαι (οἵ. δάπ, 1 8, 4), εἷς πππὸ 
Γοβουρϑίηαβ, Οἱ, ΠῚ 89, 4. 
Μίπὰβ ἀρίθ Ηθυνν. ὡς ἀκροᾶσϑαι 
ἕκαστος. -- ὥρμητο. ὅπ εο- 
ἀθ πὶ 56η8ι ἀἰοίαπη οὐ ρα δ ΘᾺ ἢ] 
ἰμῆη. ᾿πποία μη οϑύ ἤο ρ] αβαθδτη- 
ἐπ οος δ9; (ἃ. 111: 92. δ ππν 
29, Υ 29, 4. ΥἹ δ Ὁ ΕΝ 
ὙΠ 78, 8. Ὀοπίνα τηδαϊιπι γοιθὶ 
ὀργᾶν ᾽πυ}10 Θτγαθοοναπι 50 ρ- 
του πὶ ἰοοῸ δχϑίαϊ, δ οἰ ΠΊ ἱρ5 πὶ 
ὀργᾶν νοι  π6Υ ΟἀΡ Τα ἃ πὰ 
6586 ναϊθαῖ, πδθαὰδ πιραϊ πὶ ΟἸΠῚ 
Κυαθρ. βθοαηάατη οἷι8 αν, 8 52, 7 
δά η. 8 ΘΧΡΙΙοατῚ [Δ Ο1}6 ἢ οἰδδί θα 16 
Ρ᾽ αβα αδπρ ον. αὐἰϊὰ 5101 ν δῦ 58 118 
ΡΘυβρ οἴ ταν, Νϑατι ἰουθηἀα οϑὺ 
ΗΘ μϊ ἰηιογργοίαιῖο ὥργητο᾽ 
ὥριστο, ἔχρῃζεν. Νάπι Ποὺ ἰοο0 
ΒΟΡΙΡ ἀγα πὰ ̓ π ΟΡ ΡυθίαίαΡ ΠΟ. ΤηΪπ 



ἘΠΌΣΙ Α. ΘΕΙΡΟΣ: ΓἹ 51: 32.) δ1 

οἰόμενοι παρὰ σφίσιν αὐτοῖς οὐκ ἐλαχίστην μοῖραν 
εἶναι ᾿ἀϑηναίων, ὡς αὐτῶν ἡ γῆ ἐτέμνετο, ἐνῆγον 
τὴν ἔξοδον μάλιστα. παντί τὲ τρόπῳ ἀνηρέϑιστο 
ἡ πόλις χαὶ τὸν Περικλέα ἐν ὀργῇ εἶχον, χαὶ ὧν 
παρήνεσε πρότερον ἐμέμνηντο οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐκάκιξον 
ὅτι στρατηγὸς ὧν οὐκ ἐπεξάγοι, αἴτιόν τε σφίσιν 
ἐνόμιζον πάντων ὧν ἔπασχον. 

22. Περικλῆς δὲ ὁρῶν μὲν αὐτοὺς πρὸς τὸ 
παρὰὲν χαλεπαίνοντας καὶ οὐ τὰ ἄριστα φρονοῦν- 
τας, πιστεύων δὲ ὀρϑῶς γιγνώσκειν περὶ τοῦ μὴ 
ἐπεξιέναι, ἐκκλησίαν τε οὐκ ἐποίει αὐτῶν οὐδὲ 
ΞΠλλογον οὐδένα, τοῦ μὴ ὀργῇ τι μᾶλλον ἢ γνώ- 
(7) ξυνελϑόντας Γ᾿ τήν τὲ πόλιν ἐφύ- 
λασσε καὶ δι᾿ ἡσυχίας μάλιστα ὅσον ἐδύνατο εἶχεν. 
ἱππέας μέντοι ἐξέπεμπεν αἰεὶ τοῦ μὴ προδρόμους 

ΠῸ5 ΘΟΥΓΠΡί8 ΠῚ 4 1ᾶπὶ ἴῃ γ ΘΟ 8 ΡῈ}15 
ααδθ Ρρτϑθοθββογαηῦς ὥργατο᾽ 
κατήπ. γῃ (απ κατηπείχϑη δ) 
καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἦν εὐ ὠργημένον" 
παρεσκευασμένον, ἕτοιμον, δὶ 
ἰξθπι γ ΡΤῸ μ᾽ ΒουΙ Ρύαπι οὐ ὡρμᾶτο, 
ὠρμημένον Ιεροπππὶ οβϑί. Μα- 
ἴα τηι5 δα Θ ΠῚ ΤΌΣ: Ῥαᾳ]. δἰτοσγαχα- 
46 οοαα, βουϊρίανα ΤῊ. ἀϑὰ σΟΙη- 
Ργοθαία οοπῆάονθ ἡπᾶπὶ Ἠρννν. 
ογεᾶθνθ, 4 θᾶπὶ βϑπαϊπὶ νοοᾶ- 
ΒΡ} ὦργα ἱπεοτργθι πη δη πὶ 6558 
οΡ᾿μᾶῦαν, -- οἰόμενοι... (48η- 
να ων. Ἐδγα ἰά6Πὶ δίαιο, οἰό- 
μενοι οὐκ ἐλαχίστη μοῖρα ᾿49η- 
ναίων εἶναι νἱάδηταν νά]ογο. Οἵ, 
20, 4 εἱ δος. Ηϊδί. 1 580 56π8- 
15 οὐ Θ4 1165, φιῖδ αἰΐϊφμα ραν 8 
οὐ ὁατἃ γοίριμδίίοαθ. --- ἔξοδον, 
Θταρτίο ἢ 6πὶ, αὖ ΠῚ ὅ, 2. ῬΙοε- 
τὐτππαιια ἐπέξοδον. --- ἐκάκι- 
ξον. Οἵ. δάπ. 1 105, 7. ,31π Πῖβ 
αἱ ΡονΙο πὶ ἱπουθραθαηὶ πα χὶπι 
αι ΣΝ αὖ ποίου οϑί ΡΙ]αΐ. ἴῃ 
Ῥειῖο!. [6. 38].“ ὁ], --- ἐπεξ - 
ἄγοι Θοάθιη τηράο ἀϊοίιτα. αἱ 
βηρίεχ ἄγειν ὙΠ 81, ὃ. 

Οαρ. 22, 81. πρὸς τὸ παρ- 
ὅν, οὔ ργδθβθῃ [6 Πὶ ΓΕΡῸ ΠῚ 
βιάταχη, αἱ ὅ9, 8. -“-- ἘΕῸΙ 
τοῦ μὴ ἐπεξιέναι. σὲ 15. 
ϑῖπθ ἰἸάοπρα οδιιβα πᾶθο 46εἰ. ἤεινν. 

Ξε: ἐκκλησίαν τε οὐκ (οἴ. 
δάπ, 1 ὅ, 39) ἐποίει. Οποά ρτδο- 
10Γ ρΡοίογαὶ ἴδοοσθ. Οἔ, ὅ9, 8 οἱ 
ΡΙαι. Ῥευῖοὶ. 88. -- οὐδὲ εὐ2- 
λογον οὐδένα. ΞΞύλλογος 
ΑΠ101, αὐ ο. ὅ9, ὃ, ρτο ἐκκλησίᾳ 
ν᾽ δῖαν Ροηΐ, βοὰ ἢ 80 δὰ αἰ5- 
ΘΟΓΗΪασ, αὖ ΡΙαί. ἀονρ. 486 ο, 
ααδιῃ ἰοοστ αἰοτὶ Αση, Ετ Πα Καβ 
αὐ]ά τη ἐκκλησίαν τοῦα5 ΡΟΡα]Ι, 
ξύλλογον Ῥᾶυτὶβ ΟαΪ 56 8 Π| ΟἿ [ΠῚ 
6586 οχἰβιπηαί, Ὑὶπὶ νοοὶβ ξυλ- 
λογος ἰἄπιθη ἰαἰΐι5 ραᾶῖθυθ ἃΡ- 
Ρᾶγοῖ. σατο Βγθαονίατα 5θοιι5 
ἐκκλησίαν ἰυδίαπι ΘΟΠΙΪΟΠΘΠῚ, 
ξύλλογον ἀπο] 6 Ομ ΘὨ ΓΤ 
6556. ΟἸΧουβ. ΟΟΠ ΟΠ θη οὗ 60Π- 
οἰ τὰ ἃραᾶ ΒΟΙΠΔΠΟΒ αἰβυηρταϊ, 
ΕἸ}. ΧΥ 27. θὲ τὲ... οὐδὲ 

. τὲ οἵ, δάπ, 1 87,2. -- τοῦ 
μὴ... ἐξαμαρτεῖν. Οἵ, ἀπ, 
14. --- τὶ ἀμπθιίατὶ ροίοβϑέ αὐγατη 
δα μᾶλλον (υι ΙΝ 21, 8; οὗ, δᾶη. 
1. 49, 8) τοΐδγθπάπιὶ δύ δὴ δά 
ἐξαμαρτεῖν. -- ἐφύλασσε. Οἱ 
ῬΙαι, 1,1. δι᾿ ἡσυχίας. 
εἶχεν, 4 αἱ οὐδ πὶ, τθη6θ ., ΟΕ 
δά, δὰ διὼ χειρὸς ἔχειν 18, 2. 
Μάλιστα ὅρον ἴονία558. ρ6ν ἰτὰ- 
Ἰδοι! ΟΠ πὴ ἀϊοία 6556, Ρ0556 ἰδ 6 ἢ 
μάλιστα εἴἴδτη οτηὶ ἔχειν ἱπηοἱ δὰ - 
ποίδι Κυποο δα Πίοῃ, Ρ.106. ΟΥΓ 17, 

4Ὲ 
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ἀπὸ τῆς στρατιᾶς ἐσπίπτοντας ἐς τοὺς ἀγροὺς 
τοὺς ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. καὶ ἱππομαχία 
τις ἐγένετο βραχεῖα ἐν Φρυγίοις τῶν τε ϑηναίων 
τέλει ἑνὶ τῶν ἱππέων καὶ Θεσσαλοῖς μετ᾽ αὐτῶν 
πρὸς τοὺς Βοιωτῶν ἱππέας, ἐν ἢ οὐὖκ ἔλασσον 
ἔσχον οἵ ᾿4ϑηναῖοι καὶ Θεσσαλοί, μέχρι οὗ προσ- 
βοηϑησάντων τοῖς Βοιωτοῖς τῶν ὁπλιτῶν τροπὴ 
ἐγένετο αὐτῶν: καὶ ἀπέϑανον τῶν Θεσσαλῶν καὶ 
᾿ϑηναίων οὐ πολλοί, ἀνείλοντο μέντοι αὐτοὺς 
αὐθημερὸν ἀσπόνδους. καὶ οἵ Πελοποννήσιοι τρο- 
παῖον τῇ ὑστεραίᾳ ἔστησαν. ἡ δὲ βοήϑεια αὕτη 
τῶν Θεσσαλῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ξυμμαχικὸν ἐγένετο 
τοῖς ᾿4“ϑηναίοις, καὶ ἀφίκοντο παρ᾽ αὐτοὺς Λαρι- 
σαῖοι, Φαρσάλιοι, ΠΙαγασαῖοι, Κραννώνιοι, Πυρά- 

Οᾶρ. 22. ΣΕ 
Οἵ. δάη. 

ὃ 8, Παράσιοι ρτο Παγασαῖοι οοἀᾷ, Οἱ, δάη. 

ἐνεγένετο φΡ]ονίαιια οοα4, ρῥγδϑίθςΡ. Ραὶ, πὶ. 

82. ἀπὸ τῆς στρατ.) τῶν οἵ Π. Βαϊδο ἤενν. καέτοι ; πᾶ πὶ 
«“Ἰακεδαιμονίων. -- κακουρ- 
γεῖν. ϑ΄τηα! ἀπαὶ αὐτούς εχ ἐς 
τοὺς ἀγρούς. Ξϑ᾽γα τιον 26, ὅ οἱ 
80, 2. -- βραχεῖα. Οἵ, ἀάη. 1 
14, 8. -- ἐγένετο γογᾶ δύ 50 }]0- 
ταν» ἀπ ῈΪΔ ΠῚ ἐγγίνεσϑαι Ὠΐο 
ῬΓΟρΡίον ἐν ποιηϊηὶ Φρυγίοις δἀ- 
ἀϊζαπη Ἰοοὰπ πὸπ παροὺ, Οἱ, 1 
2, 4. ΠῚ 49, 6. 62, 4. ΥΠ] 80, 8. 
ΘΙΤΉΡΙΟΧ οἰΐαπὶ Ὠϊοη, Ηδ]. Ρ. 860 
Ιερὶι. -- Φρυγέοις. ν391η16ν 
Βορθοιδπι ρὲ Αὐιοατη Ῥοηὶύ ϑίθρῃ. 
ΒγΖ. ϑεὰ ἴῃ Αἰΐοα [πίον Ἀομδν- 
ηᾶἃ8 οὐ ΑἰΠ6Πη85] ἴαϊββε.. .. 6χΧ 
ἴρ50 Τῆυο. δρρᾶγοί.Κ Ὅακ, ΟἿ, 
Βανβ. 1.1. Ὁ. 884, --- τέλει] 
τάγματι. 6101. 168 Θαυϊίαίαι 
ἰζογιχα ΤΥ 96, ὅ. --- οὐκ ἔλαοσ- 
σον ἔσχον. Οἵ, δάη. 1 108, 6. 
-- ἀπέϑανον κιτ.1. σὲ Ῥᾶῦει 
1.29, ὅ. ἤεγνν. τῶν Θ. καὶ ᾿49η- 
ναίων ἰδηᾳ δ πὴ ἰῃ θΡΡ γοίδιπθ ἢ τη 
νοοῖὶβ αὐτῶν ἀε].; 568 πρϑορββᾶ- 
ΤΠ 6δ, Π6 ΡδιιΟΟ5 ὉΠ] 8116 
Ρυβηδπιῖαπ) Ῥᾶγιϊ8 σθοὶ 586 ορὶ- 
ὨΘΠ, -- ἀσπόνδους. ὍὌοη- 
ἰγαυίυτπη ὑποσπόνδους νοοὶ, ὧδ 
αὺὰ νἱὰ. δάη. 1 68, 8. --- καὶ 

ῬΟΒΙΓΘΠΊ ΠῚ ΓΟ ΘΡᾺ ΒῈΡΘΙΟΓΘ5. ἔπ- 
δαί ῬϑΙΟρΡΟΠμπθβϑὶϊ, ααδησπδηι 
ΑἰΠΘηΐθη565,) ΘΠ ΠΟΥ ΟΒ 51η8 
᾿πἀ 115. ΒΘ βορουθηῦ, 86. νἱοίοβ 
6556. ΠΟ ΘΟὨ 6551 βιιηΐ, 
ὃ 8. κατὰ τὸ παλαιὸν 

ξυμμαχικόν. Ὅεδ το 1 
102, 4, 107, 1 εἰ Ῥαυβ. . ], 
Ξυμμαχικόν βδί ξυμμαχία, αἱ 
101: 4: ΟΠ ΝΟΥ Ὁ ΔΗΙΙ 
9, ὁ, ΠΕπΞ ταῖν ΤἬΘΒΒΑΙΪ βαιὶβ Πᾶ- 
θαθυαηΐ 56 η16] Π05 δαιιὶῖθβ Α1Π6- 
αἰθηβὶθαβ Δαχι!ο πλϊτουθ (Π8ΠῚ 
Ῥοβίθα ῃἰΠ}} οἰ αβυηοαϊὶ ἀδ 115 Πδ}ὺ- 
γαίαν) ἰάθοαθ βυρτὰ 9, 4 ἰηΐθν 
ΒΟΟΪΟοΒ ΠΟῚ ΥϑΟοηβθηΐῦ, 800] Ϊ 
αὐϊάθηη ΑἸΠΘὨἸθηβί πὶ ουδηΐ, 568 
ΘΟΥ ΠῚ τη ρϑυῖο ποη ρϑυθθδηί, ΟἿ, 
δάμη. 1 10, 3, -- Παγασαΐῖοι. 
Παράσιοι αυἱ ἴῃ οοαά. 5Βαηϊ ἴῃ 
ΤΊ βϑα! α. ΠῸΠ} ἔμογα αι, ΝΠῚ 
50}10].,) οἶα5. γοῦρᾶ δυη ΠἊᾳαρ- 
ράσιοι ̓ ἀρκάδες, Παράσιοι Θεσ- 
σαλοί, 5101 605 ἴρ86 δχοορί (αν, 
ΡΙουΐαθ. οαἀϊίουθβ γοοαθα ! τη ἀ6- 
Ἰδῃΐ ἰδ πα δ ἰῃ 5Θ6 ΘΗ 115. ΠΟΠΉΪ 8 
Πυρᾶάσιοι αἰβογθρδηίίδτη, ΝΟΡῚΒ 
ΠῸΠΟ Ροίϊα5. οηθηἀδπάππι νἱα6- 
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σιοι.. Γυρτώνιοι, Φεραῖοι. ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ἐκ 
μὲν «“Ἰαρίδης Πολυμήδης καὶ ᾿“ριστόνους, ἀπὸ τῆς 
στάσεως ἑχατέρας, ἐκ δὲ Φαρσάλου Μένων" ἦσαν 

δὲ καὶ τῶν ἄλλων κατὰ πόλεις ἄρχοντες. 
28. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι, ἐπειδὴ οὐκ ἐπεξῇ-- 

σαν αὐτοῖς οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐς μάχην, ἄραντες ἐκ τῶν 
᾿χαρνῶν ἐδήουν τῶν δήμων τινὰς ἄλλους τῶν 
μεταξὺ Πάρνηϑος καὶ Βριλησσοῦ ὄρους. ὄντων 
δὲ αὐτῶν ἐν τῇ γῇ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀπέστειλαν τὰς 
ἑχατὸν ναῦς περὶ Πελοπόννησον ἅσπερ παρε- 
σκευάζοντο καὶ χιλίους ὁπλίτας ἐπ᾽ 

’ 7 ᾿ 
τοξότας τετρακοσίους 

αὐτῶν καὶ 

ἐστρατήγει δὲ Καρκίνος τε 

ἑκάτερος οοἀά,, ηἰδὶ αποὰ Βορ. 6Χχ δπιθηα, τηδη. τρο, ἑκατέρας 
Βαθει, αποὰ ἰάθη ἰθαὶῦ 50}0]. 

ταν, ΟΥ, ϑίγδθ. ρ. 486 ἐπένειον 
δὲ τῶν Φερῶν Παγασαί. 
Κραννώνιοι, Πυράσιοι, 
Γυρτώνιοι. Ὅς ΠοΙιπὶ ΟΡ- 
Ρἰά15. οἵ, Βαγβ. 1. 1. ρ. 67. 80. θ8. 
ΑἸ ουῖα5. ααΐάετι ἐϑνεκόν Βι6ρ}!. 
ΒγΖ. Πυρασαῖος 6888 αἰοεῖι; 568 
οἵ, Θάσος Θάσιος, Τάμασος 
Ταμάσιος. -- ἀπὸ τῆς στά- 
σεως ἑκατέρας. ἈΑραπϊθϑβοὶ- 
τατι5 ΠππΠ ἴῃ ΒΟΠΟΙϊαβίαθ ᾿Ἰθοίῖοῃ 6 
οὐ ἱπτογρυθιδίῖομο, αἱ Πᾶθο 501]- 
Ὁ: ἡ “άρισσα ἑστασίασε πρὸς 
ἑαυτήν" διὸ ἑκατέρα μερὶς 
ἄρχοντα εἶχε. λέγει δὲ ὅτι 
ἑκατέρα στάσις δύναμιν 4ϑη- 
ναίοις ἀπέστειλεν" οἵ μὲν ὰρ 
δημοκρατίαν ἤγαγον, οἵ δὲ ὁλι- 
γαρχίαν, αὐδηααδπηη 5] ΠΡ]. 5 
Πδᾶθοὸ δϑὲ ἱπιθ θυ ῖϊ ΠῊ 1} 18.015 αἰνίβῖο 
πραᾷθθ αἰϊδὶ ἱπνθηϊίαγ, (Οδίθγιτη 
4ε ὙΠοββδίουαση ἴδοι οπΐθιι8 οἵ, 
ΙΝ 18, 2 εὐ 8 οὐ ἀδ οἰ σαγοῃϊᾶ 
ἀρπηιαροσίοα απδ6 [ατῖϑαθ ἔαὶῖ 
Ατβίοι. Ρο]ῦ, ΠῚ 6 Ρ. 1805 ". 
Οοάαΐοατη βουὶρίατα στη 56}}0]. 
ἱπίογρρείδιϊοηθ ἰδ ἰδηΐαπι τοιϊ- 
πουΐ ροβϑεί, 5ὶ ἀπὸ τῆς ζξαυτοῦ» 
στάσεως ἕκαάτερος ΒΟΥΙΡεγοίαν, 
ΟἸαβ5. πᾶθο ψεῦθᾶ 4ε].; βϑὰ αἰ[ἢ - 
ΟἾΪ6 ἀϊοία εϑὺ πηᾶθ ᾿βυμρ βου: 
ἸΠίΘΥΡΓΟ85. ἤᾶπηο αι Ἰβοιηαῖιθ δϑὺ 
ΠΟ 8ΠπῚ οὐ αἃ οαιι58 ΘΟΠΊΠΊΟΐ5 
δᾶ Δ βου ρβδυϊί. Μένων. 

Οἵ. δαη. 

Ηϊο Μεποὸ ῬΠδγβδ τ5. ἀἰβιϊπριθη - 
αι ἃ [ἀγῖβδθο ΧΟΡ ΠΟΗ 5. εἴ 
ΡΙαίοηβΒ. Οὗ, Χβη. Απδῦ. 12,6. 
ΡΙαι. Μβη. 70 Ὁ. 

σαρ. 38. 81. Πάρνηϑος. 
1)6 βἰζία μυϊπ5 οὗ ΤΥ 90, 7. 1,6 8Κ. 
αταθο. βορί. ΠῚ ρ. 420 5344ᾳ. Βυ15, 
Ι. 1. Ρ. 282 54. - Βριλησσοῦ. 
Ηϊηο ἃ Ρρηῃΐίθιϊοο 56ὰ ΔΙΣΕΦΕΝ 
πηθηΐθ ΠΟ αἰβίϊησοῖϊξ Το ΔΚ, 
Ῥ. 480 εἱ ἀθ Ραρ. ΑἸ Ὁ. 8 ἘΣ 
Τϑοία ΘΟ] οοᾶπ5 δὰ Οβρ ἶβδὶ δαυΐ 
ἔοπίθβ δὰϊ ΟὈΥΒΙΠῚ ΒΌΡΘΡΙΟΤΘΙΊ, 
ΟἿ. Βυγβ. 1.1. ν. 268. Ασθοα!αβ 
δα ὅρος οὐπὶ ποπιῖὶπα ρτοριῖο 
ἰαποίαμη οἰΐϊαιη 102, 2 ΠΟΙ δϑβὺ 
δαϊθοίι5. Οἱ, Κυπορ, αν, 8 ὅ0, 7 
δάη. 2, 

8 2. ἀπέστειλαν... περὶ 
Πελοπόννησον. οἵ, αι. ΠΙ 
7, ὅ. Περί οϑ ρίαηθβ 1,δι, οἰ γοᾶ, 
αὸ 58606 56 αὐϊτανῦ 1ἰνῖιβ αἱ 
ναϊθαῦ ἴῃ γψανὶᾶβ δἰϊοτπὶι8 Γ6- 
Εἰοπβ ρΡᾶγίθβ. Οἱ, 26,1. 
ἄσπερ παρεσκευάξοντο. 

Οἵ, 17,4. πηροτγθοϊα πη στη. 516 ἴῃ - 
τοΥργθίδίαῦ : 4 ἃ 5 01 ΠῚ ΟἿ ΠῚ 68 5 
ΡοΟΒίγεηη  ποιηϊπανὶ ρᾶγᾶ- 
θαπί, Νοη πιαϊίαπη ἰρίλαν αἰθτι 
ἃ ΡΙυϑαπαπιρονίδοιο, Οἱ, Κυπορ. 
ατ. ὃ ὅ8, 2 8άη. 8. -- χιλίους 
ὁπλίτας. τρο ἄθηο8 ἴπ βίπσα- 
115. ὑγισθσηῖθιβ. Οἷ, δάπ, ΠΠ 9ὅ, 2. 
-- Καρκέίνος. Νοιββίπιὰβ Πα 

μ᾿ 
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ς 

ὁ Ξενοτίμου καὶ ΤΠΙρωτέας ὃ ᾿Ἐπικλέους χαὶ Σω-- 
8 χράτης ὁ ̓ Δντιγένους. καὶ οἱ μὲν ἄραντες τῇ πα- 
ρασχευῇ ταύτῃ περιέπλεον, οἵ δὲ Πελοποννήσιοι 
χρόνον ἐμμείναντες ἐν τῇ ̓ ἡἀττικῇ ὅσου εἶχον τὰ 
ἐπιτήδεια ἀνεχώρησαν διὰ Βοιωτῶν, οὐχ περ ἐσ-- 
ἐβαλον᾽ παριόντες δὲ ᾿ϑρωπὸν τὴν γῆν τὴν Γραῖ- 
κὴν καλουμένην, ἣν νέμονται ᾿Ωρώπιοι ᾿4ϑηναίων 
ὑπήκοοι, ἐδήωσαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς Πελοπόννη- 
σον διελύϑησαν κατὰ πόλεις ἕκαστοι. 

1 24, ᾿ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν οἱ ᾿4“ϑηναῖοι φυ- 
λακὰς κατεστήσαντο κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν, 
ὥσπερ δὴ ἔμελλον διὰ παντὸς τοῦ πολέμου φυ- 
λάξειν᾽ καὶ χίλια τάλαντα ἀπὸ τῶν ἐν τῇ ἀκρο- 
πόλει χρημάτων ἔδοξεν αὐτοῖς ἐξαίρετα ποιησα- 
μένοις χωρὶς ϑέσϑαι χαὶ μὴ ἀναλοῦν, ἀλλ᾽ ἀπὸ 
τῶν ἄλλων πολεμεῖν" 

(λρ. 29. ὃ 8. 
᾿Ωρωπός. Οἵ. Δάη. 

δοίαία ἔαὶ Οδγοῖπι5. ἐγασίοαβ, 6 Χ 
σαΐϊὰ5 Π᾿1 18. ΟΠ τι. Χ ΘΠ Οὐ Πλ115 
ποπηϊηθίαν, Ποῦτ, ἢΠππτὶ ἰρϑαπὶ 
Ῥοδίαπι ἷο ἀἰοὶ βυϑριοαίαγ; αὖ 15 
ΧοηοΟΙ 5. ἴαϊν ΠΠΙῚ5Β. οὐ 80 ἀθ 
οαυβα ἃ ἄποε ἀϊνογβαβ. Οἱ, Ηδν- 
Ῥοον. ἷἰπ ν. Καρκένος οἱ Μεῖον 
ἀθ6 Βοῃΐβ ἀαιηπαί, Ρ. 84. Ρεοη- 
5'Οη65. ΟδγοΪη0 οἱ ΟΠ ]ορβ ἀαίαθ 
ΘΟΠΊΠΊΘΠΟΓΔΉ ΓΙ ἴῃ Ιη500, Αι. ΤΥ 
π. 1790. -- περιέπλεον. Ιη- 
μέλε ὸ τὴν Πελοπόννησον. ΟἿ. 
20, 

8 : ὅσου. 6 Βθηθί. οἵ. δάῃ. 
1.48, 1. ΠΕῚ, 2. --οὖχ ἧπερ 
ἐσέβαλον] ὅπως καὶ τάλλα 
δῃώσαντες μᾶλλον λυπήσωσι. 
560]. ---  ᾿Ὡρωπόν. )6 Πυΐτ5 
βιὰ οἵ, ΠΙ᾿ 91, 8. ΝΠ]| 90, Σ-ὖ 
οὐ ἴθ] δάη. -- Τ'ραϊκήν. Νοπιθη 
Βαθού ἃ τᾶθα, αιλπὶ Αὐἱβίο 6165 
ἂρυᾷ ϑίερ!ι. ΒγΖ. ἰἴῃ ν. Τ᾽ άναγρα 
Ονορυπι, ϑίσαῦθο Ρ. 404 οἱ ἴρ88 
Βίορῃ. 1, 1, νοι Οτορο ρτο- 
Ρἰπαιπη) ν6] ἀρὺὶ Οτγορὶϊ, Ραυ- 
Β8η185 ΙΧ 20, 2. ἰηΐογρυ. Ηομι. 
1. 11 498. 500]. Τυο. ΠΠ 91, 8 
ΤΑμᾶρυη 6556 Ραΐδηΐ, 564 ἴηῃίθν 

ἣν δέ τις εἴπῃ ἢ ἐπιφψηφίσῃ 

Πειραϊκὴν οοαᾶ,, Γραϊκὴν ϑίδρ!ι. ΒΥΖ. 5. Υ΄. 

αἰγδιηα 6. ὈΓΡΘΠῚ] 5ἰί8 οταί, Μά. 
ΒΟΠηοἰά, δὰ Χρη. Ηΐβι. αν Υ 4, 
ὅ0 οἱ ὝΕΝ Οτόμοσι, Ρ.492. Βαΐ5. 
1,1. Ρ. 390. υᾶτο νοὶ γϑοθη- 
ἐλήμις ΘΠ] Ρουθ 5, ααϊθὰ5 ἀπο- 
ἀθοίπν {ἱθ5 ΑΘ ἢ 15 ουϑηΐ, Τραῆς 
ἴῃ ρᾶρὶ5 Ῥαπαϊοη α δ {ν ἰθὺ ΠΟΙ Ϊ-- 
πϑηΐαν, Μιὰ. Βο55. ἀθ Ῥαρ. Αἰο, 
Ρ.1 η. 1... Δὰ ιπρπᾶδπι οοἀᾶ. 
Βου ρίανατῃ ἃ υυὶ πθαῦὶϊῦ ΠῚ 91, 8, 
Ὁ 51Π|1}16 γὶ πὶ ΘῈ ΒΕ. ]ΠΊ118, 
ᾶρ. 24. 8 1, χίλια τά- 

λαντα. Οἵ. Βοροκ, Οδοοη. οἷν. 
ΔΙ. ΤΡ. 895. οἱ Τηβουῖρι. Τ Ρ.908 
οὐ Ἰηΐγα ὙἼΙ 16, 1. -- ἀπὸ τῶν 

χρημάτων. Οἷ, 18, 8. - 
ἐξαίρετα... .ἅέσϑαι. Ῥοιαϊώ 
οἰϊδτα. Ὀγονῖιβ βου οὶ ἐξαίρετα 
ποιήσασϑαι, αὖ 8 2, 0] ρϑι]ο 
Α|1ἃ ν]8. δϑί ᾿μαϊὰ5. ΓΟυηλι] 6. ---- 
εἴπῃ ἡ ἐπιψηφίσῃ. ϑ᾽πλ ον 
ὙΠ|156; 1. 1||6ν ἀν 118. 
εἰ βᾶθρθ δρυὰ αἰϊοβ, οϑὺ βιἃ- 
ἄθνθ, ΓῸ 6 ἃ {10} 6 ΠΔ ἔδυ" 6, [ι00, 
υὖ 1 δύ ἄτη ΒΥ β πὶ 
τὴ ̓ἐί 6 γα; πὰ οἷν δ ἐπιτίμου 
οαϊαδνῖβ, Π00 τὰπῸ τοῦ ἐπιστά- 
του τῶν πρυτάνεων. Οἷ, ΥἹ 14. 



ἘΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (1 34. 38.) δῦ 

λινεῖν τὰ χρήματα ταῦτα ἐς ἄλλο τι. ἣν μὴ οἵ 
πολέμιοι νηίτῃ στρατῷ ἐπιπλέωσι τῇ πόλει καὶ 
δέῃ ἀμύνασϑαι, ϑάνατον ζημίαν ἐπέϑεντο. τριήρεις 
τὲ ιιετ΄ αὐτῶν ἑκατὸν ἐξαιρέτους ἐποιήσαντο, κατὰ 
τὸν ἐνιαυτὸν ἕκαστον τὰς βελτίστας. καὶ τριηράρ- 
χους αὐταῖς, ὧν μὴ χρῆσϑαι μηδεμιᾷ, ἐς ἄλλο τι 
ἢ μετὰ τῶν χρημάτων περὶ τοῦ αὐτοῦ κινδύνου, 
ἣν δέῃ. 

25, Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσὶ περὶ Πελοπόν-- 
νησον ᾿4ϑηναῖοι καὶ Κερκυραῖοι μετ΄ αὐτῶν πεν-- 
τήχοντα ναυσὶ προσβεβοηϑηκότες καὶ ἄλλοι τινὲς 
τῶν ἐκεῖ ξυμμάχων ἄλλα τε ἐχάκουν περιπλέοντες 
καὶ ἐς Μεθώνην τῆς Λακωνικῆς ἀποβάντες τῷ 

πνεῖν Οἦ ὅ0π. 1 1΄5...1. 
ΡγοΙΊΘΓ 6 46 5] Π}}Π}Π005 αἰχὶς Τιῖν. 
ΧΧΥΙ10,11.---ἣν μή. 81 ἢ ἐάν 
θη θη δα οδι5ἃ ΡΥδΘβίᾶτΘ Ρα68, 
οοΘΊια εἰἶᾶπὶ Ροϑί μὴ πρότερον 
δὲ βίτα!α ἣν μή τεοίε Ἰερὶ, Οἵ, 
ΕΥΙΖ56}. Οπδοβί, πο, Ὁ. 91 οἱ 
Βομδοῖ. δὰ Ρ]αΐ, Υ' ρ. 11]. -- 
νηΐτῃ φτὸ ναυτικῷ γτερουϊίαγ 
Ἐππ ἘΝ 980. 7. ΟΠ ἼΟΡ: δὰ 
ΡΏγγη. ρ. 482. -- ϑάνατον 
ξημέαν. 5:16 ἰΐογαπῃ ΠΠ 44, 6 
ΟΠΊΪ550 Δυ Ιοα]ο, ατιθ πὶ ῬΟὨΪ ἰαθ ει 
Βοϊββοηδᾷ. δὰ Αὐϊβίϑθη. 11 1 Ὁ. 
615, οἷ. δομαοῖ, Αρρϑᾶνγ. δὰ )6- 
πηοϑίῃ, ΠῚ ρ. 2384 εὐ Καθμη. δὰ 
Χοη. Οοπηπι. 1 2, 8. Αἀ4. οεπι. 
δα Ποιηοβίῃ. ἀ6 ἴ8]5. ἰ6ρ. 8 252, 
-- ἐπέϑεντο. [π50]θητπ5 πΠ16- 
ἀϊαπη ροβίζαπι δϑί, οαπ Δ]10], αὐ 
ἴπ 5 ΓῊ  ΠἸ0118 νουθῖ5 ὙΠ| ΟἿ, 2. εἰ 
58606, ξημίαν 5εὰ δίκην ἐπιτι- 
ϑέναι Ἰεσαίαγ. 564 Πᾶς ροθπᾶ 
Β101 πηροβίία σᾶνογα νοϊθθαην Π6 
ἰρϑὶ Ιεροπὶ ν᾽ οἰασθηῦ, Οδίουαμη 46 
βιθ δία Π80 ἰεβε νἱὰ. ὙΠΙ 1ὅ, 1. 

8.2. τριήρεις. . ἐξαιρέ: 
τους ἐποιήσαντο. Οἵ, Απάοο. 
ΠΙ Τ οἱ Αθβοῃίμ, ΠῚ 114 ἴῃ ἰριη- 
ΡΟΥΘ δγδηΐθβ. --- μετ᾽ αὐτῶν 
Κταθσ, ἀποῖβ. πο δὶ. τπὖὸ Θὰ ν γθἃ 
ἀθ αυϊρὰβ. βίδιυϊπη ΘΧΡΟΠΘίιν. --- 
κατὰ τὸν ἐνιαυτὸν ἕκα- 
στον. Τόν οἴεηϑίομϊ 651 Κυπο- 
Βθγο, οἰβὶ 'ρ886 εχ ὙΙ69θ8, 1 δἴενί 

κατὰ τὴν ἡμέραν ἕκάστην. 
ΜογαΠῚ δβϑί ἴῃ ἔουπηα]ῖβ Ἰοα αθηα] 
ἀἰβυυ θατϊνῖ5 ρθυαση απ δραὰ ἕκα- 
στος ΟΠΙΪΟΪ νοι! απη ; 568 ἀρυᾶ 
Ἰποογαίθπιὶ οχ {Πγ] ηδίθ ἰάθη 1 Θυὴ 
δϑί γοϑεϊαΐιβ, Ὑ]ὰ. 1ηα, οὐ Βαϊ του. 
δα Ῥαηορ. 8 29. [ἰ6πὶ δρυᾶ [)6- 
τη οϑῖμθηθη. Ὑ|ά. γ οοπι. δα οταΐ. 
46. ον. 8 68. -- κατὰ τὸν... 
τὰς βελτίστας, ἱ. 6. 685 
απδε 4Δὰ04π6 8 ΠΠη0 ΟΡ {1π|8ἃ 6 
(ὰτατ8 6) οϑϑοηῖ, Οἷ, Κυαθρ. 
δα Πίοῃ. Ρ. 3511 εὐ Βοβοκῃ. 1]. δὰ 
8 1 ἀ. οἱ ρ. 700. 712. -- χρῆ- 
σϑαι. Ὧδε τὶΊηΠη. νἱά, βαρτὰ 18, ὅ. 
ΟΕ ΟὟ 28, 1. 08, 4. 
άρ. 3ὅ. Οἵ, Ῥιοά. ΧΙ 48, 

ῶ--ὅ., αὐ Βτιαβδιάδθ [δοίαπη γΠ6- 
τουῖοα 81} Ποῖ. -- δ Ἵ Κερ- 
κυραῖοι. ἨἯϊ οοπίτα ἐπιμαχέας 
Ιεσθ5 ἰὰ ἰδοουιιηΐ, τηούϊ, αὖ νἀ 6- 
ἴὰγ, Ἰοραίϊοπθ Αἰμϑηϊθπβίαπι 1 
ἡ, 8, υδἱ οὗ, δάπ., οἵ, οὰπὶ Ῥεῖο- 
ΡΟΠπποϑὶϊ ἴῃ Αὐϊοαᾶπὶ ἰγγαρ᾽βθηΐ, 
Πᾶν65 αᾶ6 605 6Χ ᾿80 ἰθγγᾶ το- 
οράθγο οορογθηύ οἰϊαπὶ ἴπ Ρεϊο- 
ΡΟΠΠΘΒαΠῚ ἱπνδάθυθ 0588 ἃ ὶ- 
{γαῖ -- τῶν ἐκεῖ ξυμμά- 
χων, νοΐ Μαββϑθπῖὶ Ναιυρδοιῖ 
ΠδὈϊ Δ ηΐ65, ΑΟΔΓΠΆΠΕΒ, ΖΔΟΥ ΙΗ. 
-- ἀλλα τε ἐκάκουν. Ῥταρίογ 
Ὀιοά, οἵ, ΡΙαί, Ῥετὶς!. 84. ἢ πὶ 
αυροὺ Ταβίϊη, ΠῚ 7, ὅ. -- ἥΞε- 
ἡ ώνην. ὅ8ῖο Ῥᾶι]ο ροϑβὺ ᾿τουπη 
οὐ ἀρυα «]ῖοβ φιοϑαδπι βου θἱταν, 

μοὶ 
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τείχει προσέβαλον, ὄντι ἀσϑενεῖ καὶ ἀνθρώπων 
οὐχ ἐνόντων. ἔτυχε δὲ περὶ τοὺς χώρους τούτοις 

΄ ξ , - δε νι ’ 

βρασίδας ὃ Τέλλιδος, ἀνὴρ Σπαρτιάτης, φρου-- 
ρᾶὰν ἔχων, καὶ αἰσϑομενος ἐβοῆϑει τοῖς ἐν τῷ 

, Ἁ ἐν »Ἥ δ ’ 

χωρίῳ μετὰ ὁπλιτῶν ἕχατόν. διαδραμὼν δὲ τὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων στρατόπεδον ἐσκεδασμένον χατὰ 
τὴν χώραν καὶ πρὸς τὸ τεῖχος τετραμμένον ἐσπίπτει 
ἐς τὴν Μεϑώνην., καὶ ὀλίγους τινὰς ἐν τῇ ἐσδρομῇ 

, » -} δ “»ἭὝ ’ Ἅ 

ἀπολέσας τῶν μεῦ ἑἕαυτοῦ τὴν τὲ πόλιν περι- 
ἑποίησε καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ τολμήματος πρώτου 
τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἐπῃνέϑη ἐν Σπάρτῃ. οἵ 
ΡΣ » Ψἤ ’ ᾿ ’ - 

δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἄραντες παρέπλεον, καὶ ὄχοντὲς τῆς 
Ἠλείας ἐς Φειὰν ἐδήουν τὴν γῆν ἐπὶ δύο ἡμέρας 

ὰρ. 2ὅ. 8 2. πρῶτος οοἀά. ΟἿ, Ἀἀη. 

ἃρυὰ Ῥαιβ, Ποϑώνη, τἀπᾶδ8 οὐ- 
ἰπτὴ ΤΘοθη τ π|8 Ποῖ θη ΜΙ οὐ ὁ. --- 
τῆς “ακωνιλῆς. Ργορτῖο τῆς 
Μεσσηνίας, 86 οὰἃ ἰμπο ρᾶγ5 
δγαὶ Τιδοοπῖοδθ. ἡ πᾶγθ ἤ0Ὸ ΠΟΙΊΘη 
ΒΙΓΆΙ ΠΟΥ Ἰορίίαν ΙΝ 8, 1. 41, 2. 
ἮΝ 54. 1. ν]ὶ Κεῦδα- δὰ ΟἸ μι. 
Βαβι. Ηε]]. Ρ. 410. -- ὄντι... 
πα νον σαν, ΟἿ, Κυπθρ. 
αν. 8 56, 14 άπ. 3, ἀν- 
ϑιρώπων οὐκ ἐνόντων. 
Πθοῖὶθ 56Π01. λείπει πολλῶν; 
πᾶ καϑ' ὑπερβολήν ἀαἰϊοίαπι 
εϑβὺ δοάθῃῃ πηθ 0 δῖα 114], ὃ 
οὔτε ἰδίᾳ οὔτε. ἐν κοινῷ χρή- 
ματά ἐστιν αὐτοῖς, αὐτο ποπ 
Β᾽ σῃἸ Ποδίαν Π.]}]8Π, 564. ποπ πη0]- 
πὶ Ρθομηΐαᾷθ 118. ἔυἶβ86. ΝΠ 
Ρυὶν αἰϊη αυΪ 46η1] 605 ρθοιηΐᾷ ΠῚ 
Ρίδηθ ἀδϑεϊμαιο8 ἤαϊβθθ οβίθηαὶῦ 
ἰθιάθοα ὃ 4 ἀπὸ τῶν αὑτῶν 
δαπανῶντες εἱ 1 80, 4, υδὶ οἵ. 
δάη. δρῦν. ᾿ρξὰπι πολλῶν ἰηδε- 
ΓΘΡΘ δ ιιδι18. 6ϑῖ, 

8 2. ἀνὴρ Σπαρτιάτης. 
ΙΝ 10,1 Λακεδαιμόνιος. Το πὶ 
ΗΙρΡροογδίδβ 5616] ὁ Σπαρτιά- 
τῆς, 86ππεὶ ὁ “ακεδαιμόνιος 
ΔΡΡΟΙΙαίαν ὙΙΠ1Π 8δ, 1. 99. Οἵ. 
ΤΠ Δομηι, 650. 180. Ῥ. 121. -- 
φρουράν θδαπάοπι νἱπὶ νἱᾶο- 
ἴ αῦογα δίαυθ ΥὟἼ1 27, 4, 

Ὁ] οἵ, άπ, Ναπι οογίϊ οὐ 548) 
Ἰοοὶ φυϑδβιαϊατη. ΠΟῸῚ 5 δ] Ποὰ- 
(}, --- περιεποίησεν] ἐφύ- 
λαξεν (ἰ. 6. 56 σνν 1). 56Π0!. --- 
τῶν κατὰ τὸν πόλεμον, ἸΣ Ἰδὲ 
τῶν κατὰ τοῦτον τὸν πόλεμον 
τολμημάτων αὐτοῦ. ΒαΪ5ο Κ41]]. 
εὖ Κυαθο, ἱπιθυ ρυθίδπίαν ΘΟΤ Τὴ 
ααπὶ (μ 06) θὰ δάπιϊπηϊ- 
βΒίγσαγαπί, [6 ἁτιίίου!ο νἱὰ. δα. 
81, 8. -- πρώτου. Ὀἰοοπάμπι 
δδύ ποὺ ρυϊπιπι [586 [ποῖ 5 
ΘοΥ ΠΏ ατιᾶθ ἴῃ ΠΟΟ Β6]|10 Β. ρᾶ- 
ὑτανὶῦ οὐ αυοὰ ϑρανίαθ. ρῈὈ]Ϊοα 
βὶὺ ἸΙαπααίαβ, Οοαά. ΒΟΥΙΡ γᾶ τη 
διηθηά. σιν. -- ἐπῃν ἐϑη. 
ῬαΒΙΪοΟ ἀθογοίο ἰδοίαηι Ῥαϊδί 
ἈΝ δβιθυπηδηη. Οαδοϑί, Ποπιοβίῃ. 
ΤΡ. 36. 

8.8: σχόντες. Οἵ, αἄη. 1110, 
4. -- Φειάν. Ῥὲ εἷμβ βἰία οἷ 
Βίνδ0. ῥ. 842 54ᾳ. Οὐτνι, Ρεὶορ. ΠῚ 
Ρ. 44 54ᾳ. Βυγ5. ἀδθορυ, 11 ρ. 801. 
ΑἸἸΠδηΐθη5 65. δα{6 ΠῚ ΠῚ 84 1ρ58 1 
ἀσθθηι ΡΠ Θαμ ΔΡΡ.Ϊ505 6556, 564 
δα οτϑδ οἱ νἱοϊηϑηὶ ΟΧ 15 4 πὰ 
Ράα]ο Ροϑὺ παργδηΐαν ᾿α αθί, Οδ 8 
Ῥῃθα ἴσο Ὡ0ἢ, τι ροβίθα, ὉΓ0}8, 
5864. ργοπιαηύαγι πὶ ἃ ϑίσα. ΘΟ πι- 
τη π] Οὐ πη νἱ ἀ υὶ ροιοϑί. --- ἐπί. 
σ᾽ Μαδιμῃ. αν, 8 δὅ86 ο ῥ. 1878, 
Καθ, αν. ὃ 68, 42 δάῃη. 1, -- 
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καὶ προσβοηϑήσαντας τῶν ἐκ τῆς κοίλης Ἤλιδος 
τριαχοσίους λογάδας καὶ τῶν αὐτόϑεν ἐκ τῆς 
περιοικχίδος ᾿Ηλείων μάχῃ ἐχράτησαν. ἀνέμου δὲ 
κατιόντος μεγάλου χειμαζόμενοι ἐν ἀλιμένῳ χωρίῳ, 
οὗ μὲν πολλοὶ ἐπέβησαν ἐπὶ τὰς ναῖς καὶ περι- 
ἕπλεον τὸν ᾿Ιχϑῦν καλούμενον τὴν ἄκραν ἐς τὸν 
ἐν τῇ Φειᾷ λιμένα. οἵ δὲ Μεσσήνιοι ἐν τούτῳ καὶ 
ἄλλοι τινές, [οἵ οὐ δυνάμενοι ἐπιβῆναι, κατὰ γῆν 
χωρήσαντες τὴν Φειὰν αἱροῦσιν. καὶ ὕστερον αἵ 
τε νῆες περιπλείσασαι ἀναλαμβάνουσιν αὐτοὺς 
χαὶ ἐξανάγονται ἐκλιπόντες Φειάν, καὶ τῶν ᾿Ηλείων 
ἣ πολλὴ ἤδη στρατιὰ προσεβεβοηϑήκει. παραπλεύ- 
σαντες δὲ οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἐπὶ ἄλλα χωρία ἐδήουν. 

20. “Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦτον οἵ '4ϑη- 
ναῖοι τριάκοντα ναῦς ἐξέπεμψαν περὶ τὴν “Ποκρίδα 
καὶ Εὐβοίας ἅμα φυλακήν᾽ ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν 

τῆς κοίλης Ἤλιδος. δι 
ΕἸ15. Ῥτοργία, 4πᾶ6 αἰβεϊπραϊμιγ 
ἃ ΡΙβαιαε οἱ Τ ρηγα. ΟἿ, δέν. 
Ι,. 1. Κοίλη δαΐθη νἱἀοίαν νο- 
οδΐβθ 6586, απο σοηνδ θη οἰῇ- 
οογοὲ ΤΠ ΠΕ] 118 οἰποίδῃη. Ουᾶγθ 
500]. εἰς δύο ἴῃ αυϊ! διήρητο 
ἡ Ἦλις, εἰς ὀρεινὴν καὶ κοίλην. 
για. Ουν. ΡεΙορ. Πρ. 97. Βυγβ. 
1: 212 544. 801. -- αὐτό- 
δεν ἐπ τῆς περιοικέδος 
Ἤεξων Οὐ άπ Ν, 85; (ἃ; 
ΘΙΡΩΪΠοδίηγ ΡΊβαι 5, αδὶ Ρηθα 
518 οί. δ περιοίκοις ἘΠ6ε- 
Οὕαση οἵ. Υδοῆ5πηι., Δηΐ. ἀν. 1 
Ρ. 398 34. ΟἸτηι. Εαβί, Ηθ]]. Ρ 
428, -- ἐκράτησαν. Οἵ, δάη. 
1108, ὅ. 

8 4. κατιόντος. Ὅδ νϑηΐο 
αἸοίατη ῬγΟρυῖο οϑῦ ἀθβ θη θυ 
ἀδ οδϑῖο, αὐὑᾶτὸ οοοτὶγὶ, (Ε, 
84, 8.1 2,4. -- περιέπλεον, 
οἰγοα ν ΘἤθηΓ65 ρΡϑδίθθδῃίῖ. 
1 Ὀθπθ ιά. ἀἰδυϊησιιθηβ 4} 
ΔΟΥΪβίο 8 ὅ. Θ᾽ ΠΉΪΠΙΘΓ Υ̓ 8, 0, αὶ 
οὗ, δάη. -- τὸν Ἰ᾿χϑῦν κα- 
λούμενον τὴν ἄκραν. 5ι- 
ΤΠ πη Αὐτ, Απᾶρ. 1 20, 4 τὸν 
᾿Αντιλίβανον καλούμενον τὸ 
ὄρος. (ἐ. δάη, 1.46, 4. δῖηθ ὉΠ8 
προρββίιαία τὴν ἄκραν ἀε]. Ηρυνν, 

6 ἴρ80 ποὺ ρτοϊιηπηίαγὶο, αποαᾶ 
πππὸ Οαίάοο!]ο ἀϊείίαν, οἵ, Πα κ, 
Ρεῖορ. ΠῚ ῥ. 190 54ᾳ4ᾳ. ὕΟανί. 1. 1. 
Βατγβ. 1.1. Ὁ. 311. -- οὐ δυνά- 
μενοι ἐπιβῆναι 5ἷ, αἱ Γ65 
νἱἀδθίαν ροβίαϊαγο, οἰπια! δὰ οἵ 
Μεσσήνιοι γϑίδγιαν, ἀγίϊοα! 5. 4 αϊ 
ΡΥδΔθοραϊ νἱχ ΘΠ Ισδύ! πο Πα ϑί. 
γιάοίαν. ἰρίθαγ ἔαϊθα ΠῚ ΡΛ πὶ 
Ἰξογαίϊομθ δχ ᾿ἰπβϑεααθηι οὐ ἴδο- 
8 6586, ῬΘγρθγᾶπῃ οἴϊατη οὐ 
δυνάμενοι ἐπιβῆναι 46]. Ηθυν. 
ΝᾺ ΠῚ ἢΟΟ ΤΪ ΠΙΠῚ6 ΒΡ ΘΓ ΔΟΔΠΘΙΠῚ 
εϑί, Ροίθνυαπί βπὶπὶ ἰθγτὰ ργοῆς- 
Οἶδοὶ, οἰϊδπιδὶ ροίθγαηῦ. αυϊ 6 ΠῚ 
Πᾶν 65 ΘΟΠΒΟΘΠα6ΓΘ, 566 ρΘΡΙ ΘΟ Ϊ ΠῚ 
γΟΥΪΪ ποϊοραπί. --- τὸν ἐν τῇ 
Φειᾷ λιμένα. Οἵ, δάη. 1 52, 1. 
Εββθ πᾶηο ϑβίδιίϊοπθῃ Ροπίϊοο - 
οδδύτσὶ νου βίη} 6 χ᾽ βυπηδηῦ τί, 
1.1. οὐ Βαγβ, 1. 1. Ρ. 801. Ὁλ- 
κάδα ὁρμοῦσαν ἐν Φειᾷ τλοθο- 
τῶν ΠΗ ΠΟΣ ΝΠ 51... 1: 

8 ὅ. ἐξανάγονται π.τ.1. Νε- 
Βεσθηῖίιβ πατρὶ ὈΙοᾶ, --- ἐπὶ 
ἄλλα χωρία. Οἷ. ὁ. 80, 
ἐδήουν. γιά. δάη. δα κακουρ- 
γεῖν 22, 2, 

Οδρ. 86. Οἵ. Ὀιοά. ΧΙ 44,1. 
- 91. περί. ΟΥ. δά, 28, 2. -- 
καὶ Εὐβοίας ἅμα φυλα- 

»ἢ- 

μ᾿ 



2 

μ᾿ 

Ι] 

δ8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, κζ΄. κη΄. κϑ'. 

Κλεόπομπος ὁ Κλεινίου. καὶ ἀποβάσεις ποιησά- 
μένος τῆς τὲ παραϑαλασσίου ἔστιν ἃ ἐδήωσε καὶ 
Θρόνιον εἷλεν ὁμήρους τε ἔλαβεν αὐτῶν, καὶ ἐν 
᾿ἡλόπῃ τοὺς βοηϑήσαντας “οκρῶν μάχῃ ἐκράτησεν. 

21. ᾿ἀνέστησαν δὲ καὶ Αἰγινήτας τῷ αὐτῷ 
ϑέρει τούτῳ ἐξ Αἰγίνης ᾿4ϑηναῖοι, αὐτούς τε χαὶ 
παῖδας καὶ γυναῖκας. ἐπικαλέσαντες οὐχ, ἥκιστα 

τοῦ πολέμου σφίσιν αἰτίους εἶναι᾽ καὶ τὴν Αἴγι-- 
νὰν ἀσφαλέστερον ἐφαίνετο τῇ Πελοποννήσῳ ἐπι- 
κειμένην αὑτῶν πέμψαντας ἐποίχους ἔχειν. καὶ 
ἐξέπεμψαν ὕστερον οὐ πολλῷ ἐς αὐτὴν τοὺς οἰὐκή-- 
τορας. ἐκπεσοῦσι δὲ τοῖς Αἰγινήταις οἵ Δακεδαι-- 
μόνιοι ἔδοσαν Θυρέαν οἰκεῖν καὶ τὴν γῆν νέμεσϑαι, 
κατά τὲ τὸ ᾿᾿ϑηναίων διάφορον καὶ ὅτι σφῶν εὐερ- 
γέται ἦσαν ὑπὸ τὸν σεισμὸν καὶ τῶν Εἴλώτων τὴν 
ἐπανάστασιν. ἣ δὲ Θυρεᾶτις γῇ μεϑορία τῆς ᾽49ρ- 

κήν, οὐ βῖπι} ἰδπ α αᾶπὶ Επ- 
θοθδθ ΡΓαΘβἱ ἴα πηι. Οδίθυαῃὴ 
ΠῸΠ τπᾶὶῈ ααπϊάοπὶ ἐς φυλακήν 
Ἰερϑγοίαν, αὐ ΝΠ 4, 7, ἰᾶτηθη ΠΟἢ 
ΟΡῚΒ 6βύ τπυιδιΐοπο, οἵ. δΔάη.1 158, 
ὅ οὐ Κνυυθρ. αΥ, 8 ὅ9, 2 δᾶη, 2 
6 τὸ οἷ, ὁ. 82, 00] οἰΐϊδιη οτγὰ- 
ἀομΐβ οασιβα οἵ, νϑῦθα ἐτειχίσϑη 

. 4ταλάντη. φρούριον. 
ἀν 2. ΤΟ ΤῈ 'παραϑαλασ- 
σίου. 6 οτὰ ἰεσὶαν οἰϊαμι ΕΥ̓ 
ὅθ, 1. --- ἔστιν ἃ. Οὗ δάη.1 
12, 4. -- Θρόνιον. Ὅδθ ἢδο 
ΓΡ6 ΤΟΥ 5 δα Βοδρυίατη 5ἰῖᾶ 
νἱα, ϑίγαρ. ρ. 426. Ιμϑὰκ. αγᾶθο, 
δορί, ΠΡ. 177 5ᾳ. Βαν5. θορι. 
ΤΡ. 189. -- αὐτῶν, Ἰ. 6. τῶν 
ἐνοίκων τοῦ Θρονέου. ΟΥ. δάη. 
Ι 186, 1. - ΠΉΒΟ Ἐ6) 6 ᾶο 
ν᾽. ϑίγαθ. Τϑεῖ Ὁ. 170 
δάη, Βυν8. ᾿ ̓ Ῥ: ἘΠ 

Οδρ. 227. Οἵ. θ᾽οὰ, ΧΙ 44, 2. 54. 
ῬΙαύ, ὁ ῬΘΥΙ6]." 94. Ὁἱοη, - ΒΙ: 
Ρ. 840, «αὶ ἔγιβίγα ρίυτα ἀθ τὸ 
αἰοία ΟυρΙ!, --- 81. τῷ αὐτῷ 
ϑέρει. Μαῖο ἐν τῷ, αν ἴῃ 
ἴδὸ νοοθ οἵ βγη χειμών 29, 1. 
88, 1. 84, 1. Θῃηῖββὰ ρυδθροβὶ- 
ἴϊοπθ σοη θεν Ροιΐὰ5 Ροηϊίαν, 
αὐ ἰδ πὶ 28, 1, --- ἐπικαλέ- 

σαντες] ἐγκαλέσαντες αὐτοῖς. 
Θ6Π0]. ΟΝ, δάῃ. 1189, 2. --- τοῦ 
πολέμου... .. εἶναι. Ὅδ τὸ 
οἵ 1 617. - ἐπικειμένην. 
ΤΠ] ἢ ΘηὐΘ ἢ] ΡΓΟΡΙΘΥ ῬΥΟ- 
Ρἰπααϊίδύδπὶ ἰῃτογριθίαίαν Οἷς, 
ἀθ ΟΠ. 111Ὁ Το Ο ΘΌ ΠΣ 124... 1᾿ 
--- ἐποίκους. Ἐοάθηι πογηΐηθ, 
ΠΟῚ 51Π}}}} ἄποικος ἀδ Πἷ5 Ποῖος 
Πἶβ αὐἰταν Τπυο. ὙΠΙ 69, 8, ἄς 
841115. ΠῚ 70, 4. ΤΥ 102, 2. ἈΠΟ, ᾿ς 
ὙΠ, 85. ΟΣ Κσυθρεν δα Ῥἴοη, 
Ῥ. 101 οἱ βοῃδοί. τὰ ΡΙαι. ΡοΙῖοΙ. 
19. Ρειορτῖς κληρούχους νἱἀοτὶ 
ἴυϊδβο δἀπηοίαι Δδοηβηη. 1. Ι, 
Τρ 01:6: ὕστερον οὐ 
πολλῷ. Οἵ. δἅη. 1 18, 

8 2. ἐκπεσοῦσι. ἐν 
ΟἿ ΙΝ ὅθ, 2. Ῥαυβ. 1Π 29, 0.58. 
ὅ. - Θυρέαν. 5᾽1τὰ5. Παΐϊὰβ ἂν- 
ὈΪ8 ΧΡ! Ιοααν. Ρ88]0 Ροδὲ δὲ 1 
51, 8, ΟἹ οἵ, ἀάη, ---ν ἐμεσϑιαι. 
Νοῖ ῬΡοββίαθνυθ (ρουροίαο), 
βοᾷ ἔγαϊ ἱπίουρυθίδίαν ὦ τ τς 
ΟΝ, αἀπ, 1 2, 2 εὐ Π 1, 2. 
ΤΟ ΟΣ διάφορον, ϊ. 6. τὸ 
ἔχϑος, τὴν ἔχϑραν. ΟΓ, ΠΙ δ4, 
Ἂς ἣν 19, ῶ. --- ὑπὸ τὸν σει- 
σμὸν ... ἐπανάστασιν. Οἴ. 
1101. 102. -- ἡ δὲ Θυρεᾶτις 

δας ἄς δου δ...“ δνω 

"Δ Ὅν5ἘοὸΡτν τωι 
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γείας καὶ Δακωνικῆς ἐστιν ἐπὶ ϑάλασσαν καϑή- 
κουσα. καὶ οἵ μὲν αὐτῶν ἐνταῦϑα ᾧκησαν, οἵ 
δ᾽ ἐσπάρησαν κατὰ τὴν ἄλλην Ελλάδα. 

28, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους νουμηνίᾳ κατὰ σε- 
λήνην, 

ὔ 

δυνατον. 
ὥσπερ καὶ μόνον δοκεῖ εἶναι γίγνεσϑαι 

ὁ ἥλιος ἐξέλιπε μετὰ μεσημβρίαν καὶ 
πάλιν ἀνεπληρώϑη., γενόμενος μηνοειδὴς καὶ ἀστέ- 
ρῶν τινῶν ΠΕ τς 

29. Καὶ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει Νυμφόδωρον τὸν 
Πύϑεω, ἄνδρα ᾿Αβδηρίτην, 
ὌΝ δυνάμενον παρ᾽ αὐτῷ μέγα. 

κ.τ.1. ΟΥΤΝ 56, 2. -- μεϑορία. 
6 υδἰϊαίᾳ δπιϊπῖπα ἢ οχίοηθ οἴ, 
ΙΝ 56, 2. Υὶ 41, 2, 84, 1. 4. Αἀ- 
Ἰθοίϊν ἃ ΟἸΙΠῚ ὅρος ΘΟΠῚΡ δ᾽ 586 ρ6 
6556 {ὙΠ0ΠῚ θυ τη ΠΑ. ΟΠ ΠῚ δ ἢ οἰδί 
Κυπθρ. -- ἐπὶ... καϑήπκουσα, 
δα τηᾶγ}8 ΡΘΥε π θη 8. ΘΠ: 

ἐσπάρησαν. Νοὺ τϑααὶνὶ 
διεσπάρησαν, ατοα ΘΟμΠΡ Οϑἰζατη 
ἸΒΟ ΠἹ 11. 1. 1Π| 50; 2; δοσδῆϊ 
Ρΐαι. Τ,666.. Ρ- 698 ἃ. Χέη. Ηϊϑβι. 
ἴττν ΠῚ ΟΕ ΤΥ 1.17. ὙῈ2. 17: 
ΡΟ]]. ΥἹ 194. Οἵ. Π|ν. ϑγμη0, ΙΠ 

12. --- κατὰ τὴν ἄλλην 
“1 λά δα. Ηἰ ροδβίδα γϑάτπιοιϊ βαιηΐὺ 
ἃ Τιγβαπᾶγο. Ψιά, Χϑη. Ηϊβι, τυ, 
Π ει, Ξι 

λρ. 38. νουμηνίᾳ (4: ἐν 
ΟἸΪ8580 νἱά, Κυιποσ. τ, 8 48, 2 
δάη. 7) κατὰ σελήνην. » Ὀ οπὶ 
ἴπ αὸ ἢὲ 50115 οὐ ἰῃηδθ οοἰία8 
[σύνοδος] πίον! αἰ ἀἴ8 πὶ 
ἈΡΡοΙαὶ ΡΙΪηϊὰ5 ΧΥῚ 59, ὙΠυογ- 
αἀἴάε5. νουμηνίαν κατὰ σελήνην. 
ψοῦθα απο κατὰ σελήνην 86- 
σἸαϊε ργορίεγθα αποὰ νουμηνία 
πολιτική ΠῸΠ ΒΘΠΊΡΟΙ ἴῃ γΘΥδΠι 
νουμηνίαν ἱποϊάοθαί.“Κ. ΕἼ η15]. 
δα Επν, ἤρφυδοὶ. 7719, .,Θδπα δᾶ 
ΘηΪπ ΑἸΠ ΘΠ ΘΠ 565 ΠΊΘΠ565 [ΠΆΓῸΒ 

εν ΠΑΡ Ρδηΐ, ΠΟΠ ΒΘ ΡΘΥ ΘΥΙΙΠῚ 
Ἰπίθυ! αἾ1ΠΔ ἴῃ ΡΥΪΠΊΠῚ ΠΠΘΠ 5185 
ἀἴθπὶ ἱποϊά οθαί, Οποηϊδπ) δυο πὶ 
ΒΌΠΙΘ θα ης ̓ πιθυ ἢ ϊ 1 ΠπΔ Ογη ἰΠτ10 
ΤηΘηβἷ8. ΒΘΙΏΡ ΘΙ ΟΟΙΏΠροίογο (δία 
αΓ Ῥ]αΥ ΠῚ Πὶ 5ᾶη6 ΘΟΠΊροιϊν ου 1), 
ΡΥΪΠ] 5 454 16 Π]6 515 ἀἴθ5 ψου- 

οὐ εἶχε τὴν οὐ 
ἱ ᾽4ϑη- 

μηνέα 5ῖνα ᾿μίθυ!αη}} α165. ἃρρΡεἰς- 
Ια διαν, “ἦς Β τ 6 ἃ. ΟἿ Τά 6 ον ΟΠ ρου. 
Ι ρ». 262 β8ᾳᾷ. 279 8588. Μομῃ,γηη8. 
ΟΠ γομο]. Ρ. θ015344. Αἀ Ππο 5015 
ἀεἴδοίαπι βρϑοίδιύ Οἷο. 46 Β6ρ. 
ΤΟΣ 25: ΙΒ ΘΡΙΟΙΕ 90. ΞΞΞ 
φρθδις. δυνατόν, 1.8. δοκεῖ 
δύνασϑαι γίγνεσθαι. 1)6 τε οἵ, 
Ὅ1ο ὅΔ55. ΓΧ 26. ΡΙ]Ίη. Η. Ν, Π 
13, ὅ0. Το] ον 1. 1. Ρ. 41. 280. --- 
ὁ ἥλιος ἐξέλιπε. Μεηβ. Απρ, 
ἃ. ΠΙ. Οἱ, ὕΠ|ι, ὅν. δὰ ἜΧΡΊ. 
ΤΠ μ᾽: 1ϑῦ: “5 μηνοειδής, 
Ιπηαύπ5, ἰὰπᾶθ ἴπϑίαν. οονγηϊοι- 

Ἰαίιι5. - καί. Νιά. δάη. 1 68, 1. 
-- ἀστέρων... ἐκφανέν- 
των. Μεποῦὶβ εὐ Μδυι5. 5.6|188 
ν᾽ ἀθηλαν [α1556. ΨΊα, {ΠΠ|ν.1,1.182. 
76. νϑυθουατη βυθποίανα οἵ, 2, 1. 

(ᾶρ. ῶ9. 81. Νυμφόδω- 
ρον. Οἱ. Πεοιοάοί. ΝΠ 157. --- 
τὸν Πύϑεω] ὁ Πύϑης, τοῦ 
Πύϑεω, Ἰωνικῶς. ϑομο!. Νοπηὶ- 
ῃαϊνι5 Πύϑης ἀρὰ Ραιβδηϊδπι 
οογίο ἰοοίίασ, Αὐ ἀρυα Πογοά. δϑύ 
Πυϑέας, «αὶ πἰἰ]οταΐητι5. ἴθ σ6- 
ποῖϊνο ἀϊχὶν Πύϑεω. ΟἷἉ, Ῥὶμα, 
ἴῃ. Βστοριι. ΤἼ 65. Θ᾽ ΠΠ1τον. ΡΆ 010 
Ροβί Τήρεω. -- εἶχε, Ὁ ΧΟΤΙ 8 ΠῚ 
Ὠαθοθαῖ, -- Σιτάλκης. δ 
πος οὐ ἀθ σϑῦποὸ Θἀγυβαγ πη αι 6 
50ΪΡῚ ροβϑαηΐ οὐ τη χὶπηᾶ ΘΧ ρᾶγίθ 
ΡΥδθίοῦ ππηο Ἰοσιπ) ὁ. 9ῦ--102 
0 ΤΥ 101, ὅ οοηεϊποηΐαν οΟἸ] οί 
Βα θ065. ἴῃ δὰ. τηδὶ. 2 ρ. 404564. 
-- δυνάμενον μέγα, 
πὶ αἰ ὑπ ν ἃ] ἢ 6 πὶ, Οἱ, Καύιορ, 

μι 
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ναῖοι πρότερον πολέμιον νομίζοντες πρόξενον 

ἐποιήσαντο καὶ μετεπέμψαντο, βουλόμενοι Σιτάλ-- 

χην σφίσι τὸν Τήρεω, Θρᾳκῶν βασιλέα, ξύμμα- 

χον γενέσϑαι. ὃ δὲ Τήρης οὗτος [ὃ τοῦ Σιτάλκου 

πατὴ0] πρῶτος Ὀδρύσαις τὴν μεγάλην βασιλείαν 

ἐπὶ πλεῖον τῆς ἄλλης Θράκης ἐποίησεν᾽ πολὲ γὰρ 

μέρος καὶ αὐτόνομόν ἐστι Θρᾳκῶν. Τηρεῖ δὲ τῷ 

ΤΙρόκνην τὴν Πανδίονος ἀπ᾽ ᾿Δϑηνῶν σχόντι γυ- 

ναῖχα προσήκει ὃ Τήρης οὗτος οὐδέν, οὐδὲ τῆς 

αὐτῆς Θράκης ἐγένοντο" ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν Ζαυλίᾳ 

τῆς Φωκίδος νῦν καλουμένης γῆς [ὃ Τηρεὺς] ᾧκει, 

στρ. 99. 8 8. ὁ Τήρης [,δυν. Β, ποι 16ρῖν ποιλθη 8010]. ὃ μὲν] 
9 - ὁ Τηρεὺς ὃ ἀρχαῖος. 

δ, 6), πο 5601 51Π118. 

8 46, ὅ αἅη. 6. -- πρόξενον. 
6 μῖ5 νἱ τὶ νὶὰ. ΝΥ δοιβηη. πίῖαα, 
αν. 1 ρ. 108 54ᾳ. στη. Απῦαμα, 
ατ.1 8.116,4. ΟἿ᾽, ἀάη, δα ἐϑελο- 
πρόξενος ΠῚ 10, ὃ. 

8.2. Τήρης. Ὅδ 60 νἱᾶ. Ηε- 
γοᾶοι. ΥΙΙ 187. Χοη. Απαὺ. ΝΠ 
2, 22. 560]. Δυίβίορη. ἂν. 146. 
-- [ὁ τοὐῦΣιιτάλκου πα- 
τή 9] αἷ}1} βρη ῆοαῦ ααοὰ ποη 
ἴπ Ῥιοπομηΐηθ οὗτος ἰηδὶῖ, 4110 
ἱπᾶϊ]οαίαν δα πα θη Τογθτα ΔΡΡΕΙἰ τὶ 
αἱ δηίθα Θ1181οἷ8 ρον αἰούιβ 
δἰῦ, 61, Νάθον ἴῃ ΜηθπιΟ5. ΠΟΥ, 
56. ΧΙΝ ρ. 94. -- Ὀδρύσαις 

. ἐποίησε, Οἀτγπδὶβ πιᾶ- 
σα απ πὰ (ᾳὰαοα πο δ οίαύθ 
ΒαθαοΥ απ) ἱππρ οτῖαπιὶ ἴα αἰ 
Ιδιϊὰ5 τοϊϊαᾳαὰᾷ Τ᾽ ηγδοῖδ (Ϊ, 6. 
τοὶ ΤὨγδουτη οἱν υα 010 1.5) ρου - 
εἰποτοὺ οοπϑύϊαϊν (ἀϊοο τὸ- 
Ιϊᾳ πὶ Τ τ οἷ ἃ ΠῚ); ἢ ἃ πὴ (οί, 
Τὰ ἔεσε Αση., ουϊὰβ δχρίδηδιϊο 
τῆλ 16 ἱπιραρπαία εδὺ ἃ (06}}, [)6 
Δτηἰΐα τορὴΐ Οἀτγγϑίοὶ νἱὰ. 97), 
1--8. --- πολὺ... αὐτόνο- 
μον... Θρᾳκῶν. Οἱ. 96, 2 544. 

8 8, Τηρεῖ δὲ κ΄ τ. 1. Πει- 
τηοσθπθ5 περὶ ἰδεῶν ρΡ. 398 (6 
ΤΗυογάϊάο: εἶ δέ που καὶ γλυκύ- 
τητα ἔχει, μάλιστα μὲν ὥσπερ 
ἀλλότριόν τι τῆς ἰδέας αὐτοῦ 

Ουδνο 1ἃ, ᾿ἰοοὺ βι πὶ }Πα πο ἀθβὶπὺ (οἴ, άπ, ΝΙ 

ἐκφαίνεται τὸ μέρος ἐκεῖνο. 
οἷόν ἐστι καὶ τὸ Τηρεῖ δὲ 
καὶ τὰ ἕξῆς. Αα Τογεὶ τὸ5. ἴδ- 
θυ ]οβα5, 46 ααἰρυ5 να, ΑΡοΙΪοά. 
ΠΙ 14, 8 εὐ Ονϊά. Μει, ΥἹ 488 -- 
6079, ΤΠαογάϊ465 ἰάθο νϊάθιαν γὸ- 
ΒΡ χῖβϑο ααῖα ΑἸΠΘΠΙΘΠ565., ΟΠ Πὶ 
ΘΙτΆΙοοι Του δΠατα, ΤἬγδΟθπ,, 
5.01 σομο γα νθ θη μοῦ οὑρ6- 
γϑηΐ, ἴδ 1 ΠΠῚ1ΠῚ ΟΧ τη Ί ΟΥ θῈ15 Εἰ τι5 
14 6πι ποπῖθῃ Πα θαίθπι βθοόστη αἰ ἢ- 
ηἰζδίθπι ᾿πη χῖ556 ΘΟ ΠΊη Θ ἢ Θββθηΐ, 
Ἐχ ΡΒΊΠΟΟΙ 5. ἴα θ}15. πᾶπὸ ορὶπῖο- 
Π6 πὶ ΟΥΆΠῚ 6588 οοηΐθοῖν 5.006}, 
ἂς τι. ὅόρΡῃ, Ρ. 106544.-- Παν - 
δέονος. Ἐδι ρυῖου αϊπ8. ΠΟΙηΪ- 
πἶβ.), 81 ἄπο ἀἰβοθυηαηίαν, ῬᾶΐοΡ 
ἘΥΘοθΓΠοἱ 15,1 ποπηϊ ηδιϊ.-τεσρο 6 - 
ἥκει, Ἰ. 6. ξυγγενής ἐστι. -- 
Δαυλίᾳ. Ὅς ᾿ᾶο, ᾳιδθ οἰϊᾶπὶ 
Δαυλίς ᾿ἀϊοῖταν. οὐ δάπυς Ζαύ- 
λεια, νὶά. ϑιναῦ. Ρ. 428 (001 οἱ 
ἀρὰ Ευβίαιῃ. δὰ Ηοπι. Π. 1 
ὅ20 ἀε Τῃυογαϊάς ἀορτανδία βὰην 
γογρα), Ρϑυβ. Χ 4, ὅ 54ᾳ. [Ιμε8Κ. 
ὅταθο, βϑρῦ, ΠῚ ρ. 98. Βυῖ5. ἄβθορτ, 
Ιρ. 108 54. Οδίθυαπὶ ΜορΆΓΘΠ 865 
Τογϑαπι γορὶοηὶ οἰγοιπι Ραρἃ5 5180 
᾿πηρογᾶβ86. ἀἰοιἀναπι, ΨΊΙα. Ῥᾶι8. 
Ι 41, 8. -- τῆς Φωκίδος νῦν 
καλουμένης γῆς. 6 οτἱρῖηθ 
μαΐϊα5. πουηϊηΐθ 4ὰᾶ6. [θα] Θη ταν", 
δ θο οἵ, Ραϑιιβ. 1 239, 3 854ᾳ. Χ1,1, 

πα Ὡς . .ἡ. 

᾿σπων φ βαρὰ δα, ας τος αν». πὰ σὰ κὰν ως 

»ωνν 



ΕΤΟΣ Α. ΘΕΡΟΣ. (ΠῚ 29.) 61 

τότε ὑπὸ Θρᾳχῶν οἰχουμένης. καὶ τὸ ἔργον τὸ 
περὶ τὸν Ἴτυν αἱ γυναῖκες ἐν τῇ γῇ ταύτῃ ἔπρα- 
ξαν (πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ποιητῶν ἐν ἀηδόνος 
μνήμῃ Δαυλιὰς ἡ ὄρνις ἐπωνόμασται εἰχὸς δὲ καὶ 
τὸ κῆδος Πανδίονα ξυνάψασϑαι τῆς ϑυγατρὸς διὰ 
τοσούτου ἐπ᾽ ὠφελίᾳ τῇ πρὸς ἀλλήλους μᾶλλον 
ἢ διὰ πολλῶν ἡμερῶν [ἐς ᾿Οδρύσας] ὁδοῦ). Τήρης 
δὲ οὐδὲ τὸ αὐτὸ ὄνομα ἔχων βασιλεὺς {πὲ] 
πρῶτος ἐν κράτει ᾿Οδρυσῶν ἐγένετο. οὗ δὴ ὄντα 
τὸν Σιτάλκην οἱ ᾿ϑηναῖοι ξύμμαχον ἐποιήσαντο, 

οὔτε οὐηπεβ ργϑϑίον αί. ΟἿ, δάῃ. 

-- ὑπὸ Θρακῶν οἰκουμέ- πολλῶν ἡμερῶν... ὁδοῦ, 
νης. ϑυπι ΤἬγδοθβ ἰἱ αυἱ Ρίουϊϊ τηὰ]τοτα πη ἀϊθγ τη ἰ{ἰπ6Γ6 
ΠΟΙ πδηΐαν. 1], Μ6}}. Θτοημοη. ἀϊβίδπίθπι, ἱ. 6. ἴῃ τ ϑρίομα 
Ρ. 982 οἱ ον. 1 ρ. 9. Δ δοιϑβῃι. 
ἈΑπίϊαα. ατ. 1 Ρ. ὅ9 ϑομοθῃι. 
Απφᾳα. ἴπτ, ΡὉ]. Ρ. 88 Ξαᾳ. ΝΙ60. 
Ηϊβί. δηΐ. Ρ. 171 54. εἵ 256 54. 
- Ἴτυν] τοῦτόν τινες Ἴτυλον 
καλοῦσιν. 5.680}. Με ῖας Ηοπι. 
θά. ΧΙΧ 522) οἱ δία! θ6ὅ, 14. 
-- αἷ γυναῖκες, 501]. ῬγθοπΘ 
δίᾳμα ῬΕΙΟπηείὰ. --- ἐν ἀηδό- 
νος μνήμῃ] ἐντὶ τοῦ μεμνη- 
μένοις τῆς ἀηδόνος. ὅ60]. Θὰ 
46 μαῖα [πβοϊηἶδθ οὐἱρῖηθ ἔδθα- 
Ιαπίαν, 68 ΤΗπογάϊάοτα, ΠΟ οἴο- 
ἀἸάϊ5586 6Χ ροδίδυ ΘΟΠΠΠΊ ΘΙ] ΟΓᾶ- 
ἰἰοπθ ἃρρᾶγεϊ. --- Δαυλιὰς ἡ 
ὄρνις. ΟἿ, σαι}. 1.1. Ονὶα. Ηδεν. 
18, 1684. Ο0150]. α 1ν. 108. ατδο- 
ΟΟΥΙΠῚ ροδίδυμπη ΘΧΘΗΡΪα ΠΟῊ 
ν᾽ ἀθητῦ οδχϑίαγο: οἵ, ἰδηηθη 46 
γογθῖβ Ζαυλία κορώνη δἀαποίαία 
ἴῃ δίεριι. Ὑμεβ, -- κῆδος. 
ξυνάψασϑαι, ΑΕΓ πἴτᾶ 6 πὶ 
απ χὶ556. 519 κῆδος Πετοὰ, ΥἹ 
189 εὐ δρυὰ Ροδίδβ Ἰθρ] δαποίαί 
Κυιορ. --- διὰ τοσούτου, ἴϑτηῃ 
ΡῬΆΓγΟ (Ἰοφο τη) Ἰπέργν 8110. 
ΒΙΠΜΠἶτον δι᾽ ὀλίγου 89,9. 1Π21, 
4, δι᾽ ἐλάσσονος 11 ΒΗ ": ν] 
ΤΌ, 1, διὰ πολλοῦ 1Π 94, 4. ΥἹ 
11,1, διὰ πλείστου Τ΄ 115, 5. 
γ᾽ 11, 4. Οἱ. Κταυςρ. ὅτ. 8 68, 
95 δάμη. 8. --- ἐπ᾽ ὠφελίᾳ. οὗ 
δάη. 1 8, 2. -- μιἄλλον ἴυθηρε 
ἐὰπὶ νν. διὰ τοσούτου. -- διὰ 

Ιοηρᾶβ νίδθ ἰπίθγνα! !ο στὸ- 
τη οὐδ, [τὰ 5] ἱπίθγΡ ΡΘΙΔΙΠ ΤΣ, ̓ τὴ- 
Ρογίαπυτη οϑὺ δἀαϊίαμη ἐς Ὀδρύ- 
σας; ΠδΠῚ 60 ἱπίθγροϑβίίο, ΟἹ ΠῚ 
δηΐθδ ἀ6 ΟΡ 58. ΠῚ ΓΘΘΊΟΠ 8 56ΓΠΊΟ 
ἔπογὶς, ροβϑὶ διά Αὐ του] 5 τῆς 
γΘααϊσιτην, [τ ἰσὶταγ {Ππῶὶ 46]. 
Ηοῦν. -- Τήρης δέ, Κυθθροῦ 
ΓαΥΒ5 δ᾽ οὖν ρτὸ δέ Ἰεσϑηδατη 
6888. οομϊοῖς, 564 ουτη μᾶθο 58- 
Ῥογϊου θυ ὁ μέν τεβροῃᾶοδῃηῦ, 
Πηϊίατη ἶῸ 6558 αἰ συ βββί ΟΠ ΘΠ 
᾿πα σαν ΠῸΠ Ορι5 νἱάοίαν. ΟἿ, 
οἰΐδπι δάμη. 16, 1, --- οὐδὲ... 
ἔχων, ααἱ πὲ ᾿Ι46πὶ 4πὶα 6 πὶ 
ΠΟΙ ΠᾶΡοΡαί. ΟἸ855. πιπο 
Βϑουτὶ Βαπηα5. Απίδα οὔτε... τὲ 
5ἷο ΘΧΡΠΙοαΡαπε ἃ αἱ Δαΐ 6Χ ΔΙΓΘΡΙ 5 
τ ΠΥ] νερὸ ἐγένετο δὰ ρατιΐ- 
εἰρίαπη ἣν τορϑίθπα απ λυ} πιαίδία 
ΟΥδΙΙοπ6 ρϑυ οἰρὶ πὶ ῬΓῸ ψϑῦθὸ 
Πηἰΐο Ροβίταπὶ 6556 αἀἰφεγθηΐ, 4πὸ- 
ΤΌΤ ΠΘΕΪΓΙΠ ΘΧΘΙΉΡ 15 δοῃἢντη- 
ἰὰπὶ 6βϑί. Ροβίᾳυδπι οὐδὲ ἴῃ οὔτε 
ΘΟΥΓΙρΡίαη οβδί, τε δααϊἀογαηίΐ, 
αποὰ οἰἶδπῃ ἴῃ γαι. ἰγγαρϑβὶῖ, ατπιδὴ- 
ἀπ π| 8 Θ᾽ ΠΟΪΠΆΠῚ ἐφ ΑΡονῃ 
οὐδὲ Βθυνανῖι, -- βασιλεὺς... 
ἐγένετο, ΡΥ 5. ΘΌΤΩ ρο- 
τ 8. (17 6: 18 αὖ' ΡΟΊδ ἢ 5 
6556) τοχ Οἀγυβᾶγαπι ἔδο- 
[5 651. Κράτος ΠΟ ΓΙῸ 6588 
δύναμιν 58118 οοηδίαϊ, 

4 
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βουλόμενοι σφίσι τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία καὶ 11ερ-- 
ὅ δίκκαν ξυνελεῖν αὐτόν. ἐλϑών τὲ ἐς τὰς ᾿4ϑήνας 
ὁ Νυμφόδωρος τήν τὲ τοῦ Σιτάλκου ξυμμαχίαν 
ἐποίησε καὶ Σάδοκον τὸν υἱὸν αὐτοῦ ᾿4ϑηναῖον, 
τόν τὲ ἐπὶ Θράκης πόλεμον ὑπεδέχετο καταλύσειν" 
πείσειν γὰρ Σιτάλκην πέμπειν στρατιὰν Θρᾳκίαν 

ὁ ᾿“ϑηναίοις ἱππέων τὲ καὶ πελταστῶν. ξυνεβίβασε 
δὲ καὶ τὸν Περδίκκαν τοῖς ᾿4ϑηναίοις καὶ Θέρμην 
αὐτῷ ἔπεισεν ἀποδοῦναι᾽ ξυνεστράτευσέ τ᾽ εὐθὺς 
Περδίκκας ἐπὶ Χαλκιδέας μετ᾽ ᾿“ϑηναίων καὶ Φορ-- 
μίωνος. οὕτω μὲν Σιτάλκης τὲ ὁ Τήρεω, Θρᾳκῶν 
βασιλεύς, ξύμμαχος ἐγένετο ᾿4ϑηναίοις καὶ 11ερ-- 
δίκκας ὃ ᾿Δλεξάνδρου, Μακεδόνων βασιλεύς. 

ΤΟ τ οι ἐν ταῖς ἑχατὸν ναυσὶν ᾿Αϑηναῖοι 
ἔτι ὄντες περὶ Πελοπόννησον Σόλλιόν τε Κοριν- 

8 4. ξυνεξελεῖν ῃ1. ϑη, Βορ, Παρα, ἊΡ, ΟΡ. ΟΣ Ἐν 8. δες 
ὲ ὅ. πέμπειν Τιἅ αν. Τὴ, ᾿ τοι φαΐ πέμψειν. Οἵ, Θυδεβέ, συάπῃ, Ὁ. 18, 

8 4. τὰ ἐπὶ Θράκης χωρία. 
ΟἿΟΝ 2,1..12. 80,2. --- ξννε- 
λεῖν. ἴλοοι ἀείοηαι Ροβϑὶυ ξυν- 
εξελεῖν, οὐτὴ ἐξαιρεῖν, ἐχρὰ- 
ΒΘ 8Γ 6, δρᾷ ΤΊιο, ποῖ 501] πὶ 6 
ἀτθϊρυθ {ΠΠῚ 55 Ὁ: ΤΥ ΘΟ: 
ΨΠΠΊ100, 8), 564 οἰΐδηὴ ἀ6 Πο- 
τηϊηθὰ5 ἀϊοαίυν (ΕΥ̓ 122, 6. Κ᾽ 48,8. 
ὙΠῚ 40, 8), ἰαπιθμ ΟΡ ΪΠΊΟΥΤη 
᾿ργοσῦαπὰ ἰθοίϊο ργδθίθγθηαα οϑί. 
ΝΑπῚ {τιβίγα ἀπο λαι πὶ οϑὺ ΠαΤὴ 
ξυνελεῖν δὰ Ρεογαϊοοαπι τοίθυνϊ 
Ροβϑεῖ,. ΟἿ, δπῖπὶ 1 110, 2 τοῦτον 

. οὐκ ἐδύναντο ἑλεῖν, ἴ: ὅδ: 
τοῦτον οὐκ ἐδύναντο ὑπὸ βα- 
σιλέα ποιήσασϑαι οὐ ΡΙαι, ΡΟΠΊΡ. 
1 εἷλε δὲ καὶ τῶν βασιλέων 
Ἰάρφαν. 

8 ὅ. τήν τὲ τοῦ Ζ. ΞΤῸΣ 
αχέίαν ἐποίησε καὶ Σ.. 

Αϑηναῖον, εἴϊεοϊτ αἱ Ξθς: 
οἱοῖαϑ οὐπὶ δ᾽] 06 ἔϊοτοί 
(αἰ οβὺ ξυμμαχίαν ποιήσα- 
σϑαι, βοοϊοίαιθιη ἰπἰν 6) οἱ 
Γ1Π1ὰ5 οἷὰβ εαδάοοιβ οἷν 
ΑΥΠοηϊΘη515. ἢ 6 ὅ'δδοοσο ἰπίον 
οἶν 5 ΑὙΠ ἢ 6 η568 Γθοθρίο οἵἍ, 50Π0]. 
Αὐῖβι, Αομᾶῦη, 14δ.. Ιρϑὰπὴ 5118] - 
Ο6ΠῚ οἰν  [αιθ. Αἰϊοα ἀοηδίιπι 6556 

τηΐϊητβ τθοίθ ἰθοίταν ἴῃ ΡΒΙΠΙρΡὶ 
Ερίϑι. δὰ Αἰπθη, (θεπι. ΧΠ) 9. 
-- Θρᾳκέαν ἵἔνυδίιτα 46]. Ηοννν. 
ΘΙσ αἰ Ποδταν Θχϑιυοϊϊαβ ΤἬγδουτη 
ΤΟ. 6Χ θαυ 5 οὐ ροἰταβι8 
οοπδίδη8. --- ἱππέων. 1)6 ΤΗνὰ- 
οαπὶ δαυϊθι5 οἵ, 96, 1. 98, 4. 
Υ 6, 4 -- πελταστῶν. 5 
πη ΤΏνδοθβ. οὐ νἱοῖπο5 ἴὰπὸ 
Ρταθοῖριθ 508 6558 58 {15 ΠΟΙ. ΠῚ 
εβδί, Οἷ, ἀθ ΤὨγδοῖθυβ ΤΡ 129, 2, 
Υ 0, 4. Αν᾽βίορῃ. Αομδνη, 100, 
ἂς ΟΠαϊοϊἀθηβῖθιβ, Ἀθη 5. οἱ Ππὶ- 
{ἰπ|18 ΡΟραΪ5. ΠΠ 79, 4. Τ᾿ 28, 4. 
δ. ἢ, 1 3. 1 9, τς Ὑ ΟῸ 
“Ὁ... 

86. Περδέκπκαν. ΟἿ. ΤΌΤ ΈσαΝ 
601 62. -- Θέρμην. Οἤ 1601, 2. 
-- ἔπεισεν. ϑἴπιι! δυάϊ αὐτούς 
(τοὺς ᾿4ϑην.). --- Φορμέωνος. 
γιὰ. 1 64 54ᾳ. 
ἀρ. 90. 81. Οἵ δ᾽ ἐν ταῖς 

ἑκατὸν ναυσὶν ᾿ϑηναῖοι. 
Οἱ, 28, 1, - Σόλλιον) πόλι- 
σμα .. . ἐστὶν ἐν τῇ καρνα- 
νίᾳ. Θ6Π0Ι. Αοοαγαῖθ δ᾽. δἰι8 
ἀδιπἰγὶ ποὸὴ ροίοβι. Οἱ [μθαῖκ. 
ανᾶθο, βδρί, ΙΝ ρ. 1854. οὐ οοπιτᾶ 
διὰ Βιυϊβ, ἀδθοργ. 1 Ρ. 11ὅ, --- 

“αὐ μος 
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ϑίων πόλισμα αἱροῦσι καὶ παραδιδόασι Παλαι-- 
ρεῦσιν ᾿Ἰχαρνάνων μόνοις τὴν γῆν καὶ πόλιν 
νέμεσϑαι καὶ ᾿ἀστακόν, ἧς Εὔαρχος ἐτυράννει, 
λαβόντες κατὰ κράτος καὶ ἐξελάσαντες αὐτὸν τὸ 

χωρίον ἐς τὴν ξυμμαχίαν προσεποιήσαντο. ἐπί 
τὲ Κεφαλληνίαν τὴν νῆσον πλεύσαντες προσηγά- 
7οντο ἄνευ μάχης" κεῖται δὲ ἣ Κεφαλληνία κατὰ 
᾿᾿καρνανίαν καὶ Πευκάδα, τετράπολις οὖσα, 1]αλῆς, 
Κράνιοι, “Σιαμαῖοι, ΠΝ ὕστερον δ᾽ οὐ πολλῷ 
ἀνεχώρησαν αἵ νῆες ἐς τὰς ᾿άϑήνας. 

81. Περὶ δὲ τὸ φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους τού- 
του ᾿Αϑηναῖοι πανδημεί, αὐτοὶ καὶ οἵ μέτοικοι. 
ἐσέβαλον ἐς τὴν Μεγαρίδα, Περικλέους τοῦ (ΞΞαν- 
ϑίππου στρατηγοῦντος. καὶ οἵ περὶ Πελοπόννησον 
᾿4ϑηναῖοι ἐν ταῖς ἑκατὸν ναυσίν (ἔτυχον γὰρ ἤδη 
ἐν Αἰγίνῃ ὄντες ἐπ᾿ οἴχου ἀνακομιζόμενοι), ὡς 
ἤσϑοντο τοὺς ἐκ τῆς πολεὼς πανστρατιᾷ ἐν δἤ]ε-- 

ὅδρ. 80. 8 2. προσπλεύσαντες ΟΤΩΠ65 ρτδδίθν [{. οὖ αι. ὅ6εα 
ΚΣ ἀρυὰ ΜΠ Πυβαῦδη εδὲ θη Γᾶ ΑΙΙα αὶ πᾶν ὶσ ΓΘ. 
Ῥυδθροβῖτ] 9 6Χ ᾿πβθα ποτὶ προσηγάγοντο τοροίϊία οϑβί. 

Οἀρ. 81. 8 1. ἤδη οι. [(. γαῖ. Ρα], Αὐρ. Μ, 458. ΟἸαγ, Μοβαπ. 
8 π ὍΣ ΜΕ ΤῸ: 

ποτηθη εχοϊαϊς, Οὗ, δίθρῃ. ΒΥΖ. Παλαιρεῦσιν. ὃ Ῥαΐδοτο νἱὰ, 
5. ν. Κρανιοι. [)6 βἴῃρα !β ἀγῸ ]- γᾶ: ἢ. 4569: Βιυγ5..]. ). -- 

Δστακόν)] πόλιν ᾿ἀκαρνανίας. 
5680]. 6 5βῖζα οἷα. οἵ, βύγϑθ, 1. 1, 
Θ0Υ}. 8. 84 ἃ, 1681ς. 1,1. ρ. 4544. 
εὐ οοπίγα θα ΒαΥ5. 1]. 1. ῥ. 119. 

δύο ἐπείν σε. 0, ἀδπ- 92, 2. 
-- προσηγάγοντο. Ἔς τὴν 
ξυμμαχίαν Δα] Π1οά. ΧἼ48,ὅ, 
οὐ τηοᾶο, αὖ Ὠΐο, γαϊθὶ ἃ ἃ 5 πὰ τῇ 
βοοσϊ οὐδ ύθτῃ τ ἀποθῦθ (οἱ, 
ΡοΙγὉ. ΠῚ 16, 4 τὰς μὲν προσή- 
γξτο, τὰς δὲ κατεστρέφετο τῶν 
πόλεων), τποάο οϑὺ ἰβηϊιβ γοῖ- 
θασα ρτο στγανιουῖθιβ χειροῦσδαι, 
δουλοῦσϑαι. ΟΡ ΠΟ ΟῚ 
ΙΝ 86, 1. --- κατα. Οἱ. δάη. 1 
40, 8 οἱ 46 τὸ ΡΟΙΥΌ. Υ ὃ, 10. - 
τετράπολις οὖσα. Οοηδοη- 
ἐϊπηῦ δίγδυ, Ρ. 46 εὐ Γἰν. ΧΧΧ ΝῊΙ 
28, 0, ᾳαυδηᾳιδᾶπὶ δρυὰ ᾿ΠΠὰτὰ Ρὰ- 
ἰϑηβίαπι, ἃραὰ ἤπποὸ ΡΥΟΠΠΟΓΙΙΩ 

Ὀπ5 αὐᾶγπὶ ἀοίηαθ πηρθητϊο ἢϊΐ 
νἱά, Τιοακ, ἄτναθο, βαρύ. ΠῚ ᾿. δῦ 544. 
00 54ᾳ4ᾳ. 606, Βα15. . 1]. Ρ. 878 544. 
Οποὰ δαπίθπη ρτὸ οἰν᾽ἐαιῖ 8. ἴη- 
οοἰᾶθ βιαηΐ πομλϊηδίϊ, ἀθ 60 οἵ, 
άπ. 1 111, 8. ὶ 

(λρ. θ1. 81. Περὶ δὲ το 
φϑινόπωρον τοῦ ϑέρους 
τούτου. ϑἰτα  Πτον μετόπωρον 
ΥΠΙ 108, 2 δοβίδιὶ Τηπογαϊάθδθ 
Δἀπαπιογαίαν, [)6. δαοίαπηηϊ (δηι- 
Ροῦθ οἵ, Ἀρρεπᾷ, 1 1. -- ἐσέ- 
βαλον κ.τ. Δ. Οἱ, Ὀϊοὰ. ΧΙ 
44, 8. ΡΙαῖ, Ροτῖο!. 84. -- ἐν 
ταῖς νος ναυσίν. 6. ατγίΐοα!ο 
οἵ ποι γΘΡΘ το οἵ, δάῃ, 1 ὅ1, 4. 
Ἐγαβίγα ἰσίίαν Κα 1166). γοΥθἃ νἶα6- 
ἱπν τοιηριΆτο. -- ἐν “Μεγάροις, 
ἀραιὰ Μερατὰ (οἵ, δάη. ΠῚ 91, 
Ὁ), πἰδβὶ μἷο ἀποαῖθ αὐ 6 ηῚ ρν86- 
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γάροις ὄντας, ἔπλευσαν παρ᾽ αὐτοὺς καὶ ξυνεμεί-- 
χϑησαν. στρατόπεδόν τὲ μέγιστον δὴ τοῦτο ἁϑρόον 
᾿Δϑηναίων ἐγένετο. ἀκμαζούσης ἔτι τῆς πόλεως 
καὶ οὔπω νενοσηκυίας" αὔυρίων γὰρ ὁπλιτῶν οὐκ 
ἐλάσσους ἦσαν αὐτοὶ ᾿4ϑηναῖοι (χωρὶς δὲ αὐτοῖς 

οἵ ἐν Ποτειδαίᾳ τρισχίλιοι ἦσαν), μέτοικοι δὲ ξυν- 
ἐσέβαλον οὐκ ἐλάσσους τρισχιλίων ὁπλιτῶν, χωρὶς 

δὲ ὁ ἄλλος ὅμιλος ψιλῶν οὐκ ὀλίγος. δῃώσαντες 
δὲ τὰ πολλὰ τῆς γῆς ἀνεχώρησαν. ἐγένοντο δὲ 
καὶ ἄλλαι ὕστερον ἐν τῷ πολέμῳ κατὰ ἔτος ἕκα- 
στον ἐσβολαὶ ᾿ϑηναίων ἐς τὴν Μεγαρίδα καὶ 
ἱππέων καὶ πανστρατιᾷ, μέχρι 

ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων. 
οὗ Νίσαια ἑάλω 

92, ᾿Ετειχίσϑη δὲ καὶ ᾿ἡἀταλάντη ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίων 

ΟΡ Δ ΠῚ ὈΓῸ ΤΘΡΊΟΠΘ τηᾶνὶβ αἰ οίΆ τη 
6556, Οἵ, δαη. ῶ,1.- ξυνεμεί- 
χϑησαν. ϑϑ᾽πΉΠΠον δου βίαβ ξυν- 
εμέγην Ἰεσϊιαν ὙΠ| 42, ὅ. 108,1. 
Οἱ, δάπ, 84, ὅ. 
8 2. μέγιστον. Νάπηι ἃρυὰ 

οἰ απ πθαῖθ ἰοῦ 6 ΠῚ σ αν 5. ἃῚ- 
τηδύαιγαθ ΠΊΪΠ1|0656 Παθουδηῦ (οἵ, 
ΙΝ 94, 1 εἰ 98, 8) εἱ ρ]ογίψυθ 
Ἰονὶβ διτηλίθγαθ τ] 165 ἀΟΠΊΠ] 
ρίθνδην (ΠΝ 90, 4) ποὸ δάογδηί 
οΘμίατη ΠΥ ῈΠΠῚ ̓ πληρώματα, ἴῃ 
ΘΥΓΔΟΌΒΑΓΙΠΙ δα6 1 ΟὈΒ᾽ αἴ η 6 οἰβὶ 
οΟρΡίαθ. πᾶνα]68. Τ]ΔΙΟΓ 65 ουδηΐ, 
[Δ ΠΊ6Π ἰΘΥΓΘΒί 65 οὐ ΤΠΪΠΟΓΘΒ. Π6Ὸ 
ΒΟ ΙΟσατα ΑΥὐΠΘπἰθηβίππι (ΥἹ 81, 2. 
ὙΠ 20, 2). -- οὔπω νενοσῆη- 
πυίας. Αὰ ῬΘΒΕΠΘηυἰδ πὶ ρϑίοι 
γοβρίοὶ. -- οὗ ἐν Ποτειδαΐέᾳ 
τρισχίλιοι. Τοῦ αὐϊάθηι ἴδῃ 
Ι61, 4 πυπηθυδηΐιν οἱ ροδβίθᾶ 
τ }16 βοχοθητ ΒαὈΤηἶβδὶ δυδηὶ (1 
64, 2); 564 05 ὑπ ΠΟ ἰδπὶ ἃρυά 
Ῥοιϊἀαθαπ) ἔιϊ5586. δα βετηαγο 46- 
Ῥθηλι5, 4 ααοα δάηοίδίαν ἃ 6 Πγι1 
58, 2, Τήρου ᾿ϑίταν ἢΪῸ ΘΧ ΓΘ ΠΊΔ ΠῚ 
ΒουρίουΪβ πιδηππὶ ἀοβίάθυανο, Οἵ, 
δάη, 1 38, 1. Ηἰβ {θὰ δαϊθπὶ 

τα 5. δα 15. οἰ Π οἰ ταν ΠΌΤ ΘΓ 5 
ἐροάἀθοῖπη ΤΠ] πὶ 18, 6 Ροβίταϑ. 
ψοῖρα χωρὶς δὲ... ἦσαν ἱπιον- 
Ροβὶία διηΐ δὰ 115 Ὁ 48 ΠῚ 
ἀκμὴν τῆς πόλεως.---μἕτοικοι 

δὲ ξυνεσέβαλον ... ὅὁπλι- 
τῶν. Ἐανῖιβ ἰδοίατη οϑύ αὖ ἴῃ- 
ΌΠΩΣ ἱπίθυν τ 165 συανὶβ ἃΥΠιᾶ- 
(αν 86 ῬγΟ ἢ οἰβοθυθηίαν, αἀαὶρρ6 ααϊ, 
ῃἰδὶ οχίτα οὐὔαἀϊ πΠ6 ἢ} ΘΥΟΟΑΓΘΏΓΌΙ, 
8δἃ ουδβίοάϊαιη ἀρϑηάδηη Δα ΠΡ ον 
50] νοῦ, ΟἹ, δᾶηῃ. ΡῈ τα [λα ὰ8 
Ἔχ ᾿πα α]]ΠΠη18 Ρνδοβί ἴα ἐν τοῖς 
φρουρίοις καὶ παρ ἔπαλξιν 
(18, 6) ἀρϑηιθι8 {γῖα τα ρτδο- 
16’ Οἰνί πη ὑγρθάθοϊη τη ]ἶὰ ΟἸΠῚ 
ΒΙΑΥῚ ΔΡπιαύμιτα ΘΧΡΘα ΙΟῺΣ ἰπ 
νἱοῖπαπὶ Μορ θη) Βιβοθρίδθ ἴῃ- 
ἰουθυδηΐ, -- ὃ ἄλλος ὅμιλος 
ψιλῶν. Οἷ, δάῃ. Ν' 36, 1. 

8 8. ἐν τῷ πολέμῳ. 18 4}1- 
4αοίίθη5. ὃ πόλεμος ΤΗπογα αὶ 
δϑί ΒΦ] τα ῬΘΙῸΡ ΟΠ ἢ Θβἰ ΘΌ ΠΩ, ψεϊαῖ 
ἰλθυαη ἐν τῷ πολέμῳ 68, 9 οἱ 
κατὰ τὸν πόλεμον 95; 2. ΘΠ. 1: 
ΝΠ 80, 4, Οἱ. εὐδπὶ ἘΒὲ ὅ.: -Ξ 
κατὰ ἔτος ἕκαστον σβο- 
λαί, ἰᾶαὰθ ὈΪ8 ὁχ Ομαγὶπὶ ἀ6- 
οὐθίο. ΟἷἉ, ΤῊ 66 οἱ ΡΙαΐ. Ῥουϊοὶ. 
80. --Ὁ Νέσαια ἑάλω. ΟἿ, 1ΙΥ 
606, 4---69, 4. 

Όαρ. 85. Ἐτειχέσϑη. 
᾿ἀταλάντη ... φρούριον. 
ΟΥ, Ὁιοά. ΧΙ 44, 2. Αιαϊδηία 
ἢδθο, πῸΠΟ Ταϊαπᾶο --- πἰβὶ (σἱα. 
Τρραῖς, ἄτδθο. Βορί. ΠΡ, 172, Βαγνβ. 
Ἰ. 1. Ρ. 191), αἰραϑηίον ἀϊβιϊη- 
σασπᾶα δὺ Αἰδίδηίθ Μϑοβράοηΐϊδα 
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φρούριον, τοῦ ϑέρους τούτου τελευτῶντος, ἢ ἐπὶ 
“Ποκροῖς τοῖς ᾿Ὁπουντίοις νῆσος. ἐρήμη πρότερον 
οὖσα. τοῦ μὴ λῃστὰς ἐχπλέοντας ἐξ Ὅπου τος 
καὶ τῆς ἄλλης “οκρίδος κακουργεῖν τὴν τύβοιαν. 
ταῦτα μὲν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ μετὰ τὴν τῶν 1Π1ελο-- 
ποννησίων ἔκ τῆς ᾿Ἀττιχῆς ἀναχώρησιν ἐγένετο. 

88. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος Εὔαρχος 
ὃ ᾿ἀχαρνάν, βουλόμενος ἐς τὴν ᾿ἡστακὸν κατελϑεῖν, 
πείϑει Κορινθίους τεσσαράχοντα ναυσὶ καὶ πεν- 
ταχοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλίταις ἑαυτὸν κατάγειν 
πλεύσαντας. καὶ αὐτὸς ἐπικούρους τινὰς προσ- 
εμισϑώσατο᾽ ἦρχον δὲ τῆς στρατιᾶς Εὐφαμίδας 

τὲ ὃ ᾿Δριστωνύμου καὶ Τιμόξενος ὃ Τιμοκράτους 
καὶ Εὔμαχος ὃ Χρύσιδος. καὶ πλεύσαντες κατ- 
ἤγαγον καὶ τῆς ἄλλης ᾿ἀκαρνανίας τῆς περὶ ϑά- 
λασσαν ἔστιν ἃ χωρία βουλόμενοι προσποιήσα- 
σϑαι καὶ πειραϑέντες. ὡς οὐκ ἐδύναντο, ἀπέπλεον 
ἐπ᾿ οἴχου. σχόντες δ᾽ ἐν τῷ παράπλῳ ἐς Κεφαλ- 
ληνίαν καὶ ἀπόβασιν ποιησάμενοι ἐς τὴν Κρανίων 
γῆν, ἀπατηϑέντες ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξ ὁμολογίας τινὸς 
ἄνδρας τὲ ἀποβάλλουσι σφῶν αὐτῶν. ἐπιϑεμένων 
ἀπροσδοκήτοις τῶν Κρανίων, καὶ βιαιότερον ἀν- 
αγαγόμενοι ἐκομίσϑησαν ἐπ᾽ οἴκου. 

82. κατήγαγον] τὸν Εὔαρ- 
χον δηλονότι. ὅ61}0]. --- πει- 
ραϑέντες. Οἷ, δάη. ὅ, ὅ. 

ΒΞ σχόντες. Οἵ, δἄη. ΕἼΙΟ; 
4, --- Κρανέων. Οἔ, 80, 2. 
ἐξ ὁμολογίας τινός, ρεὺ 
ΦΟπιρ οβἰτί οι 6 1 4πδπΠ 48 ΠῚ, 
ἱ. 6. Ῥὸ αυδηάδπι ἀφαἸἸοηβ ἴαοϊ- 

100, ὃ. Φρούριον αἰοίαπι 68: ΡΓῸ 
Ρ᾿δηϊουθι5 ὥστε εἶναι φρούριον. 
ΟΡ ΤΠ, ν οὐ δὅπ,. 956,1. --Ξ 
ἐπὶ Λοκροῖς τοῖς ΤΡ); ΤΈΩΣ 
τίοις. Κατὰ Ὀποῦντα Θύταθ, 
Ρ. 435. -- ἀξρήμη. ἙἸεχῖο ἴε- 
τηϊηϊηᾶ “Μαῖα δάϊ, ργδθίθι ἔουπια- 
Ιαπὶ ἐρήμη δέκη (ΥἹΟῚ, τ) Ἰερὶταν 
οἰϊαπὶ 81, 1. 1 26, 4. Οοπίϊα ἡ 
ἔρημος Ϊ 49, 4. Π γᾺ 6. - τοῦ 
Ἐν] τεγοις πακουργεῖν. Οἵ, δάη. 
Ι 4. --- ἐξ Ὀποῦντος. Εἴαβνε 
ἐπινείου Κύνου. Οἷ. ϑιταῦ. 1, 1. 

Οδρ. 88. 8 1. Εὔαρχος. ΟἿ. 
80, 1, --- κατελϑεῖν. ἤοο νοὺ- 
Ὀππὶ εἰ κατάγειν οἷ 5ἰπιι1ϊῖα ἀθ 
ΘΧΒΌ θ5 ΒΌΡΡΑΥΪ οοπδίαϊ, -- 
ἐπικούρους, ποτ ππδΥΪ05. 
Οἷ, δάη. ΠΠ| 84, 2, 

ὙΠυογαΙαϊ5 ὙΟ]. 1. 2. Ἐα, ΤΙΤ. 

οη 86 ΒρΘοΐθπ,. --- ἄνδρας. ἷ. 6. 
(ἀνδρας) τινάς. Οἷ, δάη. 18, 1. 
-- ἀπροσδοκήτοις ἘΘΌΝΕΊΕΝΙ αἱ 
98, 4. ΙΥ 12, 2. ὙΠ 29, 8. 
βιαιότερον ἀναγαγόμε- 
νοι, οὰμὴ ᾿ἰΐᾶὰ αὖ ΔΟΥΪᾺΒ ὈΓΡΘ- 
γεπίαν (4 Ογδη 15) ν 618 ἴῃ Ἅ1- 
τὰ ΠῚ ἀοἀ 556}, Βίέαιον φυγὴν 
καὶ ἀποχώρησιν Ν 18, 4 θεπδ 
οοηΐενν ΒΙοοπιί. Αἀά. βιαιοτέρα 
ἀναχώρησις ΤΥ 8!, ὅ. 

θὅ 
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94. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι οἱ ᾿4ϑηναῖοι τῷ 
πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο 
τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων 
τρόπῳ τοιῷδε. τὰ μὲν ὀστᾶ προτίϑενται τῶν ἀπο- 
γενομένων πρότριτα σχηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπι- 
φέρει τῷ αὑτοῦ ἕκαστος, ἤν τι βούληται. ἐπειδὰν 
δὲ ἡ ἐχφορὰ ἧ. λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν 
ἅμαξαι, φυλῆς ἑχάστης μίαν" ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ 

Οὰρ. 84. 8 1. πρῶτον. Οἱ, δᾶη. 

σαν. 84. 6 ΑἸΠθηϊθηβίπηι 60η- 
βιυσίααϊηθ ΡᾺΡΠ168 5 ΘΧβθα αἷδ5 6616- 
Ὀγᾶπαὶ οἵ, δ δοῆβιῃ, Απίϊαα. ὅτ. 
Π ρ. 805. Ηογη. ἀπιίᾳα, ΠΠ1 89, 
80--82. 
5.0}: τῷ πατρίῳ νόμῳ τος 

τῷ τοῦ δημοσίᾳ ταφὰς ποιή- 
σασϑαι τῶν ἐν τοῖς πολέμοις 
ἀποθανόντων. Τὴ δάη. 88, 1. -- 
ταφὰς ἐποιήσαντο, 6Χ56- 
ααἷὰ5 Γδοθταπί,. Αοίϊνο ἀθ ἴη- 
βαοηἀδ Γ6 505 οβὲ ΡΙαιο Μθηθχ. 
284 Ὁ. ΟἿ, 101 5.410. οὐ Βιμηιθη, 
τα ΡΙαῖ, Ῥογῖοὶ, 28 εἰ, αυδθ δᾶ- 
ποίανίπηι5 δὲ ΥἹ ὅδ, 2. δε τὲ 
εἴ. Πεπιοβίῃ, ΧΧ 141] μόνοι τῶν 
ἁπάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς 
τελευτήσασι δημοσίᾳ ταφὰς 
ποιεῖσϑε καὶ , λόγους ἐπιτα- 
φίους, ἐν οἷς κποσμεῖτε τὰ 
τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν ἔργα. -- 
τῶν .. πρώτων ἀποϑα- 
νόντων. ῬΊΙδμα. προθϑβϑᾶυϊα οϑὺ 
Οοθειὶ ομπθηάδίϊο πρώτων. Νἅμι 
Βα Ποδηίαν. αἱ Ρυϊπιὶ ἴῃ ΠοΟ 
Ῥ6110 ἱπίουίθοι βδαηί. ΟἿν, Ἰηΐτα 
8 1 τοῖς πρώτοις τοῖσδε. Νβαιια 
Θηΐπιὶ ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρῶ- 
τον ἰάθπὶ 6558 Ροιοβι αἴψιθ ἐν 
ἀρχῇ τοῦδε τοῦ πολέμου, η6- 
ἄυπι, ἰὰ ααοὰ ΟἸα 55. Ορ᾿ΠαίαΡ, ἐν 
τῷ πρώτῳ ἐνιαυτῷ τοῦδε τοῦ 
πολέμου ναῖϊοαι. Νάπι δοάοπὶ ἴπινθ 
ἰἸά ἀἰοιαπη 6886. Ῥαΐθίαν ῬΓῸ ἐν 
τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τ. τ. π. Ἐε- 
Βρ᾿οἴταν δὰ 19, 2 εὐ 22, 2 οὐ ἡ Ρρνδ6- 
τοῦθ δὰ ἜΧρδαϊ ἰοπεπὶ Πᾶν Δ ]61Ὴ 
οἱ οὐβί ἀϊοηθη Ροιἀαραθί,, ΟἹ ἃ 8 8. 
Οἱ, Ραυβ. 1 29, ὅ οἱ ΑἸοχδηᾶ. Β]γοὶ, 
ἂς Ἐρϊίαρι, 8 2. -- τρόπῳ 

τοιῷδε. Μυϊία ἴῃ Ποὺ σϑποῦθ 
ΘΧΒΘΟΌΪΔΓαΤῚ αἰαῖ ἴῃ πΠΙν ΘΥΒῚ5 
ἔμπουῖθ5 ατὐαθοῖβ αοία βιιηύ, Ια, 
Βότη. 1. 1. 

8 2. τὰ μὲν ὀστᾶ προτί- 
ἅὍενται. Προτίϑεσϑαι νου θυ 
ἴῃ πᾶ τ ρυορυίατῃ, Οἵ, αν, Ηθο. 
6185. ῬΟ]]. ΨΠΠ 65: Πϑρτὰ. 161..42. 
᾿τῖδ τὴ ἃΡ αἀ Β ΟΤΩ Δ ΠΟ ΠΟΥ ἴῃ [0 ΡῸ 
Βαηῦ ρυοροβῖοὶ, ΟΝ, ἱπέθυ θυ. Τδο. 
Απη. Π ὅ. --- τῶν ἀπογενο- 
μένων. Ἐπδὺ πἷο ᾿ϑῃΐὰ5. γϑυθ πὴ 
δα 5 σῃϊβοδη 08 τηογίαο5, αἱ 51, ; 
ἢθ60. τηὰπἰλατη αἰϊἴθυυ. ἀθὰβ οἰὰβ ΠῚ 
98, 8, τὶ οἵ, αάῃ,, εὐ Ὗ' 74, 8. --- 
πρότριτα. ΒοΙεθαὶ ΘῃΪτη πρό- 
ἅγεσις (τἱάπο δηίθ τὴν ἐκφοράν 
(Αυῖβί, Πγ5. Θ11 54.), 564 ἰηίον- 
ἀὰπη οἰ τῇ προτεραίᾳ Πουὶ 
(θεαὶ, ΧΊΜΠ 63). - ἐπιφέρει 

βούληται. Ὅδ αυἰθαβνὶβ 
ἀοηῖβ 4|1δ0}5. «οὐ ᾳαονὶβ ΠΌΠΟΙ 
Ῥυδθϑίο, ποὺ ἀθ ἰπίθυ δ Πᾶθὸ 
Ἰμι6}]!ο ρθη ἃ 5η0, ΟΥἾ 11 88, 4. 

8 8. ἐκφορά. Ηοο ΠΟΠΙΘα οὐ 
ψϑυθαπὶ ἐκφέρειν (8 4), ὧὐ Ιναἱ, 
οἴξογυθ (Ἰμοσι} 08), ἴῃ Π80 τ 
Ῥγορτῖα, -- λάρνακπας. ον, ϑαπὺ 
ἀγοᾶθ ᾿ἰἰρηθᾶθ ορουίαθ 56 βαπαᾶ- 
Ρ᾿δ 6... “οῖπι. δὰ Ῥίοη, (8858. 
Ῥ: ΤΆΣ ̓ Ν ΜΈ6}1. Αγομδθ0]. 8.801. 
ἤθυπη, 1, 1. 8. 40, 9, ΟἸρνοδβὶμἃ5 
Θἃ5 Δ Ὁ Ῥαϊαί [υῖδ586, αυἷὰᾷ ου- 
ργδββαβ ἄσηπτος 5ϊ1; νἱὰ, ΤΠΘΟΡ ἢν. 
ἩΣΡΙ Νὰ; Θ᾿ ΡΠ ΝΕΡΗ ΟΝ 
212 84. --- μέαν. ,,Ἰ]Ἱία μίαν" 
Κυιθρ. δα ἴῃ ὀχ ρυϊμηθη 8 αἰ5- 
αἰδαμν!δ ανδθοὶ βδαηΐ πιϊπιι8 
ὑμιαετ ὰ Οὗ, δὰη, 170, 8. -- 
ἔνεστι... φυλῆς -- τὰ ὀστᾶ 
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ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται 
ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν οἱ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν 
ἐς ἀναίρεσιν. ξυνεκφέρει δὲ ὃ βουλόμενος καὶ 
ἀστῶν καὶ ξένων, καὶ γυναῖκες πάρεισιν αἱ προσή- 
κουσαι ἐπὶ τὸν τάφον ὀλοφυρόμεναι. τιϑέασιν οὖν 
ἐς τὸ δημόσιον σῆμα, ὅ ἐστιν ἐπὶ τοῦ καλλίστου 
προαστείου τῆς πόλεως καὶ αἰεὶ ἐν αὐτῷ θάπτουσι 
τοὺς ἐκ τῶν πολέμων πλήν γε τοὺς ἐν Μαραϑῶὦνι" 
ἐχείνων δὲ διαπρεπῆ τὴν ἀρετὴν χρίναντες αὐτοῦ 
καὶ τὸν τάφον ἐποίησαν. ἐπειδὰν δὲ χρύψοωσι γῇ). 

ς 

ἀνὴρ ἡρημένος ὑπὸ τῆς πόλεως ὃς ἂν γνώμῃ τε γ 

8. Ὁ. “τῇ, γῇ, ναι. Η. 6, πὸ ΡΙαῦ, ΟἸἢ. 18, ΑἸΓΘΡ πὶ (Δ πη6η ἸΘο τὰ 
ἴῃ. Ὀίοη. Ηδ]. Απί. ΠΠ| 56 εὐ ἀρὰ Ηδεγοάοί. ΠΥ 108, Υὶ 4. 

ἑκάστου «ἔνεστι τῇ λάρνακι τῆς 
φυλῆς ἧς ἦν. ὃς [ΓΔ ΠΒΡΟΒΙ1Ο 
ἕκαστος νἱᾶ, δάη, 17,8.--κλένη, 
ΡῬἰθραπιαθ φέρετρον, [μαῖ. 166- 
(ἴσο εὐ ἔδγθίγαπι, --- ἀφανῶν 
τες Ὧ167" ἵογηιςἐοτ. Ἠοο ἃ ΟΡ}. 
ἔγυβίγα ἴῃ 5 ΒρΡΙ οἰ ΟΠ6 ΠῚ οϑί νο- 
ἑδίυτη. Ὑιαοίαῦ οηΪπὶ ἰπ 6 ΤῈ 
5011}6πηπ6 ἔϊ556. --- ἀν αἔρεσιν. 
Ὑὶβ μαϊπ8. νοοὶβ ρουβρίοὶ ροῖαβί 
εχ δάπ,1 84, 1. ΝΟἢ ἀ55ΘΠΓΠΊῸΓ 
Ηδοτν. οἱ... ἀναίρεσιν ἀοἸ εη:. 
Νραὰθ δῃϊπὰ πὶ ᾿π|{}} 1 5αηΐ 
ἀύδτη πο ορ᾿ παίαν, Νδηι ᾿ηαἸ σα αῦ 
ΒΘΡοΙἰθηαϊ οαυβα απδοϑὶίοβ 6556 
4Ὁϊ 646 ᾿ηΐθι γῖν 5 ΠΘ6 6 ̓ πίδι 
ΤηοΟΥ 05. ΘΟΙΠΡ Γι Ϊββϑηΐ, 

8 4, ξυνεκφέρει πο πτὸ 
βουλόμενος. ἴὰ ἴῃ ρυίναιβ 
ΤΣ ποη Ἰ᾿ϊοεραί. ΟἿ ΝΝ Δ 51. 

Ρ. 428. Βεοκοῦὶ ΟΠδυε], δα. 
ὅοοι ΠῚ ρ. 180 54ᾳᾳ. -- ἐπὶ 
τὸν τάφον. ΑἈοοαβαίϊνιιβ, ἰΐὰ 
ΡοΒίτι5. δβῦ τ βᾶθρε παρεῖναι 
εἰς τόπον ἀϊοίτιν (οἴ. «ἄπ. ΨΙ 
62, 4) εἱ παρά τινὰ [Π 8, 4. 
Ἢ τάφος νἱά. δάη. 47, 1. 

8 ὅ. σῆμα, Τῇ ΟἹ τι ΠῚ 6 ἢ {π| ΠῚ 
(οἵ, δἀη. ἥ 98, 2), Πἷο δεδύ 56ρὰ}]- 
ἴπγδ6 Ιο6τ|5, 56ΡΌΪ ΘΓ Ια ΠῚ, 
αὐ Ἠογδίΐι5 ΒΘρΪογιπὶ ΡΓῸ 5θρα!" 
γί αἰχὶυ ὅδι, 1 8,10. --- ἐπὶ τοῦ 
καλλίστου προαστείου, 
ἵν 6. ἴῃ Οθγαηηΐοο οχίθγϊοστο, ΟἿ, 

Ραιβ. 1 29, 3 5βα4ᾳ. οἱ Δ δοιβηη. 
ἀ6 ἀτῦ Αἰῇ. Ἰ Ρ. 2ὅ954ᾳ. 262. -- 
αἰεὶ... πολέμων. Οἵ, Ραι8. 
1,29,4. Α 41 ΤθΠΊρΟΓΘ γο5 βουὶ 
οοδρίδ 510, 46 60 οἵ. Κυιβρ. διά, 
[βίου ῬΡ. θ854ᾳᾳ. Καὶ αἰεὶ ἐν 
αὐτῷ Οἷα55. ἐχρίαπαι καὶ ἐν ᾧ 
αἰεί, Οὗ, δάη. 4, ὅ. --- τοὺς ἐκ 
τῶν πολέμων, ᾿ποΥία05 6Χ 
Ὀ61}}15 ΓΘΡονίδίοϑβ. Οὐ Ῥίοῃ. 
ΗΔ]. Απὲὶ, ' 17 τοῖς ἐκ τῶν 
πολέμων ϑιαπτομένοις.-- πλή ἣν 
γε τοὺς ἐν Μαρ., ᾿. 6. τοὺς 
ἩΙίαραϑωνομάχους. Οἱ, ΚοοΚ. δὰ 
Αὐϊβίορῃ. ἔφυ. 218ὅ. Εταπι δὰ 
ΡΙαΐαθαβ 4αὶϊ οοοἶβὶ βιιπὺ ΒΕ Πα τη 
Ηεγοαοί. ΙΧ 86 οὐ Ραυβ. ΙΧ 2, 4 
ἴῃ ἰΙοθὺ ΡῬᾳρπδα Παπιαίϊ νἀ δαπίιτ, 
αὰ ἀκ τὲ οἵ, Κυπρρ, 1. 1. ρ, 70 8ᾳ. 
δὲ ατῦ, οΖαν Ὅβοῃ, 465 ερο- 
Ὀᾶιθ5. 61 θη ΗΕΙ]. ΠΡ υ8ὴ: - 
ἐκείνων τὸν τ οἷν τιῤπσξοιν 
ἐποίησαν. Οἷ, Ῥαυβ. 1. 1. εὖ 
82, 8 Ὧο ΒΟΘΟΚΙ.. [ηβονς 1 Ρ. 800 54. 
8 06. κρύψωσι γῇ. Κατο- 

οὐξωσιὶ 134,4. 5᾿ πη] τὸν ΔΙ αθ τα 
ὑθῦγᾶ ΟΠ 6 Υ6,), 6 ρ 6 ΓΘ, 60η- 
θρενθ παπηοὺ Τ1ιπὶ ἀϊοαηί, 
Οδιδεαπη οἵ, δάη. 1188 οἱ ἀθ τὸ 
δάη, ΠΟ ὅ2, 4. --- ὑπὸ τῆς πό- 
λεως. Ῥιὸ δο ἀρτα ΡΙαῦ, Μδποχ, 
284Ὁ0 ἡ βουλή, ἀρυὰ 1105 οὐϊὰπι 
ὃ δῆμος οοπηπιρποταίαν, σ΄, 
ΒοΠοεπηᾶπη. Οοπῖῖ. ΑἸΠ θη, Ρ. 807. 

5 
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δοκῇ μὴ ἀξύνετος εἶναι καὶ ἀξιώσει προήκῃ, λέγει 
δ... 9 » “ ᾿Ὶ , - ο ΟὟ “» ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔπαινον τὸν πρέποντα᾽ μετὰ δὲ τοῦτο 
ἀπέρχονται. ὧδε μὲν ϑάπτουσιν. καὶ διὰ παντὸς 
τοῦ πολέμου, ὁπότε ξυμβαίη αὐτοῖς. ἐχρῶντο τῷ 
νόμῳ. ἐπὶ δ᾽ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς 

ὁ Ἐανϑίππου ἡρέϑη λέγειν" χαὶ ἐπειδὴ καιρὸς 
ἐλάμβανε, προελθὼν ἀπὸ τοῦ σήματος ἐπὶ βῆμα 
ὑψηλὸν πεποιημένον, ὅπως ἀκούοιτο ὡς ἐπὶ πλεῖ-- 
στον τοῦ ὁμίλου, ἔλεγε τοιάδε. 

95. (Οἵ μὲν πολλοὶ τῶν ἐνθάδε εἰρηκότων ἤδη 

8 8. καιρὸν [ι. αι. ΟἹ. α. Η. ϑεὰ οὗ, δἄη, 

-- ἀξιώσει, ἀἰδπὶλαίθ, 4πδ πη 
αϊσπ δύο ΘΙ 51Π1|}}Π06Γ ΔΡΡΕ6]- 
Ἰαπὶ Το. οἱ πε; ἢΡῚῚ 155. ὩΣ 
Π|61. 5 .6ῦ,.8:-. ἈὉ ἀξιώματι 
ἀρυὰ, Τῆσο. ἴα αἰδενγα αὐ 5ἰύ 
αϊρηϊτα5 ἃΡ δίίαιπο ἰ'ρ580 
5Βθ6η58ἃ, οοηδοϊθηςζία αϊσηϊὶ- 
ἰα015, οχἰϑυμπηιαί ατοί. Ηϊβί, ὟΙ 
Ῥ.- 238 (ἰπίθυρυ. Π| ῥ. 441), απο 
ἢοο. ΘΧΘΠΊΡΙΟ θι 81}}85 ΠΟΠΠ6}15 
τϑάαγραΐτιν. --- ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἴπ 
ΘΟΥΓα ΠῚ ΠΟΠποΟΥθπ. Οἱ, 88, 1. 
42, 1. Ὀεηιοβίῃ. ΧΧ 141. Ἰπθσει 
ΝΙ 14. 
8 7. ὁπότε ξυμβαίη αὖ- 

τοῖς, αὐοίϊοη8 5 ονθηΐϊθ- 
θδύ (αὐ 5θρβὶῖγθ ροββϑηΐ). ὕἘπ- 
ΘΘΡ(ΙΟΠ 65 Υἱχ ροββαηΐ 8|186 οΟρ ἰδτὶ 
αὐ Πι ΡῸΓ ΔῆΠ05 ρϑοὶβ Νίοῖδθ. 
ΟἸ 455. 

8 8. ἐπειδὴ καιρὸς ἐλάμ- 
βανε. Νοη 5οϊυπὶ καταλαμ- 
βάνει ὃ καιρός (οἴ, αἄη. 18, 2 εἱ 
Ῥίοη. δ]. Απν. Χ 56), 568 οὐδ 
λαμβάνει. αἰεὶ ρο588 ΟΣ νΘΥΡΙ5 
Ῥῖομ. 455. ΧΙΙ͂Ν 19, 4 ἐπεί τε 
ὁ καιρὸς ἐλάμβανε, προσῆλϑε 
ἃ ΒΙοομιῖ, 4}181τ8 ᾿π 6Π]6ρτίαν, [πΐθν- 
ΡΓΘίαγα ψΘΥθΪ5 ΟἿ ΘΙ ΡῈ8 
ΟΡΡονίαπαπιὶ ἰμϑίανοι, ἃρ- 
Ρτορίπαᾳυδγοῖ, -- τοῦ ὁμίέ- 
λου. Θεποί. ἵπηρο οὑπὶ γν. ἐπὶ 
πλεῖστον. ΟἿ. ἀἄῃ. “05. 

ὅάρ. 88 564. Ρεγνοπίπιυβ δὰ 
ἰαυἀδιϊ θη 6 ἐπποῦγοπι (λόγον ἐπι- 
τάφιον, 84, 6 ἔπαινον) ῬεοΥΙο 5 
ΟἸὨΪ ΠῚ ΒΘΓΠΊΟΠΘ ΟΟΙ ΘΌΓα 581 18 ΠῚ. 

Ηδπο ποὴ ἰϊβάθπι ααϊάθηι γϑγθ 5 
ααἰθιι5. 40 δυσίογῦθ, ααἱ ἴάτα ΟἸ πὶ 
δα ϑδηλαπ Θ8 6805 ΟΥΔΙΟΠ6 [ΠΘὈΡὶ 
Ιαυδαγογαὶ (οὗ, ΡΙ]αί, Ῥουὶοὶ. 28), 
Βαῦῖα δββϑεῦ ἃ Τπυογάϊαθ μοὺ- 
ΒΟΥ ΡίΔ ΤΠ 6556 6Χ ΘΈπουο αἰοθπαϊ 
5115 ἀρρᾶγοὺῦ (οἷ, Ἀοβοι. ἀθ ΥἹΐ, 
Τῆσο. Ὁ. 151 54ᾳ.); 568 τηθηΐθηι 
ῬοϑΡΟΙ 5. ΘΧΡΓΘΒΒΆΠῚ 6556. δ ὑπὶ- 
νΘυβἃ ΠΊ ἀθβουϊρίοηθη δία 56}- 
ἐδητϊὰ5. ρυδϑοῖραδβ παῖο ἀθθϑυῖ 60 
γΘΥΙβ᾽ ΠῚ} 185. οϑύ ααοὰ ΤἸ πον 1465 
1058 δηο οὐδέ ΟΠ 6 πὶ δ αἶγα ροίαϊί, 
βίδιιη. 40 ἰηἰτῖο ΒΘ πὶ ῬεΙορ. 
ΘΟΠΒοΥ 6 Πα ϊ σομβ τὰ παθαὶϊὶ (οὗ, 
11) δδαὰθ ἰδυάδίϊο ργυοοι! ἀπθῖα 
Δαθ Θητ 1 ΔΗΪΠῚΟΒ (8 Δ ΘΥΑΥ ΤΟΥ 
γονθῦαῦ αὖ ἤδυα ἔοι! θαπὶ Οὐ - 
νἰβοουθηΐασ, Οἵ. δίῃ. 1 22, 1. 
Ὀιοηγβῖίο Ἦδὶ, ἰρῖθαν ἤἀ65. ποὴ 
δδὲ παρθηάα πᾶπο ἰδ δίϊο 6 ΠῚ 
ἃ ΤΗυογάϊάθ οί πη 6556. βου 6 ητὶ 
οὐ ἤᾶπο οἷ σου ρΟποηἄδθ οοοᾶ- 
510 Π6 ΠῚ Τρ ἢ Θηἀ θη] Ρ. 849 564. 
Οἱ, ατού, Ηἰβί, ΥῚ ρ. 305 (ἰπίουρυ. 
ΠῚ ρ. 4381). Οομβιϊ απ οὐδίου 5 
Ῥυδθοραθσμη ἰαϊῦ αὖ ΟΟΟΙΒΟΡΕΠΙ 
Ῥνυδϑαϊοδίῖοπο ἴῃ νἱν θη θὰ5 ραίυδθ 
ΟΡ ἃ5. οὐ Δηϊσαπ ΡΘΡΪηδοῖἃ 
6] δχοϊδυθῦ σγὸὶ] δαρθγοίαγ, 
Οαδγο ἀσδο βαηΐ ΟΥΑΙ] ΟἢΪ8. ῬΑΓί65, 
ΡΥΪΟΡ δὰ σ'θη5 ῬϑηΘΡΎΓΙΟΌΠ Ρ6Υ- 
ἰηθη8, αυἃ ὈΓΟΝῚ Τπδ] ΓΙ η] ψὶν- 
ταὉ18. τηθη το 8. ῬΥδομἶββα (0, 860) 
ἀθ. Αὐποηδυιπὶ ἀπιρ ϊπἀΐηθ οἱ 
πη ρ᾽Π θη ἴα οχροηϊίαν. αἱ 
ἀπὸ οἵας ἐπιτηδεύσεως καὶ 
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ἐπαινοῦσι τὸν προσϑέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον 
τόνδε. 

μεϑ οἵας πολιτείας καὶ τρό- 
πων ἐξ οἵων (36, 4) οτία 50 ἀ6- 
οἰαγθίαγ (6. 87-- 41); αἰίεσα ρ6- 
ΠΡ ἀρ! ογαίνὶ (6. 42 - 45), 
απ ΟαΘΒΟΓαΤῇ ἱοσγυϊ πα ῖη 6 οοἰ θθγαία 
(ο, 42) τϑιφαότγαπα οἰν ᾽πὶ ΔΗΪτηΪ 
Θχοϊ πα. αὖ 51Τ}]6ΠΔῚ νἱ γι 6 ΠῚ 
Ῥτοθεπὶ (6. 48) εἰ 5ἴπι8} 5080} 1Π| 
ΒΌΡΘΓΒΕΙθα5. Ῥυδαθθίαν (ς. 44 εἱ 
45). Οἵ. Ἠῖοπ. ΗΔ]. 297. 56}0]. 
Ηεγτηορ. ΕΥ̓ ρΡ. ὅ2, ὅ8. ἈΑοοραϊώ 
ἐχογάϊαπη (ς. 86) εὐ ρϑγογϑίϊο 
(ς, 40). Ουᾶ τῷ πᾶθο ἰδιιάδιϊο ἃ 
οοίθυβ Β᾽Π ]Π0 5 τηδχίτηθ αἰ ογδί 
νι ἀοθῖμηι5 δὰ 806, 4. Οοηΐοτι οἃ5 
πίθου 856. Βοβοῖῃ. ἀθ Ψι. ΤῇΠῦο, 
Ῥ.-. 806 34ᾳᾳ. Ρτΐογθ ρᾶγίβ ᾿δὰ85 
ΑἸΒΠΘΠΑΡαΤη. ΠῸΠ 51Π|Ρ]1ΟἸ6ν, 56 
σοΟΙηραταίθ ἰγαοίαίαν, οατη [,866- 
ἀδοιηοῃϊουαπι αἰδοῖ ρ! πα ἰθοίθ οἱ 
ΟὈΙατι6 τθρυθ μη α ταν, ΡΊΔΙο Θᾶπη 
αὖ νἱτὰρογοῦ ἰδηΐιπη 806556, αἰ 
Ἰαπαᾶοι οὐ ἱτηϊτθίαν ἀθηομβίγαί 5.4}}- 
Ῥᾶππι. ἴῃ Ῥυδεΐαι, δα Μεποχ. Ρ. 18 
οἱ δά ὁ. 4 Ρ. 28. ϑ'δηςθη ]  ΓῈ Πὶ 
οτάϊποπι ΧΡ Ιδπδγ βίπα αυἱὐ ΚΥΔΠ ΠΟΥ 
1106 110 «αἱ ᾿πβουι αν Ἐ]ᾶπτο- 
γαηρθη δου ἄθη (ἀθαδπΚθηρ δ ῃ 
ἀθ5 ρου κἰδίβομοθ ἘΡ᾿ΔΡΪο5. 
Ῥοβθὴ 18δὅ. ὥτδε Αὐἱβίοι. ΒΠοι. 
1 (φ. 18θ8 8) εἰ ΠῚ 10 (ρΡ. 1411 8) 
Ῥαγο!ο πὶ ἴῃ ΟΥΑΙΪΟΠ6 [απ θνῖ αἰ- 
Χίβ86. τηθπιογᾶΐ, τὴν νεύτητα ἐκ 
τῆς πόλεως ἀνῃρῆσϑαι ὥσπερ 
τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ εἶ 
ἐξαιρεϑ'είη, 6, οαπη 161] ΘΟΓᾺΠῚ 
ἴπ ἢδο οΟγαίίοπα ἰθσαίαγ, ρτοθᾶ- 
ὈΠῸ εβϑύ οχ ἰδ αίϊοπθ θοταπ αἰ 
δ ϑϑτῆθπι οδθϑὶ δραπῦ ροίϊία 6558. 

8 1. τῶν... εἰρηκότων 
ἤ δ 5 561}. [115 τοι ρου θ 5 ααϊθι5 
ΟΥ̓ΑΙΪΟΠ65. ἀπο ῦγο5. ὨδΟϊίαθ βαηΐ, 
Οδίθυ πὶ δΧ Πἷβ οὐδίου 5. ΠΌΠ] πὶ 
ΠΟΥ Πλ1ι5. ῬΓΔΘίΘΡ ρΡ511Π) ῬΕΡ]ΟΙ 6 ΠῚ, 
ἀθ ἀὸ 5υρτὰ Αἰχίπηι5. --- τὸν 
προσϑέντα τῷ ,Ῥόμῳ τὸν 
λόγον τόν ὃ ε] νόμος, ὅτι δεῖ 
τοὺς ἐκ τῆς πόλεως ἃ ἀνῃρημένους 
δημοσίᾳ ταφῆς ἀξιοῦν᾽ ,προσ- 
τιϑέασι δὲ τῷ τοιούτω νόμῳ τὸ 

ὡς καλὸν ἐπὶ τοῖς ἐκ τῶν πολέμων ϑα- 
πτομένοις ἀγορεύεσϑαι αὐτόν. 2 ᾿" ων, “ μ᾽} 

ἐμοὶ δ΄ ἀρκοῦν ἂν 

δεῖν καὶ ἐπιταφίους ἐπαίνους 
εἰς αὐτοὺς λέγειν, ᾧὧ δὴ καὶ λό. 
γον ὁ ῥήτωρ ἐνταῦϑα καλεῖ 
καὶ προσϑήκην νόμου προσαγο- 
ρξύει. 86}0]. Βα5. Ῥαυῖδον Βίοη, 
ἘΠ: ΑἸ ΝΟ ὀψὲ γάρ ποτὲ 
᾿ἀϑηναῖοι προσέϑεσαν, τὸν ἐπι- 
τάφιον ἔπαινον τῷ νόμῳ. 1,6- 
Θ56πὶ 4ὰἃ Θχβϑϑαυῖδα ἴῃ θ61}15. οδ6- 
ΒΌΤΙΠῚ ΒΔ ΠΟΙΓΘηὐαν ΘΟΙΟη ἀἰοϊταΓ 
{}1556. γιά, Ὁῖορ. Ἰμδοτγί, 1 δ8. 
ΝΙΒῚ ἰογτίθ ἢδθο ποη ἰᾶπὶ ἰθχ ἔπὶΐ 
4πδπ οοηδαδίααο. Οδίθγαπι νόμῳ 
ποη ἰ6οὶ, 5ε8 ἸἰἸϑδ 6 ̓ ηϊογργθίδ- 
τὰν Κτγαπηθν, χαρά ΠῚ ῬΪδοοῖ, 
αἀποπίαπιὶ προσϑέντα ἀαῖ. τοι αἰτῖι. 
Τιαυπααίοπὶβ δαίθη, πᾶ ὨΪο- 
ἀοτὰβ ΧΙ 88, 8 ροβὺ ραρμϑτιη 
ΡΙΑίδθθηβθη ὈΥΪΠηΠὶ ἃ0 ΑἰΠ6- 
ΠἰΘηΒΙθ5 ἰηβυϊ αἰδπὶ 6556 αἰοϊΐ, 
ΑΠΑΧΙ θη 65 Δαΐίοιη τῃθίου ἃ ΘΟ] ΟΠ 6 
Ἰηἀποίδτη 6556 πηϑιηογανὶέ (ΡΙαΐ, 
Ρορ!. 9 οχίν.), 45. ποίου ἔπϑεῖς 
ΠῸΠ οομβίαι, Οἵ, ἈΝ δβιθγηιᾶππ. 468 
ΡΆΒ]1οΙ5 ΑἸ Πθη. Ποπουῖθα8 Ρ. ὅ9 54. 
ατού. Ηΐβι, ΝἹ Ρ. 41 (1ΠΠ ρ. 887 ἴη- 
ἴοΡΡΥ. ὴ: --ὠὗςκαλόν---ὡς καλὸν 
ὄν, ἄδοεονα οχ βυϊπηα πίθβ. ΟἿ. 
Μδῖῃ. τ: 8 ὅ68 δ8άη. ρ. 1322. 
Κυιθο, ὃ᾽ :δό, 9᾽ δ. 7 δὲ 
δάη. 12, Ἕ ̓Νϑιι ἀΌΟΙΗΪΠῚ5 καλόν 
δα νόμον τεοΐογαβ οὐβίαι αὐτόν 
ααοὰ 5θααϊίαῦ, ἰάθο βιαβρθοίαση 
Θοῦτᾶθο οὐ ἀοϊθίαπη 80 Ηδετγν. 
Βεὰ δἷἊο. μᾶθοὸ οδιιϑᾶἃ δϑϑϑῖ τοῦ 
προσϑέντος τῷ νόμῳ τὸν λόγον, 
ποῦ, αποὰ ΒΘῃ ΘΠ ΪΆΡιπὶ 6018 6- 
γθηιΐα Ῥοδβίυϊαῦ, τῶν ἐπαινούν- 
των. Ὄν ἴονίαββε εὐφωνίας οδυβὰ 
ΟΠ ΪΒΒ.1ΠῚ 6558. 5ΌΒΡΙΟΔίαν Ἐρτε τ 
5εα να. ΤΡ 2. ὙἹΙ 44, 4͵ 
ἐπί, Οἱ ὟΝ 84, θ. -- ἐκ τῶν 
πολέμων. σῇ, αάη, 84, ὅ. -- 
ἐμοὶ .νν ἂν ἐδόκει, ᾿βο]. εἰ 
μὴ τοῖς πάλαι ἘΣΣΙ ἐδοπκι- 
μάσϑη (8 8). Οἵ, Κυπερ, αν. ὃ 84, 
12 δάη. ὃ. Ραγίϊοαϊα. ἄν οὐτὴ 
ἐδόκει οοπϊπηροηᾶα δῦ, υἷα 
ΟΠ ΓΆΡ πὶ εϑὲ ὃ 8. ἐπειδὴ : 
ἐδοκιμάσϑη. Ὁ6 ἀρκοῦν εἷ- 
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ἐδόκει εἶναι ἀνδρῶν ἀγαϑῶν ἔργῳ γενομένων ἔργῷ 
καὶ δηλοῦσϑαι τὰς τιμάς, οἷα καὶ νῦν “περὶ τὸν 
τάφον τόνδε δημοσίᾳ παρασκευασϑέντα ὁρᾶτε, καὶ 
μὴ ἐν ἑνὶ ἀνδρὶ πολλῶν ἀρετὰς κινδυνεύεσϑαι εὖ 

ναι τα ἀρκεῖν νἱά. Κυπορ, ἀν, 
8 ὅθ, 8 Δάη. 1, -- ἔργῳ. »»Ασα- 
ΤΏΘη δϑί ἴῃ ἀυρ!ϊοὶ ν. ἔργῳ ... 
Οἱ νἱγο5 8586 (ορῪ 65] 6) δ οὐδ 
((π θ6110) ρνϑοβει ον πί, Π15 
οὐΐδ πὶ μαοέϊδ [ποῃ λόγῳ. οαἷὰ8 
γογοὶ νἱβ ἱποβύ ἴῃ ῬΡΟΧ π|15] ΠῸ - 
π ΟΥ̓ ΘΠ ΥῚ θα. αοὐῦ!. 1)6 Ποὺ 
δαϊθπη ΠΟΠΟΥΘ ἔργῳ οα6518. ἀδίο 
οὗ, ο. 84, ΑἸΓΟΥΏΤΩ ἔργῳ 60Π- 
᾿αποιῖοηϊ καί ρυδθροβιϊαπι οβί, 
40 Ρ]05 ροπάθγὶβ δοοὶρδί. -- 
οἷα, 4868 Γ6 5 Ποπουιϊῆοδβ. 
-- τὸν τάφον, 56 Ρ 1] {πγ ἃ Πὶ 
υὐ 47, 1 πο 5 ΘΡΌΪΟΓ ΠῚ, ααΪἃ 
περί Βεοιηᾶτπι Κυαθο, αν, 5. 68, 
88 δάηῃ. 4 ̓ πι6]]Π ρθη πὶ οϑί. -- 
καὶ μὴ ... πιστευϑῆναι, 
ΠΟ4ῸΘ ἴῃ ἀποὺ νἶὶγο τππἰ010 - 
Υτὰῦπὶ νὐγίυΐϊδβ, ρτοῦν πε 
ν6] ἀεοίοτνγῖα5 αἀἰϊχϑυῖϊί, ρονὶ- 
οἸ δ πη 48 5 6556 (εἴ. Κυπορ, αν. 
8 ΟἿ, 7 δἄη. 5) 51 {ἰάθη Πἃ- 
Ῥδαμπί, 5ῖνθ τη! τοταπὶ γἱτγ- 
τα τὰ πὶ ΓῚ ἃ τὶ Ρ 6.101} 8 ἢ ἃ ἃ τὰ 
658. Π᾿σοπαϊ σΘΠ ΘΒ κινδυνεύ- 
ἑταί τι ἔν τινι ΘΧΘΠΊΡ]ὰ, Ποῖ. 
Ταρ. ἰτὰρ. 4 τὰ ἡμέτερα ἐν ἑνὶ 
ἀνδρὶ κινδυνευόμενα οἱ Ρίϑο. 
28 Πᾶ065, ααἱθαβοῦπη οἵ, Οἷο. Οαί, 
1 δ, 11 ποῖ εβὶ βϑϑρῖβ τῇ 
ἼΠῸ ΠΟΠΪΠ 6. 5 ὉΠ ἃ 5818 
ΡονΙ οἰ ἐαπᾶᾶ ὙΘΊρΆΡ] 1 686. 
Ἐπ᾿ αὐ ραββῖνὶ κινδυνεύεται οὐ 
Βα πία πεν! αποηαθ πομλϊηδίϊνο 
οοπϊα ποι ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ δάβιι, ὁ0η)- 
Ρᾶγοαν 48. ὅ οἷς ἡ ἐναντία 
μεταβολὴ ἐν τῷ ξῆν ἔτι ἈΠΕ 
νεύεται. Οἵ, Κύαρο, αν. 8 ὅ2, 8 
δάῃ. 4. Τυχὴ πολλῶν ἀρετὰς 
κινδυνεύεσϑαι πιστευϑῆναι 

ἀϊοιαπι ὁδί ργὸ ιοο: κενδυνεύε- 
σϑαι τὸ πολλῶν ἀρετὰς πιστευ- 
ὅῆναι. Μαρσηᾶπη. οαπὶ Ποο Ι000 
Β᾽ ΠΝ] υτἀη 6 πὶ ᾿ιαθοὶ ΡΙαι. Ρυοῦ. 
818 8 ἐν ᾧ πάντ᾽ ἐστὶ τὰ σὰ 
ῇ εὺ ἢ καπῶς πράττειν. (ΞΞ ἐν 
ὦ ἐστὶ τὸ πάντα τὰ σὰ ἢ εὖ 

ῇ κακῶς πράττειν," αἰ 886 ἃ ἐν 
τούτῳ ἡμῖν ἣν τὸ εὖῦ πράττειν), 
χρηστοῦ ἢ πονηροῦ αὐτοῦ γε- 
νομένου (ρτουῖ ρτοῦαπι ἃ πὶ 
Ῥγανππι δοίη 511), ἀπ ΟΟΌ ΠῚ 
οἷ. Ἑυνς ΓΑΙΟ, 279... ΤὧὈ}. Τϑῦτ. 
1067 534. Νίάθ οἰΐατπη Κυπερ, αν, 
8 ΟἹ, 6 8Δ4η. 8. ῬοΡρογᾶπη ἰσὶτῦ 
πιστευθῆναι 46]. Ηρτν., ααοα 
οἰ πη ῬΓΟΡΊΘΙ ΒΘ η ΘᾺ ΠῚ Π66685- 
ΒΑΡ οϑί, ΟΠ] ΠῸῚ Υἱγίαίθβ 
ΤΟΥ ΠΟΥ ΉΤη, αἀὰ86 ἴρβ886 Δθοϊθεὶ 
ΟἸΠΠἾΠῸ πΠραπθδηΐ, 568 δαυιπὶ ἢ 65 
ῬοΥΙο Ποίαν, απο ἰάθη εχ 586- 
4αδη 1015 ΟΡ ββίπηθ ἀρ ρϑᾶγοῖ. Αο- 
οοαϊὺ 5 4 0. ν ΘΓ ΒΟΥ τη Τλιοϊαπὶ 
486. ϑδιηΐ ἴῃ ΡΊ56, 28: ἐν σοὶ 
τὰ πάντων ἡμῶν νῦν κινδυ- 
νεύεται ἢ σεμνότατα δόξαι 1 ἢ 
τοιαῦτα πιστευϑῆναι οἷα οὗτος 
ἀπέφηνε, οαϊ οἸΠὶ Πᾶ6ο 50 υ 1 θογϑύ 
πὰπο ἰρβϑαπι Ιου ΠῚ ΟὈΥΘΥΒαΙΩῚ 
6586 παυπα ᾿πογρθά! }}}6 οϑι. Αουῖϑαῖ 
Ρᾶγιῖο, εὐπόντι ροβίίαπι εβί, απο 
ἢ465 οὐὔϑιϊοπθηι βθααϊζαῦ, ΔΟΌΓ. 
ἴμῆη, πιστευϑῆναι, αἀαοὰ πο 
ΘΘῃΘΡΑ ἰθὺ ἀἰούαβ οϑί, 564 δὰ ἰθιη- 
Ῥὰβ αὰ0 οὐδίου ἰοαυῖίαν γϑθυταν ; 
τὲ καὶ 5᾽γ}Π6Ρ δίας 42, Φ}Κ 
111, ὅ, αδὶ οἷ, άη., 650}, 56ρί. 
42856. ΡΙαῦ. Τοσο, 881 ἃ. Θίοηγ5. 
ΗΔ]. Απὶ. 1Π 99 Δα ΠΙ ἰαπὶ οϑβί 
δα ἄπο ᾿πηροπάδ 4 ΟΓ ΠῚ αἰΓΌΤῚ- 
αἴι6. ΡΥ ονθηΐγο Ροίοϑί, Νδηι 
60 ἰδηΐαπι ἷο Ἰοοὰβ. ραθαϊαπι αἰξ- 
ἔδυ ααοὰ οδ 58 ἢϊο Αἰζουθαν ΟΌΓ 
νἱνταςατη 65 ΡῬουϊοἰθίασ, ΝΠ 
Βϑηύθηιία ἤᾶθο οϑί: τ πὑἢϊ δο- 
τ ηἶ ΘΟΙΠΠΪββθἃ ΟΠῚ αὐγατη 416 
ῬΑΥΙΘΡ ονθηΐγο ΡΟ5511, αὖ 18 θ6 18 
ν 6] ἀοίθγβ αἰχουϊὶ, ἀπθιαπι οϑὺ 
πη} νἰγέ65 Πάθιι Πα Ὀϊ αγδθ βἰηΐ, 
βῖνθ Ῥϑυϊοα! αη δύ ΠΘ ΠΟῚ (8168 
ογοάδηϊαν. [586 ἀπ 165 τονθῦᾶ 
ἐπογαηί, [ἢ θᾶ ΠῸ ἸρῚ ΤΡ 56 Π 6 ἢ 018 Π| 
εἰπόντι οὐτι ἐν ἑνὶ ἀνδρί! ἰαῃ 6 - 
ἄἀσμι οδϑί, ποὴ δὰ πιστευϑῆναι 
τδίδγαπάπι. Νηι (165 ἔαΪ558 νἱγ- 
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τὲ καὶ χεῖρον εἰπόντι πιστευϑῆναι. χαλεπὸν γὰρ 3 
᾿ ,΄ ΕΣ ΡῈ " τὶ , Ἧ 8 - 

τὸ μετρίως εἰπεῖν ἐν ᾧ μόλις καὶ ἢ δοχησις τῆς 
9 , τς [κ Ν ν᾿ Ν Χ Ψ 

ἀληϑείας βεβαιοῦται. ὅ τε γὰρ ξυνειδὼς καὶ εὔνους 
9 ἈΝ ιν Ἵὕ ΄ δὴ τι ’ ΄, 

ἀκροατὴς τάχ᾽ ἂν τι ἐνδεεστέρως πρὸς ἃ βουλεταί 
Ἅ , ,ὕ Ἂν [2 Ἵ“ὕ] 

τε καὶ ἐπίσταται νομίσειε δηλοῦσϑαι.,. ζ τὲ ἄπει- 
ρος ἔστιν ἃ καὶ πλεονάξεσϑαι διὰ φϑόνον. 

με τι ’ 
ὑπὲρ τὴν ἕαυτοῖ φύσιν ἀκούοι. 

εἴ τι 
͵ ἣν - 

μέχρι γὰρ τοῦδε 
3 ᾿ ο " , 4 ᾿ ΓΒΕ τ ’ ἀνεχτοὶ οἵ ἔπαινοί εἰσι περὶ ἑτέρων λεγόμενοι ἐς 
ὅσον ἂν καὶ αὐτὸς ἕκαστος οἴηται ἱκανὸς εἶναι 
δρᾶσαί τι 

ἰα65 4υ8]65 ὑονοῦᾶ ἰπογαηΐ εἱ 
αὐϊάθπὶ ααἱ θ6π6 αἰχὶῦ ογθάϊίυγ, 
5684 οἱ αἱ ἀδίθυϊ 8. ΠῸἢ ἰΐθηη. 

8 ὃ. χαλεπὸν γὰρ κ. τ. λ. 
Παιο τϑαάῖταν ον ἤοὺὶ ροβϑδὶῦ αὐ 
415. Π0Πς Β0]0ΠῚ εὖ, 564. οἰϊδ πὶ 
εἴρον αἰοαί. --- μετρέω ς; 5ε]]. 

ἐς τὸ πιστευϑῆναι, οοπνε- 
πἰοπίου, δοοοιημηοᾶεαίο δά 
ὁπ [αοϊθηάδιῃ. ΟΓ, ΡΙαῖ, Ῥμαθαν, 
2960 ἃ. Τηρδοί.. Ἰθύ τος 6 ᾽ ἘΡὶ 
5180. -- ἐν ᾧ ..-. βεβαιοῦ- 
ται, αὶ (θεῖ᾽ οἴποηι ̓ Φεφεπείαπαο 
100) νἱχ εὐἴαὰ πὶ (Καιϊι ποο}}) 
ορίπὶο νου τῖϊ8. Ο0η ἔἰϊντηἃ - 
τὰν (σφεδίολπογέ εὐἷνά; οἵ, Χρη, 
ἈΠ δ. ΠΡΟ. 17) τ δ. πδ1᾽΄. πα 
ΠοΟ «ὐἰάθη ἱπιρθίγανὶ 58115 οϑὺ- 
1ΠΔ| δϑύ τὸ ογϑίοῦ νϑῦὰ αἴοθγθ 
ῬΡαϊοίασ, Καί 5βϑοππάππι Κυπθρ. 
αν, 8 609, 82 δάη. 19 ν᾽άδίυγ ᾿πίθγ- 
ῬΓδία πα ΠΔ 6586, ΝαηΙ Πᾶ60 Ορ᾿πἴῸ 
τηϊη 5 Ια ϊὰ οδύ ααδιη οογίᾷ 118 
ἢΔ65 (τὸ πειστευϑῆναι). Ζ“όκησις 
βϑθρίιβ ἃρυὰ Τῇ. (1Π 48, 2. Τ᾿ 
5... 1. 156..4. Υ164..2. ΠΟΥ, 1) 
οἱ ἐγασίοοβ (ὅρη. ΟΓΒ.681. Τύδοῇ. 
420 54.) ορίηϊο δϑῦ. [ηΐγὰ οἱ 
γοβροημαθῦ ἂν νομίσειξ. υδνο 
ΠῸΠ τϑοῖα ἃ ΡΟ]]. 120 εὐτελές 
νοοδταν, --- ὅ τε γὰρ ξυνει- 
δὼς καὶ εὔνους, ἰ5 ααἱ 
ΟΠ Βοὶα5 δϑύ (1. 6. αὶ ρογῖπαάθ 
δίαιθθ. ΟΥ̓ΔΙΟΡ ΟΟΙΠρΡοΥἃ5 Πᾶθοὶ 
νἱγυαθ5. 4865 [θυ ἢ.) ἰάθοα 6 
θθηενοὶα5. Οἵ, ἱπίτα ορροβίίἃ 
ὅ τε ἄπειρος. . διὰ φϑόνον. 
-- ἐνδεεστέρως. ΘΟΥ ΤῊ 39, 2. 
ΠῚ 57: 4: απ. 1 1850, 2. -- 

τ: “ 
ὧν ἤκουσὲν. 

» Ν ’ 

τῷ δ᾽ ὑπερβάλλοντι 

πρὸς ἃ βούλεταί τὲ; 501}, 
διὰ τὴν εὔνοιαν, καὶ ἐπί- 
σταταῖι, 5611, διὰ τὸ ξυνειδέ- 
ναι. ἴπνθυβο ᾿ἰϑὶλαν. οὐ αΐπο νοοᾶ- 
θα ]ὰ ἰπίθι 56 ΤΘἰδμΠ’ΌΓ. - ὁ τῷ 
ἄπειρος ... διὰ φϑόνον. 
51 ΟΟΠΙΡΔΓΪΟΓ ΠΩ θα Ά ἈΠ 816} 
ΤῊ. βθααὶ γΟἰτββοί, δὰν πο ὅ 
τε ἄπειρος καὶ φϑονερός δαΐ 
δηΐθα. ὃ τε γὰρ ξυνειδὼς ... 
δι᾿ εὔνοιαν 5ουῖθονο ᾿ἴοθθαι. Οε- 
{ΘΓ ΠῚ ἢἶοὸ ἀποηπο δὰ πλεονάξε- 
σϑαι οορίτϊαπάππι ἐδ πρὸς ἃ 
βούλεταί τὲ ιδιὰ φϑόνον) καὶ 
ἐπίσταται (ἐνδεῶς δι᾿ ἀπει- 
ρέαν). --- ἀκούοι ορίαι. ἴα!50 
ΟἸα58. να] ΘΠ υ ]ο ΠῚ 6558. ὙῈ], 
αὖ ἴρ86 αἰοῖί, ᾿ξθγαιϊοηθτη βιρηϊὶ- 
ἤοδνθ (δῖ. θηϊη πΘΟρ556. δϑϑϑί ἴῃ 
ΘηπηςΙ δύο πη 6. ῬΥΪΠοΙρ 8} 1} 6556. (6Π1- 
Ῥὰδ5 ρῬγδθίθυϊταμη), οαπὶ ἢ1}}}} «ἰϊὰ 
βὶῦ αἀαδηι ἰθο ἶπηἃ ἰογ πᾶ 5θηίθη- 
[188 Θο πα ο ΟΠ8}}5 σαΐϊ ἰπ ἃροάοβὶ 
ορίδι. οὰπὶ ἄν (ἂν νομέσειξ) τε- 
Βροπάθαί. --- τὶ ὑπὲρ τὴν 
ἑαυτοῦ φύσιν, αἰϊααϊὰ 
ᾳποά ΒΌΔΙη ΠαςΠΓ8 ΠῚ (νὶγ 65 
ἱρΡ8ι, ἴῃ πᾶ85) ΒΡ 6 θΐ. 
- μέχρι γὰρ τοῦδε κ' τ. 1. 
Θ1Π1}15 βθηϊθηίϊία οδί 858], Οδῖ. 
8, 2. ΤΙ. νϑῦρὰ ἰπηϊαίιι5. βθηίθη- 
τἰὰπὶ ἰοῆσο ἀϊνθυβᾶτη ΧΡ βϑὶς 
1μποὶ. ΡτῸ οἰ πιὰρ:. 2 μέχρι γὰρ 
τοῦδε οἵ ἔπαινοι ἀνξατοί εἶσιν 
ἐς ὅσον ἂν ὁ ἐπαινούμενος 
γνωρίζῃ ἕκαστον τῶν λεγομέ- 
νῶν προσὸν ἑαυτῷ. --- τῷ δ᾽ 
ὑπερ ἄλλοντι αὐτῶν, 561}. 
τῶν ἑπαίνων, ααοὰ 6οχ ἰΪ5 
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8 αὐτῶν φϑονοῦντες ἤδη καὶ ἀπιστοῦσιν. ἐπειδὴ 
δὲ τοῖς πάλαι οὕτως ᾿ἐδοκιμάσϑη ταῦτα καλῶς 
ἔχειν, χρὴ καὶ ἐμὲ ἑπόμενον τῷ νόμῳ πειρᾶσϑαι 
ὑμῶν τῆς ἑχάστου βουλήσεώς τὲ καὶ δόξης τυχεῖν 
ὡς ἐπὶ πλεῖστον. 

90. ἄρξομαι δ᾽ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον᾽ ὁί- 
καιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε 
τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ 
χώραν αἰεὶ οἵ αὐτοὶ οἰχοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπι-- 
γιχνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευϑέραν δι᾽ ἀρετὴν παρ- 

2 ἔδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί τὲ ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι μᾶλλον 

μ᾿ 

ΟΡ. 85. 8 2. αὐτὸν ρτο αὐτῶν Τί. αὶ. Τιαπν, Μ. πὶ, 858. 
γίμα, αν, Ατὐ. ΟἾγ. Μοβαιθ Β. Ὁ. οονν. Αὐρ.., αυοὰ δὰ ἕχαστον 
ῬΘθγθἢ5 Ῥγοθανὶῦ ΑΡΓΘΒ61. 56α 60 ροβῖΐο ρ] να! φϑονοῦντες ... 
ἀπιστοῦσιν 564] ποη ροίοταπί, οὰπὶ δα {Ππ4Δ ἕκαστος ἴῃ οϑθπι 
Θη πη το π6. ΡΙαΡΑ}15 Ῥγδθαϊοαι! οὐ βἰ ποι ανῖβ ΟὈϊθο τϑῆθχῖνὶ ΠῸῚ 
τϑοίθ γεΐουγοίασ, 6 σοποί, οὗ, δάη. 

([Δυ 41} 5) ἢ απο τὰ ἀπ πὶ (γ 615 
ἐς ὅσον . ἤκουσεν 5ἰσηϊῆ- 
ὁδί. 1) ὀΧδὰρ ογαΐ (ἀαν δον 
λϊπαιμδηολέ). ΤΑλθθνῖβ πη] αίιι5 
οδὺ πῦπο Ἰοοῦπὶ (888, Πῖο ΕΥ̓ 
86, ὅ οὐ ... δέδοικα μὴ͵ ὙΠ 
αὐτοὶ τῷ ὑπερβάλλοντι ,ὑμᾶς 
τῆς ἀρετῆς αὐτοῦ φϑονήσητε. 
- ἤδη, οοπίΐπαο. ΟἿ, δάῃ, 
ΜᾺ. 1159: 

8 8. ἐδοκιμάσϑ'η, επ᾿διὶ- 
τῇ ἃ πΠ|, ΔΡΡΙΟθαύαπι 651, Οἱ, 
111,55: δ᾽ δὴ: θδ0., 6... 8: ΤΌθὲ 
Δ51, ΨΙΠΠ 14,8 δοκιμάσας ταῦτα 
εἰρῆσϑαι καλῶς ει 1ὰ. ΧΙΙ 2, 2. 
ἮΝ ἀαιῖ, τοῖς πάλαι εἴ, Κταρρ, 

4 5148; 15. δὔπι 8. -- τῆς 
ἜΠΕΡΝ ,.. τυχεῖῦν, ὑπὶὺ8 
οαϊα 5486 ν 500 γοϊπη - 

ἰαίθι δὲ οΟρίῃἰοη  ἃ886- 
αἰ, ἷ, 6, 115 88 ϊβίδοθν Οί, 
Ῥῖο (458. ΧΗΙΝ 80, ὃ χαλεπόν 
ἐστι τῆς διανοίας ὑμῶν τυχεῖν 
Ἰδιἀοπιαιιθ ,δθ σπουδάσω δ᾽ οὖν 
ἐπὶ ̓μακρύτατον τὰς βουλήσεις 
ὑμῶν ἀποπληρῶσαι. Δαεϊπιδά- 
νονίθπά πη Ργδθίθρρα βουλήσεώς 
τὲ καὶ δόξης τοϑρίοονο δὰ 8.2 
ἃ βούλεταί τὲ καὶ ἐπίσταται. 

Οδρ. 86. καὶ 1. Ἄρξομαι ... 

πρῶτον. Νκ Ππᾶπο γϑα πα δη δὶ 
6588. Ρας65. (Ἰπἰὑ πὶ Θηἷπ] ΟΥαΙΪΟ- 
ἢἶβ Ῥ]ανα οοπίΐποῦ ροίθβι), οἵ, 
41, 8 (υἰδὶ ἴθ1] πρῶτον δϑύὺ ζιῆὶ 
ογδίοη Μαϊ6), 48,1. ὅ8, 1. Ἰπ ἢ 
Χρη, γι. 1 ὅ, 6. οἱ δάμο Ὗ1] 40,3 
-- δέκαιον... καὶ πρέπον. 
ΟἿ 144, 2 οχίν. --- καὶ... ὃ έ. 
ΟΥἡ ἀᾶι. 1 182, 4. -- δ: τῷ 
τοιῷδε, ἴῃ ἰδ|}ϊ περοῦϊο 
4816΄ απίοα (88, 1) οοΙμππθιηοτα- 
τἀπὶ οϑι, Οἷ. ΠΠ 42, 4. 1᾽᾽ ὅθ, 1. 
Ὗ 88. Θ.41}0. δὰ ΡΪδί. ΜΙ στ. 
2880. -- τὴν... οὗ αὐτοὶ 
οἰκοῦντες. ΟΝῚ 2, δ᾽ εἱ Ὁ] 
δύῃ, ὕὰπι 46 προγόνοις Γ65 ΘΠ - 
6} Ὲ οἵ αὐτοί Ξεουπάππι Κυιιορ, 

᾿ 8 7, ὃ 84. ὅ ἀροϊρίθη αι 
"ἢ -- “διαδοχῇ τῶν ἐπιγι- 
γνομένων,ϑυοοοββίοηθ ΡῸ- 
βίοτον ηι, διοοραρηίςιθα8 
ΡῬοϑίθυ 8, Παιῖναυ5 651 οϑιι886. 
ΗΒ. νϑυρὶβ οὗ αὐτοὶ οἰκοῦντες 

ἰἴῖὰ ἀοἤηῖλαῦ αὐ Ποη Θοβᾶθπὶ ΠΟ - 
τΐη65, 5684 θαάθηι ΠΟμπλϊηπη ο6- 
ποιὰ αἰοὶ βἰσηϊβοοίαν, --- μέχρι 
τοῦδε ἴῃ πιρᾶϊο οΟἸοοαίαπι δὲ 
δα οἰκοῦντες εἰ δὰ παρέδοσαν 
τ θυιαν. τ παρ ἕ δ ο δ ἃ ν 5ῖπηε ἀαΐ, 
ὑν .185,.1: 



ἘΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (1 86.) 16: 

οὗ πατέρες ἡμῶν. κτησάμενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέ- 
ξαντο ὅσην ἔχομεν ἀρχὴν οὐκ ἀπόνως ἡμῖν τοῖς 
νῦν προσκατέλιπον. τὰ δὲ πλείω αὐτῆς αὐτοὶ : 

ἡμεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες μάλιστα ἐν τῇ καϑε-- 
στηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαμεν, καὶ τὴν πόλιν τοῖς 
πᾶσι παρεσκευάσαμεν καὶ ἐς πόλεμον χαὶ ἐς εἰρή-- 
νὴν αὐταρκεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ μὲν κατὰ πολέμους 
ἔργα οἷς ἕκαστα ἐχτήϑη. ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ πα- 
τέρες ἡμῶν βάρβαρον ἢ “Ἕλληνα πολέμιον ἐπιόντα 

Οαρ. 56. 

8 2, πρὸς οἷς ἐδέξαντο. 
ΒΙσπιἤοαιαγ Ατο8. --- οὐκ ἀπό- 
νῶς Ῥουϊπάθ αἴαπθ ὅσην, ἔχο- 
μὲν ἀρχήν εἰ δὰ κτησάμενοι 
εὐ. δὰ προσχατέἕλιπον Ρευπϑί. 
ΟΣ δ μέχρι τοῦδε. 

8.8. τὰ δὲ πλείω... ἐπηυ- 
ξήσαμεν. ἤδοο πα οαπὶ 118 απ88 
6 Ρδίγιθιι5 τη 0 αἰοῖα 5 ηΐ, Ἀτη- 
σάμενοι ... ὅσην ἔχομεν ἀρχήν, 
Ρυσποηΐῦ, Π0Π ὧδ δχίθυπα δ:η0}1- 
Ποδίϊομθ ἱπηρουῖϊ, 564 4θ γΟΌΟΥ8 
οἰνιτα015 ὈΟΠΪβ ἰπϑύαι15. οἱ τηᾶ- 
ἰοῦ {θα Ὁ15 δαοίο εὐ ἀθβ ρο- 
τοητῖα αὐ ἰᾶτη σοιηρᾶγαϊα δϑϑϑί 
5001 15 αἱ ἀδβοϊνββοηῦ ἀθνὶοιβ 
οονγοθογία δοοϊρίθπαα βαηύ. [{ὰ- 
4186 ψϑυῖθγθ ΠΟῊ ἰοὺ ΠΊἃ Χὶ ΠΊἃ [ἢ 
εἰ 5 ρᾶτγίθμι ΠῸ05 Δπρ 116 ἃ- 
νἰτη5, 568 ϑβϑϑουπάσῃ δάμη, ᾿Υ 
80, 4 ἱπιογργείαπά τι οδὲ σοὶ ὶ- 
αὰὺ1ἃ 488 ΡΥϑΘύΘΡ ᾿τὴ Ὁ 6 ἰ Π ΠῚ 
Β.πΐ, 4168 Ἡεἴίεν ἀμί ν (67 
Αδντδολια Ἢ. -- ἐν τῇ καϑε- 
στηκυέᾳ ἡλικίᾳ, δου 5ιδηεῖ 
δοίαίο (ᾳπ 86 τ δα ϊᾶ αἰϊοῖϊτΓῦ 
Οἷο. ἀθ ϑεπεοί. 20, 760), οοτὴ- 
Ροβὶία δϑίδίζε (ἴδε. Απη. Ι 
460). Οὑτὰ ἷβ δαυίθῃ ἃτίε οο- 
Βαργθηὶ οἷ... ὄντες, 486 τη816 
᾿πηρασπδῖ ΟΡ εῖ. ἂν. ἰθοί. Ρ: 298. 
Οὗ θεηι. ΧΙΧ 216 ἐφ᾽ ὑμῶν 
τουτωνὶ τῶν ἔτι ξώντων ἀν- 
ϑρώπων, 4585. θῖο. ΧΧΧΥΠΙ 
88, 8. ΒΠεγθϑβί. δᾶν. Οο. Ρ. ὅ7 54. 
- καὶ τὴν πόλιν κιτ.1. ΟἿ. 
84η. 1 38, ῶ. -- τοῖς πᾶσι 
παρεσκευάσαμεν.. αὐταρ- 
κεστάτην. Οἵ, δᾶῃ, 11, θ. 

8 4 πόλεμον οοαά. Οἵ, δάη. 

Αὐταρκεστάτην αἰούαπι εϑὺ ῬΓῸ 
ῬΙοπονθ5. εἐναν αὐταρκεστά- 
τὴν, απ0α 60 τηΐπτι8 ΠΗΪΡΙΠῚ δϑύ 
ΟῚ παρασχευάξειν οἰἴδτη εἷῇ- 
οἰθηάϊὶ νη μαρθαΐ, Οἵ, οὔϊδτη δάπ, 
1142, 8 εὖ Κυαθρ. ατ. 8 ὅ7, 4 
865. ΣΤ Σ 

8. 4. ὧν, ἷ. 6. αὐτῶν ἡμῶν 
τῶνδε καὶ τῶν πατέρων. -- 
τὰ κατὰ πολέμους ἔργα 
νων ἐάσω. Ταμίαπη αροβὺ ᾿σίτοῦ 
τ, αυδπηϑατη ἀπ τοι αᾶγιτα 
ἰαυπἀδτοπατῃ ἔμ π ΘὈγατη Δ ΟίΟΓ65, 
46 ΤὨγδοῖθαβ οἱ ΑπημδαζΖοηῖθαβ ἀ6- 
νἱοῦῖβ, Ηθγϑοὶ 15. βογναῦβ, Αὐρὶ- 
ΨΟΓῸΠῚ ΘΟΥΡΟΥΪθ5 δα 5ΘρυΪαγἃ ἢ 
ΤΘουροναιῖβ. αἰοαί, αὖ πη 46 Μίεαϊ5 
αὐϊάοπι ἔπραιδ νθίθυ 85. οδ ἢ 116 88 
([ 18, 3) τερϑῖαῦ. Οἵ, Ηδυππορ, ΠΙ 

Ρ-. 429 οἱ δὰ οὰυπὶ τος. ον. ὙΠ 
Ρ. 1296. Ηδθο ἔργα ἰἴΐὰ ἀϊνὶ- 
ἀπηῖαν αὖ ΡΥΪΠ5 ΘΟΠΊΠΠΘΙΠΟΥ̓ΘΗ ΕΓ 
46 ὈΘΙ]ὰπὶ Ἰπίογθη 5 δοαα βὶ- 
νουϊηῦ, ἀρίμάθ αὐδ8 Ὀ6ΠΠαπὶ ἀ6- 
ἔεπάθῃίε5 δ ϑϑθυϊηΐ. --- ἐ κτήϑη, 
501]. οὑπὸ τῶν πατέρων ἡμῶν. 
ἢ εἴ τὰ ἱπαθαμαθ} 6 Ὁ ῬΓῸ 
ῃ οἷς. Οἔ., ΤΥ 128, 4. -- βά9ρ- 
βαρον ἢ Ἕλληνα πολέμιον 
ἐπιόντα. ..- ἠμυνάμεϑα. 
Οποπίδιη οἱ ἀπγὰ δίαπθ ᾿παβιιατα 
δβϑϑῦ ἔογηυϊα πόλεμον ἐπιόντα 
ἀμύνεσϑιαι, [νθαιθη5. δπθπὶ τὸν 
ἐπιόντα πολέμιον ἀμύνεσθαι, 
εὐ Ἕλληνα ἰη5016 5 ΡΓῸ ἰδθρίτϊηιο 
Ἑλληνικόν, πομπα}} πολέμιον 
Ἰεροπάπηι ραϊανουπηΐ, ὅπ αυδῃ- 
ἀπᾶπι ἐπιόντα πόλεμον ΑὔὈΓ6Β50ΙΙ. 
δχ Ἀρρίδη. Οἷν. Υ 141, υἱ ἐπι- 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, λ-΄. λζ΄. 

προϑύμως ἠμυνάμεϑα, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ 
βουλόμενος. ἐάσω" ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως 
ἤλθομεν ἐπ᾽ αὐτὰ καὶ μεϑ᾽ οἵας πολιτείας καὶ 

8. 4. ἦλθον Τι, αι. Αὐρ. Μ. 6455. (ΟἹ. γρη. Τ. Η, ᾿Ἰἀοπαπθ 
ἰγδαϊτατη οϑὶ ρυά θίοη. Ηδ]. Ρ. 299. ΟἿ δάη. 

μεϑ οἵας πολιτείας καὶ οὔ, ἂρ Ὠΐίοη, Ηδὶ. 
ΘΓ Θ, αὐ πολιτείας τηθηίϊο 857, 1 [οί οβίθηα]ι. 

ὄντα ὕλεθϑρον εἰ ἐπιὸν κακόν 
6 Ῥᾷι8,.7 ῬΡοία ΠΕ ΔἸ Ἰα 6 ΘΟμ ἢ αγὰ 
βία ἃ, νοϊας προσιὼν κίνδυνος 
1γΧ8. Π 8ὅ, ἀρριγορίπηαᾳιλ 8 
το γον ἦν. ΧΤΙΥ 60, 6, 411ῖὰ φαϊθιιβ 
ὈΘΙΠαπα εἰ β' πη}]165. Γ65 ἴῃ ΘΙ ΒΟΠἃΒ 
ΘΟΠ ΒΕ πα πύαι ΘΟ Πα] ΘΓ πί, 6Χ 4α]- 
θὰ5 δᾶ ἀμύνεσθαι πόλεμον 5ἰ- 
τ} {6 Π Δ 11ΠῚ ἀρ. Β51πη8 ϑπηΐ ἰιᾶθο : : 
Ῥίοη. Η. Απὰ Ν1Π 22 ἐπιόντα φό- 
βον ἀποστρέψαι, ΡΙαΐ, ὕληι. 28 
πόλεμον διοὸ ἀπώσασϑαι. Πίθδη, 
124 ς πόλεμον ἐπιόντα ἀπο- 
προύσασϑαι, Οπο5. 127 τὸ ἐπιὸν 
κακὸν ἀμύνεσϑαι (οἴ, οιίδπι 
Ηεϊὰ, δα ΡΙαυ. Αθ. Ῥδαι], 16 οἱ 
ἂε πολέμου προσωποποιίᾳ 1 
122,1, ΠΙ 82, 2. ΥἹ 41, 8), τἀ πιθῃ 
Ἐρεδτη οϑί, ᾿Ἰοοί τη 7 05 ἸΙάς, 
5: τ }}18 ἀρὰ Ξαιθδίδηιῖνα Γοιηϊηϊηὶ 
ΘΘη 65. οὐϊδπὶ ἰπ βο] αία οΥδίϊΟη 8 
ΑΥὐΠΘΟΥΆΠῚ Π0ὴ ἰίᾶ ΤΆΡΟ δαϊθοίϊνα 
Ἰερϑπίαν (οὗ, αάη.1 181, 1), νοοὶβ 
“Ἕλλην ἀρυὰ βυθδιαπιῖνα πιᾶδοιι- 
᾿ϊηὶ βρη ΘΙ 5. Θχθαρῖα ΠΟ ΔἸ απ 6 
δ ΘΧ ροδιϊβ οὖ γϑοθη ον }}}}5 
ΒΟΡΠἰβ15. 8||418 6586. (οἴ, ἃ Μίδιι. 
αν. 8 429, 4 οἰίαἴο5, 4αϊθιι5 δααθ 
100. Ῥάᾶνα]. 1 Ρ. 267 54ᾳᾳ. [ΙΔ00}. 
δὰ Τμιοῖ. Τοχ, ρ. 1230 54ᾳ. Βεγηἢ. 
ϑγηΐ, Ρ. 48), πραὰθ βυθ]ϊηϊταια 
᾿αΐτι5. οὐδ Οἢ5. 15 885. Πἶο να 6- 
ὑῸ ΘΧοιιβαᾶυὶ ρο556. Οαπὶ ἰρίταν 
πόλεμον ἰθἴποῦα ἱποι!οδίιπι 6586, 
ἰΪά απυοὰ οοπΐθοῖς ΤΌ ν., μαυά 
ἴδ 6116 4 Βα μδ πὶ 510] Ρογβαδαθαί, 
πη πολέμιον γοβου  ρβίπηι18., 60 
ν᾽ Δ εἸΐοοι ΒΘη51ι αἱ Ἕλληνα πολέ- 
μιον ἐπιόντα ἰάθη δὶς δίᾳιιθ 
Ἕλληνα ὃς πολέμιος ἐπήει, 40 
οοάθπὶ πιοίο δοοὶρὶ ροίθϑδι τῷ 
πολεμίῳ ἐπελϑόντι 41, 8, δὶ 
οἴ, δάη. Οἵ, Αββοὶ. Ρέιβ. 248 
πολεμίους ἐπήλυδας, ΡΊαι, Οὐἰι. 
8} πολέμιος ἥξεις.--- μα κρη- 

ΠΡ ΔΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
Οἵ. ργδθίεγθα δάη. 

γορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ βου- 
λόμενος. ϑϑ᾽ πη Ἰοσαπίαν 48, 
ΠΝ 9:5. ΜΠ 170]: ϑομιποίδονν. 
84 ΘΟΡΗ. ΟΟ. 1589 εἰ ἀθε ἐν 
ἃάπ. 1Π| 67, 8. -- ἀπὸ ... με ϑ' 
ἐνν ἐξ, Αἰιθπάθ Ρνδθροβί ἰοπιπι 
νἱοἰββι πα ϊηθια οἱ ἃ6 ἀπό οἴ, 41, 2. 
-- ἐπιτηδεύσεως οτπ θη 
γἱνθηάϊ ταύϊοποπι. βἰβηϊ- 
οαί, αδθ οἰθποῖῦ οὐ πιοάογαίαν 
βίηραϊα ἐπιτηδεύματα (81, 2). 
-τ- ἤλθομεν ἐπ᾽ αὐτα. ΠΕ ΤΗΣ 
φαδηη ἃ ΡιἾθι15 ἱπη ρον α.η δοαα]- 
βίαι οδι (ἐλϑεῖν ἐπ αὐτά 
Ἰάθηι δηΐπὶ οϑὺ δίαπθ ἀρχὴν κτή- 
σασϑαν ὃ 2), ἰᾷπιθη Π0Ὸ Ιοθ0, 
σαπὶ δηΐοα ἴῃ ΟΡ Ϊ5 ἢ δ᾽ τὸ 
αὐτοὶ ἢ οἵ πατέρες ἡμῶν ... 
ἡἠμυνάμεϑα 46 'ρβὶ8 δὲ βδίνιθιι5 
ΘΟ ΠΠΟΙΪΠῚ ΒΘΙΤΊΟ δἰ, ΠΊΟΪ ΘΒ. 
δἐββεὶ ἦλθον (οἴ, 54.) ΓΌΡΒα5. δὰ 
Ῥδίγοβ τοδί πηι, ῬΥΘΘ5θΥ ΠΏ. ΟἿ ΠῚ 
Θἴΐατη ἴῃ ἰοία αα86 ᾿ἰπ4θ ἃ ο. 87 
--41 βϑαυϊίαν ἜΧΡ  οαίοπ 6. ὈυΪΠλᾶ 
ῬΘΥΒ. ραν, δα αἰγοβαὰδ γα δναίν. 
Ὁ δ86. γαύϊο οαπὶ ᾿ρ515 οὐ Ῥδίγιθιι8 
αηίοα ΠΟΠΊΪ Δ. ΠῚ ΘΟΠῚ ΠῚ ΘΠΊΟΡ 5 
ἰδ ηα δ ῬΓΔΘΡ ΓΘ, ἱπη ρου 8 
ἱπίογοθάθγοῦ. ἰθυα ρθγ5. Ρίαν,, 
αὐἱρρθ 4π86 ἱπιροάϊνθὺ ΟΠ} Π 15 
Ἰᾶθο σοι θηηοναῖϊο δα βϑαϊθητὶἃ 
Ῥουπονῦοί. 1)6. ΠΘΌΙΓΟ αὐτά οὗ, 
δάῃ, 1 144, 4. -- μεθ οἵας 
πολιτείας καὶ τρόπων ἐξ 
οἵων. ἴ)ὲ ἀϊνοιβα ῬΟΒ  ΘΠΊΟΥΙΠῚ 
οοΟἸ]οοαίίοηα οἵ, δά, 1 8, 8. Νο- 
τηΐηθ πολετεία βὶρηϊποαπίαν οἷν]- 
ἰαι15. ἰηϑιϊατὰ δα νἱϊα πη ΡῈ] 1οᾺ Πὶ 
οὐ ρυϊναὐδηι ΡΘνεϊπθηιὶα, ἀ6 αυἰθι5 
ὁ. 31---89 ΘΧρ οπἰταν, τρόποι δαΐθιη 
56ῃ0 ἸΡΒΟΓα ΠῚ ΑΥΠΘ ἢ ἢ 811} ΤΟ ΓΒ 
οὐ ἴηά0165, ἀθ Ὁ} 5 ο. 40 ρο- 
υἰββδί πα πὶ ἀρὶΓαΓ, ᾿Ἐπιτήδευσιν 
δυΐοπὶ οἱ πολιτείαν οἱ τρύπους 
ΘΟΥΡΙ δου 60 ἃρρᾶνοὶ αποὰ ἴῃ θᾶ 

νας .. ἃ ἐδῶ. 

ἌΡ ΨἭὩαἸ- ὉΠΠΦΕΠ ΟὟ Ο Υ ΨΎΣ 

Ὄπ »νΦ, 



ΕΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (Π 86. 81.) τῷ 

τρόπων ἐξ οἵων μεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας 
πρῶτον εἶμι καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον, νομίζων 
ἐπί τὲ τῷ παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχϑῆναι αὐτὰ 
χαὶ τὸν πάντα ὅμιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύμ- 
φορον εἶναι αὐτῶν ἐπακοῦσαι. 

ΕΥΣ Χρώμεϑα γὰρ πολιτείᾳ οὐ ξηλούσῃ τοὺς 
τῶν πέλας νόμους, παράδειγμα δὲ μᾶλλον αὐτοὶ 
ὄντες τινὶ ῇ μιμούμενοι ἑτέρους. 

ἀλλ᾽ διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους. 

ΟδΔρ. 87. 8 1. ἥκειν Ρτὸ οἰκεῖν «αν ὕμιν, 
ἰτοιαθ ἡ 5ᾳρονὺ ΒΌΡΘΓΒΟΥ, ἴῃ Γπισα, 

δάη. οἱ βὰ, ὙΠ 89, 2. 

αυ886 5ϑαυϊίαν ΧΡ Ἰοδίϊοηθ (ο. 817 
-41) ἱπίθυ ἃγίθβ 4 υἶθι15 ᾿πΡ ου ἴα ΠῈ 
ΘΟΙΠΡΑΓΔ ΠῚ οὐ 4] 5. ΔΙ ρΠ1ῆ6ά- 
τὰ] 510 ποη ΑἸΒΟΘΡΠΙ Πα. --- μ᾿ - 
γάλα ἐγένετο Ξ--- ἐπηυξήϑη 
(8 8). -- ἀπρεπῆ εδοἄδηι τποὰὸ 
οοΙρί 6 πα πὶ 681 δίααθ μεγάλων 
602, 8 οἱ ὑποσπόνδους 168, 8, 
αὶ οἵ, δάη, -- τὸν πάντα 
ὄμιλον ἐδ δοοιδβδιϊν 8. ΒΌ ΡΒ  θοιἢ 
αυὶ ἀϊοίταν. πῆ ηἰἶνὶ ἐπακοῦσαι 
ΡΘηάθητ5 ἃ ξύμφορον εἶναι. -- 
ἐπακοῦσαι, αἰιοηίε δ παῖτο, 

(δρ. 87. Ιῃ δὰ 486 βϑαυΐϊτιν 
ΟΥ̓ΔΙΙΟἢἾΪ8. ρϑΡίθ ρυΐπηο ἰοοο ΑἸΠ6. 
ΠΙΘηΒ1 ΠῚ οἰν᾽ζαι]5 Ἰηβεϊ μαῖα ἴΐὰ 
ἀδβουθαπίαν αὐ ῬΥΪπη πὶ οἱ ν᾿δ015 
ἕουμηα δὲ νἰίαθ ρα θ]οαθ οὐ ρυῖ- 
ναίδθ ᾿θθγίαβ οὐστὴ ἰθοαπι ΟΡ06- 
αἰθηια οοηϊιποία. (0. 87), {πὴ 
ῬΌΒΙΙοαΘ. οὐ ρυϊναίδθ δηΐμηϊ τὸ- 
Ἰαχϑιίίομθβ δίᾳιιθ οπιηΐα ααΪθ 5 
101 γαῖ ᾿᾿οθαῖ θοπὰ (ς, 88), ροδβίτο- 
ΤΠ Ταὶ ΠΉ]]αν}5 βία, απιᾶ8 
Ῥϑίδπη 80 ΠΠ|θ6γὸ ὀχ θυοθδηίαν (ο. 89), 
Ἰδυἀ δηίαν; ἀεἰπὰθ Ἰρβογαπι ΑἸΠ6- 
ὨΪΘηΒΙαη ΠΊΟΓΘΒ ϑίᾳῃθ ἰπάο]65 
ἀφηοίδηιϊαν (6. 40); ἀθδηΐαπα 58- 
ΡΘΥΙΟΥΘ5. ἰδ θ5. ΒΌΠΗ τὴ Θ0Π|- 
ῬΓΘΠ ΘΠ Θᾶβα 18. νογὰ5. 6586 
ΤΘΓΠΠῚ Θνθηΐα ἀθ ΠΟ ΡΆ ΤῈ (ο. 41). 

81. ξηλούσῃ ... νόμους, 
δϑπι ἃ] ηἴ6. ΔΙΪο ταπι 16888 
νεὶ ἴῃ ύῖια ἃ. -- παρά- 
δειγμα... ἑτέρους. Ρτορτῖθ 
ΒΟΥΡΙΟΥ αὰϊ παραδείγματι δὲ 
οὔσῃ μᾶλλον ἢ μιμουμένῃ ἕτέ- 

χαὶ ὄνομα μὲν 
ἐς πλείονας οἰκεῖν 

δηῃ. πᾶν, Βᾶ85. 

οἵ 50γ, 866. [,80γ. οἱ τθ. Οἵ, 

ρους ΡοΙσονα ἃ ἃπίρα οὐ ξη- 
λοῦντες 5ουίθοτθ ἀθθορθαί; 508 
Πᾶθο ἰμίονῦ. 86 τηϊβοιιϊ, (ΟὐδίθΓ ΠῚ 
μᾶλλον εδθὲ ροιῖπ5. - ὄνομα 
δύ δοοαβαίϊνιιβ. Οἱ, Μϑίῃ. ἅτ, 
8 420 8Δάη. 2 Ὁ. Κυαθρ. αν. 8 52, 
4 δῃ. 9. -- διὰ τὸ... οἰκεῖν, 
561}. τὴν πολιτείαν, 4υοὰ Π0Π 
δὰ ῬΡᾶυοοβ, βεὰ δὰ ρίυνεβ 
γεἀάδοία δαπηϊηϊβίγαίαν, 8 
οἰκεῖν οἵ. ϑορῃ. 00. 1585. ΡΙαυ. 
ΟἸναγπι. 1602 ἃ. ἀθ. Βθρ. 428 ἃ. 
Τσα. 102 ἃ. Χρϑη. γι. ὙΠ 1, 
2, Ῥγδθοίραθ ϑυΐθιη, δ] 46 'ρβἃ 
πολιτείᾳ αἸοίαπι 65, ΡΙαι. 46 
Βερ. δ47 ὁ, 46 ἐς ὀλίγους ον 
81, 2 τὰ ἐν Σικυῶνι ἐς ὀλίγους 
μᾶλλον ἡἀεξογή δας ΨΙΠΠΙ 53:5 
εἰ μὴ. «.. ἐς ὁλίγους μᾶλλον 
τὰς ἀρχὰς ποιήσομεν, ΨΙΠ 89, 2 
τοῦ ἄγαν ἐς ὀλίγους ἐλϑεῖν αυδε- 
ατι6 Πιιῖο ἸΙοθὸ 51τ}}}Π1ηγἃ δαηῦ {8 
98, 3 τῆς ἄλλης πόλεως κατ᾽ 
ἀνάγκην ἐς ὀλίγους κατεχο- 
μένης, ἀαῖθ5 Ἰοοὶβ ΟΠ ΠἾ θ115. ἰ ΠῚ -- 
ῬΘΥΪατ ν 6] ΓΘ ΠῚ Ρ ΕὉ}] ἃ πὶ ἃ ἃ 
Ῥᾶυποοβ γϑθαάδοίδπιὶ 6556 δεῖ 
γϑδάοοὶβ56 5 ἘΠ ραΐαν, ᾿Πααὰθ 
ῃἷο φαοαπθ ἡ πολιτεία οἰκεῖ ἐς 
ὀλίγους ΡΓῸ ΡΘμ ον θιι5 ἡ πολι- 
τεία οὕτως οἰκεῖ ὥστε ὀλίγους 
εἶναι τοὺς διοικοῦντας αὐτήν 
Ῥοβὶίᾷ νἱἀδηίαν, ΡΥ Θβθυτῖπη. ΟαΤη 
14 νϑῦθὰ ἐς ὀλίγους κατέχεσθαι 
ΠΟῚ τη ηϊ 40 Πἰβ ἐς ὀλίγους 
οἰχεὶν αἰ δγαης. Οἱ φαΐοθτη ἰᾷ6ο 
ΒΟΥΪΡ αν τη. Θ᾽ γ᾿ που σὰ οἱ ορίϊ- 
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δημοκρατία κέκληται" μέτεστι δὲ κατὰ μὲν τοὺς 
νόμους πρὸς τὰ ἴδια διάφορα πᾶσι τὸ ἴσον, κατὰ 
δὲ τὴν ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἔν τῷ εὐδοκιμεῖ, οὐκ 
ἀπὸ μέρους τὸ πλεῖον ἐς τὰ κοινὰ ἢ ἀπὸ ἀρετῆς 

τποῦατη οοαα, Πά6 οοηἢνΠΊαία ΠῚ 
ΡΟΒΙΠαθθπάδπι, 6558. Ραίαηΐ αποὰ 
ἴρ8ἃ Ἰἰοουῖο ἐς ὀλίγους οἰκεῖν 
ΠῚ πῸἢ ἴπν ΘῃἾδύπι), 115. Γ5ρ0π- 
ἀδπηάιπτη δϑὺ ΟΠ ΘΗΪ ΘΠ ΘΙ 16] ΠΟ ἢ 
πολιτείαν ἐς ὀλίγους ἥκειν, 568 
πόλιν ἐς ὀλίγους ἥκειν πθα 8 
1Ππὶ Ἰοοϊὶδ αἱ 51 ΠῈ}}Π1π| νὶ- 
ἀδηύαν 6556, ὟἼΠΠ 89. 2. Αν᾽ϑίοί. 
ΡΟ 9. (οἷς δαπ. ὙΠ 89. 9. 
ΑὙἸβίοριι. ΡΙαι. 919, ΘΟΠΙΡΓΟΡΑΓ. 
Θενίο τὴν πολιτείαν ἐς ὀλίγους 
ἥκειν ΠῸΠ ΠλΪΠ115. ἈΠΙΟΙΙΠῚ βού 
4.8 ΠῚ ἐς ὀλίγους οἰκεῖν. -- 
ἀλλ᾽ ἐς πλείονας υἷτηῖα οαδι1- 
Βᾶπαϊ οαπρίαϊίαῖα, ΑΡγθρίαβ ἀεὶ. 
Ηρυνν., ἰὰ ᾿ρβαμπη Οχἰ 6 η5 ἀπὰθ 
ἀδηουϊηαία οϑί ἀδθπηιοογαίία, -- 
ὄνομα... δημοκρατέα "ἕ- 
κληται) ἐπειδὴ φαῦλον δοκεῖ 
ἡ “δημοκρατία καὶ ὁρᾷ τοὺς 
“Δάκωνας σεμνυνομένους (ΟΥἿΥ 
120, 2) ἐπὶ τῇ, ἀριστοχρατέᾳ, 
ἐπάγει λέγων ὅτι τῷ μὲν ὁ ὀνό- 
ματι δημοκρατία, τῷ δὲ ἔργῳ 
ἀριστοκρατέα ἐστὶν ἡμῶν ἡ πο- 
λιτεία. ὅποι. Ηοο δπΐηὶ αἰ [1- 
ααϊάο αἰοϊίαγ ἃ ΡΙαί, ἴῃ Μοποχ. 
288 ὁο-289, ἴἴὰ ἢἰὸ ἰαϊθὺ ἴῃ ᾿ϊ5 
απδ6 βθαυαπηύαγ, πὶ 4π|8}15 ΑὐΠ6- 
πἰθηβὶθα5. νἱπαϊοοίαν ἀριστοχρα- 
τία τὐυάϊοηα8βΒ. Α ὙΠΟ. 'ρ50 
θὅ, 9 λόγῳ μὲν δημοκρατία, 
ἔργῳ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀν- 
δρὸς ἀρχή Ῥεοιῖο}15. δοίαίο δρρε}- 
Ιαύαν, Οδίθυαμη δὰ κέκληται νὶ- 
ἄθύαν βίθηα! ᾿δυάϊοπάττη ἢ πολι- 
τεία, ὕοη τῇ πολιτείᾳ. Οἵ, ἀάπ. 
Ι 199, 4 -- πρὸς τὰ ἴδια 
διάφορα, απο δὰ ρΥῖνὰ (ἃ 8 
γαίϊ πη 65 αὐἰἰποὺ (ὑπ 2 τι 
αΏΡ ὑλλ6 Ῥνϊυαιϊϊηέεν 6586). Ορ- 
Ροπαπίαγ δηΐπὶ ἰηΐτα τὰ κοινά. 
Οἵ, δάη. 1 68, 2 εὐ ἀθ πρός δά, 
1ΠπῸ 35 64. 15 το σον: 
Ρ]αιο ἴπ Μεποχ. 289 ἃ ἰἰδηὸ ἀἰοὶϊ 
ἰσονομίαν, Οἴσογο ἀδ Ον. 1 δ2, 
209 ἰατὶθ ΔΟα4ΌΔΌΟΙ Ϊἰαὺ 6 ΠΊ. 

Οὗ Βομοθπι. Ἀππία, ἰὰν. ΡῈ]. 
ἢ 9ὅ. θὲ ποπηῖϊπαί. νἱὰ. Μαίμ]. 

8 826 δύῃ, 1. Κυύπθρ, ΟἹ, 
᾿ τ 196. δάη. 1. ΟΥΟΟ 47, 1. 
-- κατὰ δὲ τὴν ἀξίωσιν, 
αιαοὰ δυίοθηη δὰ 865 ϊΠπ1ἃ - 
ἐτϊοὴ 6 ἢ ἃ ὑπ 6. Οοπιγαυϊὰ 5.0 
μιᾶθο 5αρθυϊουῖθιβ κατὰ μὲν τοὺς 
νόμους, εὖ Βοηϊοπιῖα 6. 5'6 ΘΠ δ6- 
τϑηΐ: 5ε6ὰ αὐυαδηᾳαϑδπηι, αποὰ 
δα 6565 δἰ1π6ὕ, ΟΠ η65... 

δοααυδ] ἰἐδέίθο (64 πο ἴᾳΓ6) 
γα παν (οὐ 6ἃ 46 οδιιδᾶ γ5- 
Ῥαθ]ϊοα ποϑδίτᾷ δημοκρατία νο- 
ΠῚ Ροίθ5ι), δηθὴ αποὰ 84 

5.61 πῇ ἃ εἶ 0 ἢ 6 πὴ Οβΐ. --- ὡς 
ἔχου τος ἔν τῳ εὐδοκιμεῖ, 
Ρύουῦ (οἷ, δάη. Π| 46, 4. ΙΥ 
18, 4) ααἴδαᾳὰδ ἰπῃ αἰϊαὰἃ Γ8 
Ὀοη τὴ οχὶβύ πηϑίϊ ἢ 6 ἢ Πἃ - 
6, σι. ΡΙαῦ, Μομοχ. 2838 ἃ τὰς 
ἀρχὰς καὶ τὸ ,Ἀράτος δέδωσι 
(Ρορα! 5) τοῖς ἀ εὶ δόξασιν ἀρέ- 
στοις εἶναι; καὶ οὔτε ἀσϑε- 
νεΐίῳᾳ οὔτε πενίᾳ οὔτ᾽ ἀγνωσίᾳ 
πατέρων ἀπελήλαται οὐδεὶς 
οὐδὲ τοῖς ἐναντίοις τετίμηται. 
Ηδεο νϑυββὶ πιὰ οὖ Θ᾿ ΘΠ θυ Οβ᾽ 551 Πη8 
ἀριστοκρατία αἸΠρ πίον. αἰϑβιϊη- 
σαθπάα οβϑύ ἃ ὀλιγαρχίᾳ (οἴ, 
Ἠδτηι. Απί, 1 8 ὅϑ8 οἱ αυὶ ἰθὶ ἴῃ 
αάη. 1 οἰϊα πιν) ἤθαῖθ, αἰουι ἃ πο- 
λιτείᾳ, ἴὰ αὰὰ κατ᾽ ἀξέαν ἴνι- 
Ρθγᾶσιν (οἵ, Ηφρηι. 1.1. δ. 66, 10), 
--οὐκ ἀπὸ μέρους... προ- 
τιμᾶται. ἀοη ἴδηι 5θοὰῃ - 
ἀυπ (οἷ, δάη. 110, 2. ΠΠ 88, 4) 
οτάϊη 6 οὔΐτ8 οϑὺ (παοὰ “α65- 
φαῦε 8θΐπθοα ϑέαπαϊθθ) ἃ ἃ Πὴ 
Βοουπάππὶ νἱγλαίθ η δὰ ΓΥ65 
ΡΌΒΙϊΟα 8. δαμηϊηϊβδίνδη δ. Ρ0 - 
οἷον παθθίατ, ὅ6Π0!. τοῦτο 
λέγει διὰ τοὺς ᾿Ηρακλείδας 
βασιλεῖς τῶν “ακώνων, οἵτινες 
ἀπὸ μέρους ἦρχον διὰ μόνην 
τὴν εὐγένειαν, κἂν μὴ εἶχον 
ἀρετήν. ϑ6ὰ Ἰαιῖυ5 νἀδηταν νουθἃ 
ΒρΘοίατο οἱ δὶ ΟΠΊΠ65. ΠΟΠΊΟΘΟΒ 

Ὺ ΨΨ το» ΨΨΌΝ ἢ 

ἣν»--Ξ 
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προτιμᾶται, οὐδ αὖ κατὰ πενίαν, ἔχων. δε τὶ 
ἀγαϑὸν δρᾶσαι τὴν πόλιν. ἀξιώματος ἀφανείᾳ 
κεκώλυται. ἐλευϑέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν 
πολιτεύομεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν καϑ 
ἡμέραν ἐπιτηδευμάτων ὑποψίαν, οὐ δι᾽ ὀργῆς τὲν 
πέλας. εἰ καϑ' ἡδονήν τι ὁρᾷ, ἔχοντες, οὐδὲ ἀζη- 

μίους μέν, λυπηρὰς δὲ τῇ ὄψει ἀχϑηδόνας προσ- 

τ ΒΡίθθθ, ΡῈ Π65 48π05 {πὴ Τ,866- 
ἀδδπιοηϊουαπι ΓοΙρ αὈ] θα 6 δα πλϊ ηἰ- 
βίγαιϊο οὐδί. ΟἿἷ1 δά. Ὗ' 1, 1. 
Μέρη, ἰ. ὁ. Ξηνρονβίαδδθη, 
βίη ρῚ  οἰνῖππη Οταΐπ 685. 4] 5.8 ΠῚ 
αυΐβαὰο γοὶ ΡΠ Ιοα 6 ρανίθιη Παρ θηί 
ψοσδη τυ οἱ 80 ἴρ80 Τῇ. ΥἹ 89,1 
οἱ 0 Αὐἰβίοι. Ροὶυ, 119 (ρΡ. 1210Ὁ 
22), αδὶ ἀ6 ᾿ρβουιπι Θραγίδ ΠΟΓᾺΠῚ 
ΟΡΑΙΠΙθ5. ΒΘΓΠ]Ο δϑί. δά θη 
πἷος μόρια ἀϊοεῖς 1. 1, ἼΠΙ () 8 
(Ρ. 1808 0). 11 (Ρ. 1818 4). ΑἸϊαπι 
ΒΔ Πη0 πίοι 10 6 ΠῚ Θχοορι αν] 
ΟἸα55.: δαϊαΐιβ ἃ ρεατίρ 4π8- 
ἀ τὴ 8568 Ταοίϊοπθ, αὐοα Τα- 
ογάϊάοιι ἀπὸ στάσεως αἸοίαγατη 
[αἴθ ουβαϊπηυβ, Εχ ποβίνα ἴη- 
τεγρυθίδιίοπα ΤῊ. νεῦρα Ορίϊπη8 
σοΟποϊπππί οαπὶ ΡΙ]αί. Μοποχ. 56η- 
ἰοπίϊα βιργὰ δ|18τἃ. ΤΘπιογα θυ. 
ἀπὸ γένους ΒΟΥ ρ51:, ὁαἱ ᾿π50]1- 
τππὶ ΠΠπὰ ἀπὸ μέρους 5αθ5ιια- 
ἴὰΠ| 6586 τη ΪΠΊ6 δϑύ ῬυΟθ Δ 116. 
-- ἔχων δέ. 41ὲ ἀϊοίππι 6βι, 
αυΐα Βυροιίΐονα οὐδ᾽ αὖ κατὰ 
πενίαν Βύσο ἀβοϊαγαμπί, αίᾳαθ 
οὐδ᾽ αὖἡ πένης μὲν ὦν. Γέ 
ἰδ θη οοηΐεοϊ Β οἰ 5Κ,, ᾿πα ὉΠ 16 οἱ 
οομΐγᾶ νἱπὶ ἢπΐτ5 Ῥδγί οι δ 6, --- 
ἀξιώματος ἀφανεέᾳ,ρτορ- 
(ε᾽ αἱσηϊίαιῖϊβ ορβουτγῖίᾶ- 
{6 Τὴ, 40 8}15 ΘΟΓΌΤῚ ἴαἰν 4] ᾿πίρθυ 
ΞΡδΓΙΆΠΟΒ. ΠῸΠ ΟΧ ΠΟΠΊΟοἶΒ ΘγδῺΐ 
εἰ ὑπομείονες αἀϊοοῦαμτιν, ΟἿ. 
Ηργω, Απίψα. 1 ὃ 48, 9 -- 
κεκώλυται, 501}. ἀγαϑόν τι 
δρᾶσαι τὴν πόλιν. 

ξ 2. ἐλευϑέρως. σῇ, θῦ, 8. 
-- πολιτεύομεν, ἴῃ οἶνὶ- 
ἰδύθ Ὑἱν 1 Πτ158, ΟΠΠῚ 810 ᾿πίνδῃ- 
511] ν Π|, δοοι5. τὰ πρὸς τὸ ποι- 
νόν ϑεοιπᾶππι Κυπορ. αν, 8 460, ὅ 
δάπ, 4 ᾿Ἰπιογρυθία πάπιβ δϑί, Εοάδια 
Τη040 Δοοϊρίθπάιμη εβϑί θὅ, 7, --- 

καὶ ἐς τὴν... ὑποψίαν, 
οἱ ᾳαυοά δαιιϊποθὲ δὰ πηπτπ8 1 
οοὐἰ ἀἸϊᾶ ΠΟΥΙ απ βύπαϊο Τὰ πὶ ἃ 
πορούϊ ον ἢ 5Βπ5Ρ᾽ ΟΊ 0} 61. 
πὶ ἐπιτηδεύματα 68 5πηΐ α86 
ἐπιτηδεύσει (86, 4) ἢππί αἰατπο 
ἀσαηΐαν, Εγιβίγα ΒΗ οἰ ἤθυβοῃ, Οοη- 
ἰθοῦ, ἴῃ ΤῊ, ρ. ὁ 584Ἡ. ἀνυποψίαν 
οοηΐϊθοϊί, Ναπι ᾿πθρ τα Π 6556 ΘΟ, 
Βουὶρύαγα πη. 5] Π}}Π10π4 0 νΘΥΘΟΓΙΠῚ 
ὙΠ 69, 2 οὐ πρὸς τὸ δοκεῖν 
τινι ἀρχαιολογεῖν φυλαξάμενοι 
οβίθπαϊυ, τ Θηΐτη 101 οδατ10 ΠῸΠ 
δα 1ὰ αἰπύ ααοα οἄνοπάο οἵῇ- 
οἰδαγ, 568 δὰ 1Ἰᾶὰ αποα οανοπᾶο 
ῬΓΟΠΙθοίαν, βίο πο ἀποαπθ ρὰ- 
ὈΠΟα ᾿ἰρΡογίαβ πο δὰ 1ὰ αἰϊποί 
αὐοα 68 οἴποϊίαν, 566 δὰ 1ὰ αυοά 
δᾷ ργομὶθοίαν. ϑοπίθηθα δαίθιη 
ἀπίγοῦβα {ΠΠπδίγαίαγ 118 αὰ86 ΠῚ 
817, 2 Ἰορτηίαν, δ] ΟἸεοη Ατη6- 
ΠΙΘηΒΙ ὉΠῚ τὸ καϑ᾽ ἡμέραν ἀδεὲς 
καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλ- 
λήλους οομηηοπιοταί, Οὗ, ὙΠ 
609, 2. Αἰἴαπα υὐίῃγ ἢος ἰοοο 
ατοίϊὰβ Ηϊβι. ὟἹ 199 56, 
((πιορρν. ΠῚ ρ. 428) δὰ ἀδιπου- 
5 ΠΤ οἰϊδ πηι 5 ΠΡΌ ΪΟΓ μη Π0- 
γαϊη πὶ ᾿Ἰθογίαίθπι αἰ] θηίο 40 
ΑἸ Θπ θη θ 115 5 υν ἃ ΠῚ 6588. Ε05 
ἰδ θη 8Θ6Π5085 4105 ᾿ἰῸ ΟΥ̓́ΔΙΟΥ 
Ργδϑάϊοαῦύ. ΠῸΠ 5ΘΙΠΡῈΙ ΑἰΠΘηΐ5 
νὶρἶ556. ᾿Π 06} 16 ΘΠ. 115 6Χ 115 4086 
ἂς. ΑἸοΙ θα 15. νἱοία ΑἸΠ ΘΠ Θη5685 
ΒΘη51556 Ι 15. 28 Ἰεοοίμηιβ. --- 
- εἰ καϑ' ἡδονήν τι δρᾷ, 
βὶ ραπῖο 8π0 ἱπάυϊροῖ, (ΟἿ. 
ῦ8, 1, -- οὐδὲ... προστι- 
ϑέμενοι, ΠΘα4Ὸ6 ᾿ΠΠΟΘΘΠ 65 
4 αὶ] ἀ ἐπι, 564 {γ1568 (οἵ, 38, 1) 
νἱβὰ ΔΟΓΆΙΠΠ ἃ 5 ΠΟ 15 ̓ πἰπη- 
ΘΘπῴ65 5ῖνο ἱπΠΠΡ Οἢ 6.68; 50]]. 
Ἰεραπι Ῥγϑθοαρ 8, αὖ γθοίθ ᾿πίθν- 
Ργθίαίαν Κυπθσ, ΟΥ. 1 78, 1 10]- 
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τιϑέμενοι" ἀνεπαχϑῶς δὲ τὰ ἴδια προσομιλοῦντες 
τὰ δημόσια διὰ δέος μάλιστα οὐ παρανομοῦμεν, 
τῶν τὲ αἰεὶ ἐν ἀρχῇ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νό- 
μῶν, καὶ μάλιστα αὐτῶν ὅσοι τὲ ἐπ᾿ ὠφελίᾳ τῶν 
ἀδικουμένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύ-- 
νὴν ὁμολογουμένην φέρουσιν. 

46 δάη. Ῥᾶγαπιὶ οοηϑι ἀθιδία ἰδη- 
4π8η} 5᾽ τ }Π1ἃ Αἤθγθη5 Ποθγοᾶ, ΥἹΙ 
21. ὅόορῃ, ΟΒ. 1460. ΡΙαί. Ῥγοῖ, 
946 Ὁ, τοὶ προστίϑεσθϑαι 5ἷθὶ 
ἸΠΡΟΊΉΘΓΘ, πὶ απ Θ᾽ 6 Γ 6, 606 - 
ΤΏ ΘΓΘ νϑ]οῦ, ΟΪὰ55. προστι- 
ἁέμενοι ΠοοΊοοΟ βίο ηϊ ἴσαν ραϊαὶ 
ναϊίὰ ΧΡ ΥΪ πη 685,5) ρΡΓ86 56 
ἔθυθπίθβ, αυοὰ οϑὲ προτιϑ'έ- 
μενοι (οἵ, ΠΙ 64, 4. 1Π 88, 8 
Ἰθίφαο 4 .), ᾽ὐ ἀποίοτο Βδάμδιηο 
ΒοΡΙρβῖῦ Ηθυνγ. δὰ ουμ, αὐ πο- 
λιτεύομεν οβίθμαϊν, ἀθ ΡΒ] 1οἷ5 
᾿πβυϊ{π0158. ΒΕΓΠΊΟ 510, Ἰπα!ιο ριΐι5 
οϑί προστιϑέμενοι. ᾿ἀχϑηδόνες 
Πῖο σοπίαπηθ δα ἀἰσππίαν (οἵ, άπ. 
ΤΙΝ 40, 2) οαδιϊραμαϊ οαιβὰ ἰἴπη- 
Ῥοβίδθ 4886, αυδηα 8 ΠῚ ΠΟΧΆΙΏ 
ΠΟ δἰϊεγαπί, ἰα ΠΊΘ ἢ ἈΠ] ΠῚ Π1ΠῚ 866 Γ- 
θὸ ἀοΙονα αἰδοίη, απ8|65 ἀρυᾶ 
Τιορα θη πἶοβ ἰπθυαπῦ δηϊπιδα- 
γΘΥΒΙΟΠ6Β5 ἀταξίας (Χ 6, Ηϊβι, 
αν. ΠΙ 1, 9) εἰ ἀγαμέου (ΡΙαι, 
Τγο. ἴδ εὐ ἔογίαββθ οἰϊαπι ὀψι- 
γαμίου ει καπογαμίου (ΡΙαι. 
Τ,γ58. 80) δορὰ πη 6 απ86 οΟηίγἃ 
οἰν τ 015 Ἰη δ. τὰ 6556 ν᾽ ἀθθδηταν, 
Ταὶο5 προπηλακισμοῦύς Ρίδι. 
Τιερο, 88 ο, 416 Πὶ Ἰοοι ΠΠ ραν 
Κυμθρ᾽., ΘΟΙΩΠΙΘπονδὶ ἀμόρφους 
ἕδρας ἢ στάσεις. 

88. ἀνεπαχϑῶς, π 0ὴ ἰπὶ- 
Ῥογίαη 6, -- τὰ ἔδεα προσ- 
ομιλοῦντες, ἴῃ τ6 015 ΡΥὶ- 
ναι Αἰϊὰ5 δὐϑρᾶ ἃ 1πΠὶ ΠῸ8 
ΒοΥο πη 65. Ιηΐου 86. γϑίδυ απ ιν 

τὰ ἴδια εἰ 48. ῬΓΑΘΟΘββογιιηὗ 
ἐς τὴν... ὑποψίαν. Οἵ, Κυπορ. 
ατ, ἃ 46, τ αϑαὶ 4 οἱ ἀθ τὸ Αὐἱβιά. 
Τρ. 198. -- τὰ δημόσια. 
οὐ παρανομοῦμεν, ἴῃ ρὰὲ- 
Ὁ11018 Ὑ6θ08 ῬΣορΡίδϊ 'σθ- 
νουθη τη (δἐζἰϊολε ϑ'ολθιι 

Καὶὰ 6 5.5) 41 σοιηρᾶγδϊὶ ποία γοΡθὰ 
ἔνϑα δέος, ἐνταῦϑα καὶ αἰἷ- 

δώς) ποὴ νἱοϊαηϊαβ 6565. 
ες τὸ οἵ. Ηεδγπι. Απίΐαα, 1 8 118 
εὐ ΠῚ ὃ 84, 8. Τὰ δημόσια --Ξ 
τὰ πρὸς τὸ κοινόν ὃ ἢ. ϑε6η- 
το ΠΕ Ἰᾶγαπὶ ΘΟΠ Δ ΘΡ ἢ ἴδῃ 5] βρθοίᾶ - 
ΤῊ 185 ἀνεπαχϑῶς δὲ (δέ Ξε 5οη- 
(6γηὴ) τὰ ἴδια προσομιλοῦντες 
ὈΌΒΌΘΗΝαΙ εϑῦ νϑυθὶβ οὐ δι᾿ ὁρ- 
γῆς .-. προστιϑέμενοι, τὰ δη- 
μόσια τς . φέρουσιν αίθπι ἰΐα 
γϑδραηίαι δὰ ,ἐλευϑέρως τὰ 
πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύομεν 
ΛΓ ΘΟΓΙΠῚ 5θηθη απ ἔμβὶ5 ὃχ- 
ΡΠ οθηῖ, Νάμα ρα] Ϊοα 11ὰ ΠΡ να 5 
ἴῃ 60 ἃρρᾶιοϑύ ααοὰ ᾿ΘρΊθιι5 ραγθηῦ 
ΠΟῚ οοδοίϊ ΘΔΓΙ ΠῚ βουνοὶ ίαίθ, 56 
ΒΡΟΠῖΘ ΡΓΟρίθν ἰηϑ᾽ 8 1 ΘΓ Γ6- 
γ ΓΘ η 8 πη. ᾿ρΡΒΟΥΌΤη ᾿σὶ ταν παν ἃ 
ἀποιπηίαν δα ἰθριιτη Οὐ ΟΘαἸΘἢ 8 1, 
ΠΟ Θχίθγηδ πθοθβϑὶίαίθ, (δι θυ} 
ἀε δέος νοοἱϑ νἱ οἵ, ΡΙαι, ΒΌΛΠ ραν, 
126}. ὁ οὐ ἀθ τοίὰ 5θηϊθηία 50ΡΗ. 
ΑἸ. 1014. -- ἀκροάσει, ὁθ06- 
αἀἰθη ϊα, Θᾶ6 88 γοϊαητα να οἱ 
Πἰῦοτὰ. Ναηι ἀκρόασις εἱ ἀκρο- 
ἄσϑαι ἀ6 1ἴ5 ἀἰοῖταν ααδα ουρίά δ 
οὐ Πθθηύαν δαᾶιηαβ (οἴ, 1 21, Ἂ 
δ... 4. ΠΏ 5. δ’ ΠῚ 159): 
οὐοοάϊοπάϊ νὶ πῇ οὐϊδ πὴ ἔλεος 
ἰγϑηϑιϊ. ΠῚ 27, 8. 817. 2. ΤΥ 106, 
9. Υ110;8. 10. 4. Θδμθεῖνὶ δαὶ 
ΟὈϊθοινὶ αὶ ἀϊουπίαν. Οἱ. Κυυορ. 
αν, 8 47, 2ὅ ἀάη.1. ῬΓῸ ἀκροάσει 
ἀϊφοθνο 1οοῦδι ἀκροώμενοι. Τὰπὶ 
αὐτῶν ρομπᾶοι εχ ὅσοι. --- ἐπ᾿ 
ὠφελίᾳ ... κεῖνται (ΞΞ τέ- 
ϑεινται). ΟἿ ΡΙυϊ. 80], 18. -- 
ὅσοι ἄγραφοι .. . αἰσχύ- 
νην..-φέρουσι, 488 (166585) 
Ἰϊορι βογίρίδε πΠΟὴ βἰηΐ, ἰ8ἃ - 

πὶ 6 ἢ ἱρὴ ΟἿ ἢ Ϊ ἃ πὶ Ο0 ἢ [88 5 ἃ Τὴ 
(Ξοιὰα ἀὲ αὰἃ οοπμϑδίαις ἰῃ1ΘΡ 
9 ΠῚ 68) αὐ Γοσαπί. ἘΔΟΙΠΠ 5 δὶ 
τοῖς παρανομοῦσι ΒΔΓ 
αὐᾶπὶ αἰσχύνην Ραάοτοηι ἰπῃ- 
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98. Καὶ μὴν καὶ τῶν πόνων πλείστας ἀνα- 
παύλας τῇ γνώμῃ ἐπορισάμεϑα. ἀγῶσι μέν γε 
χαὶ ϑυσίαις διετησίοις νομίξοντες, ἰδίαις δὲ κα- 

τασκχευαῖς εὐπρεπέσιν. ὧν καϑ'΄ ἡμέραν ἡ τέρψις 
τὸ λυπηρὸν ἐχπλήσσει. ἐπεσέρχεται δὲ διὰ μέγε-- 
ϑος τῆς πόλεως ἐκ πάσης γῆς τὰ πάντα, καὶ ξυμ-- 
βαίνει ἡμῖν μηδὲν οἰκειοτέρᾳ τῇ ἀπολαύσει τὰ αὐὖ- 
τοῦ ἀγαϑὰ γιγνόμενα χκαρποῦσϑαι ἢ καὶ τὰ τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων. 

99. Διαφέρομεν δὲ κἂν ταῖς τῶν πολεμικῶν 

Οδρ. 89. 8 1. 

16] τ 5 8 ἀπδιὰ ἱπιθρργείᾶ- 
ΤΟΊ ΘΙΩ ὁμολογουμένην Ρᾶντιμη 
οοπηγοηῖϊ,. για αἰσχύνην φέρειν 
ΠΟῚ 6586, αὐοα Ηεῖϊπι. σοἱαϊί, 
ΡΟ ΘΥΘΠ Ἶ ἃ ΠῚ 568 Οὔ ϑδυνδῃ. 
τἴατη οἴ οοτα ὁχ 88 Παϊΐτ5 
[ουαααθ (οἵ, ὅόορῃ. Τύδοῃ, 66. 
ΡΙαί. Μεποχ, 2148. ὕοην. 184 ε. 
1658. 671 6) ἀρρᾶγθι, "6 ἀγρά- 
φοις νόμοις νὶᾷε ϑοοταίεμι αἷ5- 
Ραϊδηίοιι ἃρπαὰ Χοη, Μοπιον. ᾿Υ̓ 
ἜΤΟΣ Ὁ ΟἿΟΣ Ῥυο ΜῈ]. 4. 10. 
Ἡουτη.. Αἰϑαῦ.. [8 5.) 12 οἱ 
5 10): 
(ΔΡ. 88. 81. ἀναπαύλας, 

ΓΘ 5510η65. 6 ρ]υγα! οἵ, 
δάη. 49, 2. Ῥαυ]ὸ ΔΙ Ίτον θα ταν 
τῦ, 8. --- τῇ γνώμῃ, Δ ἢ ἴπ|0. 
Οὐ. 51, 4. --- ἀγῶσι μέν γε 

: νομίξοντες. 06 ἀδιεϊνὶβ 
ν  5Ππὶ ἢ, δὲ ϑομνν εἰ ΘΝ, 
αὦ Πειοάοι, ΙΝ 68, ἀδ γὲ οιπὶ 
Ῥαυγιῖο, νομίζοντες Ἰαπροηάο δάη. 
ΙΝ θῦὅ, 4. Ετγαδίτα τε διοίουθ 
ἸΡ τοτῦ τα Ηριν. - ϑυσίαις 
διετησίοις. ..Θυσέαι ἢ. ]. ποη 
Βα ηΐ δου ποῖα; 56 ἴδθϑία, ἔθυϊδθ 
ἴῃ φα θιι8 Πογθηΐ βϑουηϊοῖα; νοοδί 
οι ἀναπαύλας." Βδι. 
Διετήσιος ΔαῖΘη ἀπ᾿ ΑΛ αἰΓ α τα 

50 ΡΟΥΘ ΠἶἾ5, τοῦ 8ΠΠη0, ἢ 
Δ Π Πἰγουβασγὶι8. Ηοο ρἰδουϊ, 
ααϊα 6 πὶ σ δι τηδίῖοο ΒΟΚΙΚουδ ΠῸ 
(Απορᾶ, ν. 8ὅ διετησίως ἀντὶ 
τοῦ δι᾽ ἔτους, οἷον καϑ᾽ ἕκα- 
στον ἔτος -- Θουκυδίδης) οἱ 
ΑΥΙΒΙΙΙ 1 ρ. 185, ΠΙμὰ ταηηθῃ, 

καὶ φτὸ κἂν οοδᾶ. Οἵ, δάη. 

αποά 56}0]. οὐ, αἱ ν᾽ ἀθίμγ, ΡΟΙΙαΧ 
Ι δὲ (διετήσιος ξορτὴ ἡ διὰ 
παντὸς τοῦ ἔτους) ατηρίεχὶ 5081, 
Ῥτγδοίογεπα πηι νἱἀθίυγ; 8 Ππηΐνοῦ- 
ΒΑΓ δηΐπὶ αἴθ5 ἴθϑιὶ οἱ [παὶ ἴῃ 
οἸπηἶθιι5 οἰ ν᾽ δι 115 Θογαηΐ, ΑἸ Π 615 
δαΐοτα ἰδηΐία ΘΟΥᾺΠῚ πη ἰὰ4 0 αὖ 
ααονὶβ ΠΊΘΠ586 δ᾽ Ρ6Γ (οἰ Πὶ αἰιᾶϑὶ 
ΔΏΠΙΙη (ἴ65 ἴθδίοβ δοογθηΐ, 408 
ἀθ τ οἵ, Ῥβϑθιάο-Ρὶαι. ΑΙο ἢ 
148 ε, Ρβοιάο- Χο, 46 Βορ. Απ. 
θν ἀν δ. Ὁ}. 18. ἘΓΘΕΘΟΘΊΔΠΤΙΒ, ΠῚ 7 
15. ἱποο]α5 Ἀποομῖαθ ἀοβονῖοῖι 
σχεδὸν, παρὰ πάντα τὸν ἐνι- 
αὐτὸν ἑορτάξοντας.““ ΒΙοοπιΐ, 
-- κατασκευαῖς. Οἵ. δάη. Ι 
10, 2. -- καϑ'΄ ἡμέραν ἡ 
τέρψις. Οὗ δήη. 1 82, 8. 187,4. 
--τὸ λυπηρόν, ἐὐ᾿ εἴτ πὴν-- 
ἐκπλήσσει, Θχοῦῦτ, αἱ 87, 4. 

8 2, ἐπεσέρχεται. Ὄθ 
τη θΡ οὶ 15 πᾶ ᾿πηροΥίϑηΐαιν ἀἸούατη 
οϑί, αὐ ἐσπλεῖν, 46 απο νἱά, ἃ ἀη. 
1Π ὅ1, 2. --- ἐκ πάσης γῆς 
τὲ πάντα, ΟἿ ἴδβοον. ΙΥ̓ 1]. 
Ρβϑρυάο- Χρη. 1.1]. ἢ, 11 5ᾳ4ᾳ. Οε- 
ΤΘΡΌΤη αἰΐθηάθ ΠΥρΟγθΟ θη ογᾶ- 
τουῖδπὶ οἱ οἵ, 48, 8 οὐ Αὐ᾽ϑίϊα, 
ἘΠΟΟΠΙ. Βοιῃ. Ρ- 200, 10 54ᾳ4. --- 
τὰ αὐτοῦ ἀγαϑὰ ἊΝ 
μενα θοπᾶ 46 πἷο (Ϊ. 6 
ἴῃ ̓ Αυΐοα) Ριονδπῖυπι. 6 
αὐτοῦ εἴ, ΝΙ 84, 1 οἱ 46 ο0110- 
οδίϊ0Π6 γουθογα δάῃ, Ξ οὐ ες 

-- ἢ καί, Οἱ. Κτυοσ, ατ. 8 ΠΩΣ 
82 δάῃ. 18. 

ὅΔρ. 89. 8 1. καν ταῖς... 
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μελέταις τῶν ἐναντίων τοῖσδε. 
καὶ οὐκ ἔστιν ὅτε ξενηλασίαις κοινὴν παρέχομεν. 

’ Ν ’ 

τὴν τὲ γὰρ πολιν 

9 ΄ , κ Ἦ ἋἫἋ ’ τι Α 

ἀπείργομέν τινα ἢ μαϑήματος ἢ ϑεάματος ὃ μὴ 
κρυφϑὲν ὦ ὃν πολειιί ᾿δὼν ὠφεληϑεί “ρυφϑὲν ἄν τις τῶν πολεμίων ἰδὼν ὠφεληϑείη. 

’ 9 “ὦ “ὦ ἡ , 

πιστεύοντες οὐ ταῖς παρασκευαῖς τὸ πλέον καὶ 
ἀπάταις ἢ τῷ ἀφ᾽ ἡμῶν αὐτῶν ἐς τὰ ἔργα εὐὖ- 

ψύχφ᾽ 
Ἁ 2 -" , ο } ’ 

καὶ ἐν ταῖς παιδείαις οὗ μὲν ἐπιπόνῳ 
“ἢ ’ 9 ἣν ΄ Ψ Ἁ 9 -“ , ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχον-- 
ται, ἡμεῖς δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι οὐδὲν ἧσσον 
ἐπὶ τοὺς ἰσοπαλεῖς κινδύνους χωροῦμεν. 

τοῖσδε. Κἀν Ρτὸ καί Ιερεῃ- 
ἀππι) 6556 γϑοίθ δχἰβίϊηγαΐ Κτυορ.; 
Π8Π| ἀδίϊνὶβ ταῖς. . μελέταις 
ῬΓΟΡΥΘ 6ε8 165 ἴῃ αι, ἀδίϊνο 
τοῖσδε 6ὁλ6 απὶρθ8 ργᾶθ δάγους- 
58 115 Θχ σοι ηΐ βίση ον ν᾽ θη- 
{πν, Νραιθ δηΐπ] 0815 βίμαϊβ 
Ὀ6]1}1ο5,. ααὶρΡ6 4π86 ὉΓΓΟΡΌΤΠα 8 
ΘΟΙΠ πη αηἶᾶ 5ἰηί, αἰογαπί, βϑὰ 
αἴνοῦβα ατὰ 1 118 νθυβδηταῦ τὰ- 
τοιθ. Οἐ. ΡΙαί. ἄς Βερ. 508 ἃ 
Εὐριπίδης διαφέρων ἐν αὐτῇ 
(τῇ τραγῳδίᾳ). δε ρτοχίπιο γάρ 
οἵ. δάπ. 1 2, 6. --- ξενηλα- 
σέαιυς ἀπεΐργομεν] ὥσπερ 
οἵ Λακεδαιμόνιοι. 5610]. ΘΕ 
144, 2. οἱ 101 αἄπ, -- μὴ κρυ- 
φϑέν, ἰ. 6. εἰ μὴ κρυφϑείη. 
Ηδοο ΡΙαΐ. ἴῃ ἴωγο. 27 ἱπηρτγοθϑί, 
ΘΟμΐγᾶ ἀἰσθηβ ἤδη ξενηλασίαν 
ἰάθο εβ588 ἴδοίδηη πε ΡθυΘοΎἹηΪ 
ΡΥΑνῚ δ αυϊά ἱπέογαπί. ὙΘΡΌΤῚ 
ἰδ 6 ἢ Τιαοοά Δ 6 1η ΟἸἸΟΥΤΠῚ τῆς πο- 
λιτείας τὸ κρυπτὸν δια πη ν 
68, 2 ΟΠ ΠΟΥ Δία, --- ἄν γΘΐοΡ 
δ ορίαι. ὠφεληϑείη. -- καὶ 
ἀπάταις] καὶ ταῦτα πρὸς 
“ακεδαιμονίους αἰνίττεται. 

6001, Εγασάθβ 6] ]Π]οᾶθ δηΐπ ἃ 
1μΔοοἀδτη 5 ΠηαΧὶπιϊ ἃ ΘΒ{1π|8- 
θδΠΙαΓ, σί. Υ 9, ὅ. -- τῷ ἀφ᾽ 
ἡμῶν... εὐψύχῳ. Οἵ, δάπη. 1 
31,1. --- ἐν ταῖς παιδείαις 
Ῥγδθροβίτατη αἰβιαποιίίοπὶ οἵ μὲν 
-- ἡμεῖς δέ δα υἰτοβαθθ γοίον- 
Ἐαν:ο:- οἵ εν... εὐϑὺς 
νέοι ὄντες] ,,καὶ ταῦτα πρὸς 
Δακεδαιμονίους. ἐκεῖνοι γὰρ 
ἀπὸ μικρᾶς ἡλικίας εἰς τὰ 
πολέμια ηὐτρεπίξοντο" καὶ εὐ- 

τεχμή-- 

ϑὺς ὡς ἐτίκτετο τὸ παιδίον, 
ἐν ἀσπίδι ἐτίϑεσαν αὐτὸ καὶ 
δόρυ πλησίον καὶ ἐπεβόων 
ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τάν, τουτέστιν εἴ 
ταῦτα σῶσον ἢ μετ᾽ αὐτῶν 
ἀναιρέϑητι. οἵ δὲ αὐτοὶ οὔ- 
τως ἐπιπόνως ἤσκουν ὡς μηδὲ 
λουτρῶν ἀνέχεσθαι, ἀλλ᾽ ἀρ- 
κεῖσθαι τῷ Εὐρώτᾳ ποταμῷ 
πρὸς τὸ λούσασϑαι. ἀμέλει καὶ 
διαμαστιγώσεις ἐγίνοντο κατὰ 
τινα καιρόν. ἐν αἷς οἵ πλείονας 
(απαϊ πληγάς, οἵ, Κνιαθρ,. αν. δ 48, 
8 δάη, 8) ἐνεγκόντες ἀνδρειό. 
τεροι ἐνομίξζοντο.““ ὅ.Π01]. Οἵ, 
Με}. Ποῦ. 1 ρ. 299 544. -- 
τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται, 
νἱρίαίοπι ΟΠ 5 ΘΟΙΔΠΤΌΤ, Οῇ 
δά, 1 194, 1, -- ἀνειμένως 
διαιτώμενοι. ΟΥ 1 6, 8. - 
ἐπὶ τοὺς Ἄρα απ 35. κ“πιν- 
δύνους χωροῦμεν, 501}. ὥσπερ 
ἐκεῖνοι (εἴ. Ὑ 16, 8), ΡΑΥ15 πῖὸ - 
τ Θ ηὐἶ ΡΘγῖ ο}8 δίαιο ΠῚ 58 - 
ἴπιι5. 819 ἀγὼν ἰσοπαλής Ὀϊο 
Δ55. ΧΗΙΝ 80, ὅ, ἴΐοπὶ ἐσοπα- 
λεῖς πόνοι οἱ 51π|1118, ἀθ φαϊθαβ 
νἱὰ. ὅίθρῃ. ΤΙ65. 1)6 Ποπη ηἾθ 85 
ΙΝ 94,1 ὄντες πλήϑει ἰσοπαλεῖς 
(6: ἀντίπαλοι) τοῖς ἐναντίοις. 
Νδ οὔλἶββοὸ υιϊουϊο ἐπ᾽ ἰσοπαλεῖς 
κινδύνους 510 ΒΟΥ Ἰ θΘ πα πιΠῚ [856 
Ραϊθίαν, τποπθηηι5 ἐπὶ τοὺς ἐσο- 
παλεῖς κ. ἴοτο ̓ Ἰᾷοπὶ 6556 δί4 16 ἐπὶ 
τοὺς αὐτοὺς κ. (οἴ. ΥἹ 78, 8) οἱ 
51 Π} 116. ΟὈ ΠῚ ἉΡΕΘΌΪΟ αἰοὶ ἘΠ 608, 
4 τὰς ὁμοίας χάριτας ὟΝ 89 
ἀπὸ τῆς ἴσης ἀνάγπης. Τα π6 
ΠΟῚ Ἀ556η 01 Π}0} 118. αιἱ ἐσοπαλεῖς 
ἘΔ ηΒΡΟΠΘη ἀπ 6588 Ραίδηΐ (ἐπὶ 
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ριον δέ; 

(Π 89. 81 

3 ’ 

οὔτε γὰρ “ακεδᾳιμόνιοι καϑ' ἑαυτούς, 
μετὰ πάντων δ᾽ ἐς τὴν γῆν ἡμῶν στρατεύουσι, 

τήν τε τῶν πέλας αὐτοὶ ἐπελϑόντες οὐ χαλεπῶς 

ἐν τῇ ἀλλοτρίᾳ τοὺς περὶ τῶν οἰχείων ἀμυνομέ- 

νους μαχόμενοι τὰ πλείω κρατοῦμεν, ἁϑροόᾳ δὲ 

δ᾿ ΟΣ 
856 ἑαπίπ τ. Οἷ δαη, 

8 8. ἀϑρόᾳ τε οοθα. 

τοὺς κ. ἰσοπαλεῖς δπὶπὶ [56 ΠῸν 
ἴῃ Μι8. ἘΠ ιθη. ΧΧν Ῥ. 3886 οοηϊ.; 
ἰσοπαλεῖς ἐπὶ τοὺς κ. Ηεφιν. 
ΒΟΥ Ρ511), ΡΤ ΒΘ πὶ Ουτὴ ἰΐα οἰ Πὴ 
βϑηςΘ ἢ ΔΓ. ΠῚ ΘΟΠΘΧῈΒ αἰ550 νϑίαγ. 
Ναπι ποὺ Ῥουῖοῖθβ οοπίθηαϊ, οχ 
Ἰ|θ6τα δἀ αοϑίϊοπθ ΑἸ θη ΘΠ565 ΠῸΠ 
τλΪΠ 5 ἴουίθ5. 6586 αυϑτη [.δοράδ6- 
τη πἶο5.,). ὩΌΟΡΌΤΩ ἕογυ τα ὁ (τὸ 
ἀνδρεῖον) ἸΑθονϊοβὶβ θχϑγοϊδίῖο- 
πἰθὰ5. ααἰθὰ5 ᾿ηβυϊ δ ηίαν οἰποῖὶα- 
τὰν. Ηδδο βϑηΐϊθηςὶα 60 ἀθοϊαγαίαν 
αὐοὦ πο πηΐποῦϑ 11 ααδτῃ Πϊΐ 
Ρουΐοαϊα δάϊγθ, ΠῸΠ 60 αποα 68ᾶ- 
ἄεπι Ρο(αϑίαίθ ψῈεὶ ἕονία πα Ρετὶ- 
οὐΐὰ 5αβοῖρογα αἰοαηίαν. Ησρο ΘῃΪ πὶ 
ΘΟΓαΠῚ ροίθβίαίθπιὶ γν6] ἔου Π ΠΆ Τὴ 
οϑίθπαθγοίποη Του εἰπαϊη θη, απ 8 
84 ρϑυἸοαοὐτιπὶ ἃ 6 α 8} αύίθιη οἱ ἴου- 
τἰὐαάϊη δηλ ᾿η46 σΟΠΒΡΙ Δ ΠῚ οὐϊδηη 
Ἰη5θα 6 η5 ἀθιηοηβίγαί 9 βρϑοίαί, 
αὰᾶ ΘΧροηϊίαν ΑἸΠΘηΐθη588 ᾿ρ508 
Ῥατγίβ οορίδυ τη θαϑἀ6Π) Γ65 σΟηδυΪ 
οὐ τα θ!!ογα Ῥ]ΘΡ αση 4 16 ΟΠ ον απία 
ΒΈΡΟΡΘ 48 πὶ ΠΟΘ ΘΠ] 0108 60Π- 
᾿ΆΠΟΙΪ5. ΟΠ ΠἾ11ΠΊ 5ΟΟΙΟΓΙ ΠῚ ΘΟΡ 185. 

8 2. τεκμήριον δ, Οἵ, άπ, 
15, 4. --πκαϑ ξαυτούς. Οοἀά. 
Ἰξο ϊο καϑ' ἑκάστους τοϊοτατὶ π6- 
αἰ. Νὰπι Παΐο, ΘὈΠῚ βίπ ρα] 05 
βιρηϊῆοεῖ, πο μετὰ πάντων, 56 
ΠΤ Υτεῦ ΘΟΠ ΓΤ ατη οδύ (οἵ, 
Υ 64, 4. Υὶ 68, 2. ΥἹΙΙ 64, 3). 

ἘΓαυβίγα θηΐτη Αση, ἰία πὰ πο ἸΟΟΘΌΓη 
Ἰῃτογργθίαίαν. ααᾶδβὶ βου ρία πὶ 5]. 
μεϑ' ἑκαστῶν, πθαὰθ δὰ Πᾶπο 
ΤΑΙ ΟΠΘΙῚ 60} ἢ ΠΊΔ ἢ 48 τὴ Αἴϊουγ 
Ἰοὺ 64, 8, υὐ] πρός τε ξύμ- 
παντὰς καὶ καϑ' ξκάστους 
Ἰάθπι ἔδενε 51 δίααθ. πρός τὲ ξύυμ- 
παντὰας καὶ πρὸς ἑκάστους. 
ΝΠ υἱ στα] Πηδίϊο6 ἰΐὰ δ 6. σου θᾶ 
Ἰπιογρτθιατὶ ᾿ἰοραὺ (οἵ, ἰάπηθη 84 η.), 
ἰδηθη ἤδθὺ ϑϑηίθηίΐα θ4, 8 60 

ΤΒυογαϊαϊθ 0] 1. 2. ἘΔ. 111. 

καϑ'΄ ἑκάστους οοἀὰ., καϑ'᾽ ἑαυτοὺς 411 νϑγίθηβ ρ 6 ᾽ 

Οἵ, δάη, 

εἴβοῖπιν αποὰ πρός φῬτδθοθαϊί, οαπῃ 
πἶο μετά βραπαίαγ. Νϑαιδ Π]ΔΡῚ5 
ΟἸ485. Ἰῃίθγργείδεϊο ρυοθαίαν, 4] 
καϑ' ἑἕκαάστους 56 ρδΥΑ πὶ ἃ 
οοίθυὶβ βἰρηϊῆοαγο ραίδί, ουϊπ5 
βἰ σα βοδιϊομΙΒ ΘΧΘΠΊΡΪἃ ΠΘα 68 60 
Αἰϊαία βαπί πθαῖιθ ΟπΊηἶπῸ ἰηγθηϊ- 
απίαν. Ττδαϊία ᾿οίταν βου ρίαγα ἔθυγὶ 
ΠΟη ΡοΟίεϑΐ, εἰϑὶ ποτιθη Πακεδαιμό- 
νιοιν ἀθονουὶβ, ἰὰ αποα, ἀπο Ϊ8Πὶ 
ΠΟΙ ἃροχίθ, 568 ἰθοίθ ἴῃ ἢδο ἰοίᾶ 
ογαίϊομο οαγρϑηίαν [δορά ϑδπιο πὶ Ϊ, 
βυδάοι ϑαιρρΡ. Ερ. οτἶτ. δὰ Ηδθγιη. 
Ῥ. 121. οὰ οἱ δυδδοῖιιβ ἰᾷ δϑί 
δὲ. 10 σορᾶθα!]ο ἐχραποίο πῸη 
μετὰ πάντων δέ, 5εὰ ἅπαντες 
5. ξύμπαντες δέ ᾿Ῥδααίτῖτατ, 6 
καϑ' ἑἕξαυτούς τῷ ρθὺ 86 50]1 
ΘΕ 178: 1. ΠΠ 801 19. 'ν Ὅς 8 
Ιβοοῖ. ΧΙ 103. -- μετὰ πᾶάν- 
τῶν, 5061}. ξυμμάχων. Νοη οπι- 
65 50ΟΙΟΥα οορίᾷθ [πἰβ [,.866- 
ἀδοιπηοηϊουιπι ΘΧρΘα ΟΠ] θι5. ἴπ- 
ἰογθυδηῦ, 5864 οἵῆηθβ ΒΟΟΘΙΪΟΓΌΠΙ 
οἰγιαίοβ. οατη 808 απᾶθατιθ οΟρὶ- 
δύαπι ρᾶγίθ, Νδπηι ποὸη πανδημεί 
ΒΟΟΙΪΟ5 Ῥγοΐδοίοβ 6586 αἰοίαπι οϑί 

,) ἢ. 471, ἃ. (υᾶτα Υ' 109 οο- 
ἀδπὶ ἰἴᾳγα αἰοϊίαν 1, ΔοΟΘα ΔΘ ΟπἰῸ5 
μετὰ ξυμμάχων πολλῶν τοῖς 
πέλας ἐπέρχεσθαι. --- τήν τε 
Ἀιτ.1. Ι͂ῃὰ Ποῦ ΔΙ6γ0 τηθηλ Ὁ 
ΘΧΒΡΘΟἰΆΠΙΙ5 ἡμεῖς τε τὴν τῶν 
πέλας “. τ. 1.; 568 δα σΘοπίΓΑΥΪαΠὴ 
οἴθγθηά πὶ βαΐβοῖς ἰρϑαπὶ αὐτοί 
βίηθ ῬΡΌΠΟΙΩ, Ροῖβοῃ. Οἱ, δάῃ. 
ΠῚ ὅ4, 2. -- τοὺς περὶ τῶν 
οἰκείων ἀμυνομένους. ΔΑι- 
ἰεπάθ βυπίαχίη Ηοτϊηθιϊοαπι ἱπάθ 
οΥἵδπὶ αποᾶ ἀμύνεσθαι {γδη 511 
ἴπ γίπι νου μάχεσϑαι. Ὅε 8ο- 
οι. οἵ, δάη, 1 108, ὅ. 

8 8. ἀϑρόᾳ δὲ τῇ δ. πὰπὸ 
ΒΟΥ ΡΒ ΠῚ8. οὐ ἰθηϊαθ δηίο ἰὰ ἀϊ- 

θ 



»᾿ 

82 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, 19΄. μ΄. 

τῇ δυνάμει ἡμῶν οὐδείς πω πολέμιος ἐνέτυχε διὰ 
τὴν τοῦ ναυτικοῦ τὲ ἅμα ἐπιμέλειαν καὶ τὴν ἐν 
τῇ γῇ ἐπὶ πολλὰ ἡμῶν αὐτῶν ἐπίπεμψιν᾽ ἣν δέ 
που μορίῳ τινὶ προσμείξωσιν, κρατήσαντές τέ 
τινας ἡμῶν πάντας αὐχοῦσιν ἀπεῶσϑαι καὶ νικη- 
ϑέντες ὑφ᾽ ἁπάντων ἡσσῆσϑαι. καίτοι εἰ ῥαϑυ- 
μίᾳ μᾶλλον ἢ πόνων μελέτῃ καὶ μὴ μετὰ νόμων 
τὸ πλεῖον ἢ τρόπων ἀνδρείας ἐθέλομεν κινδυνεύειν, 
περιγίγνεται. ἡμῖν τοῖς τὲ μέλλουσιν ἀλγεινοῖς μὴ 
προκόμνειν καὶ ἐς αὐτὰ ἐλϑοῦσι μὴ ἀτολμοτέρους 
τῶν αἰεὶ μοχϑούντων φαίνεσϑαι. 

40. Καὶ ἔν τε τούτοις τὴν πόλιν ἀξίαν {νο- 
μἰξω εἶναι ϑαυμαάξεσϑαι καὶ ἔτι ἐν ἄλλοις. φιλο- 

8 4. 
ἰάοσιααθ ἴῃ ὨΙΟΥ͂. 
θύῃ. Ρ. 1 54. 

ΗΔ]. 

ΒΕ ΠΧΊΠλὰ5, αὐ 510] ΓοΒροπἀογθηὶ 
καϑ' ἑαυτούς: αὐτοί, μετὰ 
πάντων δέ: ἁϑρόᾳ δὲ τῇ͵ δυ- 
νάμει. --- διὰ τὴν ΘῈΣ, ΝΥβ γι Ξ 
πεωψιν, ααοὰ ἴῃ ΤΘΥΥἃ [0 - 
βγα 8 5 οὐ ατη (Π0η ΒΟΘΙΟΡΙΙΠῚ) 
Θορὶδ5 ἵπ πα] Ἰοοα Πλΐ{{1- 
τη 5. ϑ᾽ΠΉΠΠοΡ ἡμῶν αὐτῶν ΠῚ 
54. Ὁ. ΠΟ Κααθον ἢ 5. 01. 2. 
απ, 8. -- προσμείξωσι, Ἰ. 6. 
ὁμόσε ἔλθωσιν, ἐς χεῖρας ἔλ- 
ὅωσι. --- ἀπεῶσϑ' αι ταθάϊαμη 
οϑύ, ΠΟ Ρᾶϑββίνιπι; σου δ η Γ 
δηΐπι ἄθ 60 αὐοα ᾿ἰρβὶ οββοθυϊηΐ, 
ΘΕ} 18:...2..55..0: 

8 4 καέτοι οοηῃϊαπποίϊοπα ἰῃ- 
ΒΘ4 65 ΘΠιιπ ἰαίατηι ΔΡΡΙἸσαύαν δὰ 
566 Π118Π| 8.1 ῬΡΔΘΡΥ 6558 Π) ἡμεῖς 
δὲ ἀνειμένως διαιτώμενοι. 
χωροῦμεν, ποι δὰ Πυῖπ5 ἀθη10Ὲ- 
Βίγα πο ὃ. 2 οἱ 8. ᾿ῃ θὲ ρ οϑἰΐδιῃ, 
ΑἸττου οηΐπὶ καίτοι, αποὰ ἴα]50 
Ἰπιουρ γον. ΟἸα85.,. υἱπὶ 5.8 ΠῚ 
ΓΘ ΠΟΘ. ΠῸΠ Ροίοβί. --- εἶ. 
ἐθέλομεν κινδυνεύειν, 
οὑπὶ (60 4ποα).. «ῬΥΟΡΘηΒὶ 
5ὍΠΠι5 δὰ ροεΐϊσαϊα Β. 0 6 ἢ- 
ἀκα, αυα ἀδ νὶ εἰ οοπίιπποιϊοηὶβ 
οἵ, 1Π9..2. 82, 2. 48, ὅ, δῦ, 8. 
ΨΙ84; 7.07, 1 -- δα ϑυμίᾳ, 
απΐπιο ΒΘΟΌΓΟΣ; ΤΟίου ταν, ΘῊ ΠῚ 

ἐθέλοιμεν αι. Αὑρ, τι. 
Ρ. 801 ἱπίαϊογαπιῦ ΠΡγαυ. 

8560, Μ, οἱ δἰϊᾳφαοί ἀθίθυϊ οὐ θ5 
Οἵ. Ουδοθβι. 

δα βαρθυουα ἀνειμένως διαιτώ- 
μενοι 81. -π- πόνων μελέτῃ, 
ἱ- 6, ἐπιπόνῳ ἀσκήσει, αὖ 8. 1. 
-- καὶ μὴ... ἀνδρείας, οἷ 
(θα πι) γἰτίατδ ποθὴ Ιορὶθ8 
ὯῚ ἃ 518. 4 Ὁ 8 Τὴ πιο υῖ θὰ 5 εἴ- 
ἔθοῖα, θὲ νόμων ἢ τρόπων οἵ, 
ΡΙαί. ἀθ Πρ. 541 ἃ ἐν ,τοῖς 
σφετέροις τρόποις καὶ νόμοις 
οὐ ἀ6 σοποί, δᾶῃ. 1 84, 2. ἤρθιν. 
ἀνδρείας 56οϊάθηβ ποίϊο ποῖ 
ΡΥΪποῖ ρα! θη βϑηϊθηιῖαθ οχίηῦ οἱ 
ἀθ δα ]ταϊλαῖθ Οὐαί πῚ8. ΠΥ. ΠῚ 
ἀεοίγϑ ϊι, --- περιγίγνεται 
ἡμῖν, οοπτϊπρὶῦ ποῦΐ58. Οἷ. 
δὅῃ, 1144, 8, -- τοῖς τὲ μὲελ- 
λουσιν...μ ὴ προκάμνειν, 
αἴ ἔατανῖθ ΔΟΥῸΠΙηἾΒ5 δηίθ- 
αὐδηὶ δοοϊάαπῦ ποη ΡΟ Γ6- 
Π1115. 5ἴῖο Ϊο δΔ55. ΧΏΝΗ 42, 2 
τῷ μέλλοντι προκάμνοντες. -- 
ἀτολμοτέρους. Οἷ. απ. 1 
81, 2. --Ἠ φαίνεσϑαι, 08 
ΡῈ δι δ 8. ΟἹ. ΤΠ 125. 8. 

Οαρ. 40. 8 1. Καὶ ἔν τε 
τούτοις ... καὶ ἔτι ἐν ἄλ- 
λοις. ψοῖρα καὶ... τὴν πόλιν 
ἀξίαν, εἶναι, αὐ Ποτὶ 8ο] οί, οαηῚ 
περιγίγνεται οοηροι πραπθαηί. 
Ῥαίοὺ ϑηϊπὶ νου ]8 φιλοκαλοῦμεν 
γὰρ κ. τ. Δ. ἀσβουῖ! ἀαΐθιι8. 4}115 
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καλοῦμεν γὰρ μετ᾽ 
ἄνευ μαλακίας" 
ἢ λόγου κόμπῳ χρώμεϑα, 

(Ι 839. 40.) δῦ 

2 , ᾿ - 
εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν 

πλούτῳ τὲ ἔργου μᾶλλον καιρῶ 
καὶ τὸ πένεσϑαι οὐχ 

ὁμολογεῖν τινι αἰσχρόν, ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν ἔργῳ 
αἴσχιον. 

δρ. 40. 8 1. 
ἘΡΘΕ 

κα 3 κ᾿ ᾿ ΄ ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰχείων ἅμα καὶ πο- : 

ἐν καιρῷ ἀοίονίοτοβ δ] πο, 
ἐν τε ἴτ. αι. Ρᾷ]. Απρ. 560, Μ, (858, [πιρᾷ, 86 ἔνι 

Ρῖὸ ἔνεστι εἰἰαπι ΙΥ̓ 109, 4 ἸορΊίαν, 

νἰγίατῖθι5 ΑἸΠΘηΐθηβο8 δαπηϊνᾶ- 
τἴοπθ ἀϊρπηὶ βἰπί, 84 απ86 ἰῃ 6ἃ 
ἀοβουι θύοι ΘΟΠΠ ΠῚ ΘΠ] ΟΥ̓Δ Ὠ Ὲ1 Ὑ]Ρ- 
ταΐθβ, ΡΌΪΘΗΥΙ ΔΠΊΟΥ, [ἰπ 6 ΓΑΓ ΠῚ 
δἰααίαπι, αἰν! γατη ᾿αϑία ἀ6511- 
τη [105 ΓΘΡΊΙΠῚ ΟἸΙΠὶ ῬΥῚ  ΔΙΔΓΊΙΠῚ {π|π 
ῬΌΡΙΙοασαπι οατᾶ, ἴῃ ᾿παϊοαπάο εἰ 
ἀο!θογαπᾶο ρυπάθηια, θ6ποῆοϊ- 
βηΐα, ΠΟῚ 686 ϑπηΐ απᾶ6 6Χ {Π|8ἃ 
δηϊπηΐ βϑουραία (ῥα ϑυμέᾳ) τᾶ 
ΑἸΠ ΘΠ θη565 ρουϊοα!α Βα θα πὶ 60Π- 
εἰἰπραπὶ δία φῬγοάθδηΐ, [ΠΠΠ10 
νΕΙῸ ὃ 8. ργυάθηΐθπιὶ ΤΘΡΠ 60Π- 
5] ἀθυ δύο θπὶ οὐ σΟρ ἢ ΟΠ 6 ΠῚ ΠῸΠ 
Ῥτοάϊγ οχ 14 ἴῃ Ῥϑυθ}}18. ββοὶς- 
Ῥίθπαβ βθουριίαία οοηἰθηα!ίαΓ, 
56 6 ΘοῃίγαυΪ0 Θαιι5Ά Τὴ 6558 4088 
εἴβοῖαι (0. δπΐπι γαϊοὶ διὰ 
ταῦτα) αἱ ἃ Ρουθ] 5 πῸπ ἅν οῦ- 
ἰδηΐασ, Ουδοθ οὐπ ἰἰα 5]η, Πᾶθο 
γοῦθα ἰΐὰ ΒΡ γι ου  θὰ5. Ομ ϊππᾶτὶ 
πϑαιθαπὶ αἱ β'πηα οαπὶ [8 ἃ 
περιγίγνεται ρεπάοθδηί, ΒΘαυαν 
Θχοϊάϊββα γϑυθιιπὶ εχ αὺ0 τὴν 
πόλιν ἀξίαν εἶναι ἀρίαπι οΒΒοΐ, 
αποὰ νομέξζω (οἴ. 1 70, 1) γεὶ 
λέγω ἴαϊ556 ΡΓΟΌΔΌ1]6 δβϑί, -- 
μετ᾽ εὐτελείας, οὐπὶ 5Ϊ1π|- 
ΡΙϊοϊταίο. ΟΥ ΡΙαῦ, Τμορο, θὅ0 ἢ 
οἱ 46 τ ϑόμοθπι, Απίϊαα, αν, ΡῈ], 
Ῥ. 188. -- φιλοσοφοῦμεν, 
᾿ϊτιογ15 ϑίυπ ἀ θη5. -- ἄνευ 
μαλακίας Ῥουϊηάο δίαπθ μετ᾽ 
εὐτελείας δὰ Βρανίδποβ γθβρίοἷι, 
ΗΙ δηΐμα ἰάθο [1 ογἃ8 οὖ τη ΧΙ πᾶ 
ΕΧ Ρρᾶγίβ οἰϊδπιὶ αὐΐθ5 δἰ αρ  ΪΟΥ6 5 
ἃ οἰν!ῖ6 ἀΥοοὈδηΐ, Π6 ἴῃ ΧΡ Δ ΠῚ 
εὐ το] ἴθ τὰ ἱποϊάθγθηί, Οθίθυ πὶ 
ποία δὲ 4 ἈΠ ΠῚ ΑἸΠΘηΪ5. ἀγίθϑ8 
εὐ Ἰίονᾶθ 80 'ρβο Ῥειγῖοίϊθ ῥτο- 
πιοίδ8 5ἰηΐϊ, --- πλούτῳ. . χρώ- 
μεϑα, ἀϊνι 1184 6 ((ἀπ4 μ8π|) 
γΘΡα τη σ᾽ ΘΥΘπ ἀάτατῃ ΟΡ ρΟοτία- 

πἰίαίθ ρούϊπ5 αἰ τὴ ΠΤ α τι ΠῚ 
((ἀπαυ8π|) γΘΡΒΟΥ απ) ἰδοίᾶ- 
ἰἴοπο. ὲ ὡς ποη ϑάϊίο οἵ, 
δᾶῃ. 1 70, 6 εὐ ΠΙ 10, 6. ΝΊΠΙ 
Ἰσιθαν μἷο, ἀσγαμη οδύ π66 ἐν δῃηίβ 
καιρῷ ἰηνὶε5. ππϑ] οὶ θ118. τη θηη- 
Ὀτγδηΐβ γτθυϊποπάπιη ἔπὶ πθαὰθ 60 
ΟΠΊΪ5880 καιρῷ, υὐ ἀρυὰ ροῦ- 
(85 ἰηίογάσπι (οἵ, Κυιπορ, ϑ'γῃηί. 
Ροδί. εὐ ἀΐα]. 8 48, 2 άπ. 8), 
ἀαινα5. δάνουθ 818, ᾿αυοὰ ορηβοί 
ΟἸα58.,) ν᾽ ἀθίαν ραίαυὶ ροβ8θ. Νε- 
αι δὰ ΟἸΪδ55. ἱπίθγργυθίδι 0} 601 
τποπάδπη Δα  θουῚ ροίοϑὺ Κυαθρ. 
αν. 8 48, 1ὅ δΔάη. 17; ΠΔΠὶ τι5115 
μϊο ἀθβογιρίιβ δὰ οθυιᾶ απδθάϑῃη 
γοοδθα]α Ῥορεϊποί, ἴῃ 405 66 
καιρός πθὸ κόμπος ἰην θη 
γεῖρα λόγων κόμπος γεάθαπί 
41, ῶ, -- καὶ τὸ πένεσϑαι 
ἐςς αἴσχιον, οἱ ραυρδεύδ- 
ἰθῖῃὰ οοὨἤι οτὶ ποη οϑὺ οπὶ- 
48 ΠΔ ἰὰτρΡ 6; 5648 πο0η Υἱύδνθ 
ΓΘ Ίρβἃ ροίϊπι5 ἐπ Ρ 6, ῬΓΟρΥὶΘ 
ἰὰτρὶπ85. ΡγῸ οοπιρᾶγαίϊνο οχ- 
ΒΡθοίεβ. ροϑβὶ εἰν απι; 56 51}}ΠΠ1π|8 
βαη νοῦ ὙΠῚ 27, 8 οὐ γὰρ 
αἰσχρὸν εἶναι ᾿Αϑηναίους ναυ- 
τικῶ μετὰ καιροῦ ὑποχωρῆσαι, 
ἀλλὰ καὶ μετὰ ὁτουοῦν τρόπου 
αἴσχιον ξυμβήσεσϑαι ἢν ἡσση- 
ἁ)ῶσι. .»Οοτηραναίϊνυβ δἀ ροϑὶ- 
εἰν πὶ 51 ΠΔ ΟΠῚ ΠΕΡΙ 0η6 60η- 
᾿αποίαχῃ δαΐ, φαοά δά ἐπὶ Βρθοίδί, 
δ σοπίγαγῖδθ ποίϊο 8 ΡΟΒ᾿Γ ΠΥ ῈΠῚ 
γρίβγυθηδιιβ οϑί, Κ Ρυθ  ὈΊ 5 6 ἢ, 46 
Οομαρᾶν. ὑϑδὰ ὙΠυο. Ρ. 4 ροβίε- 
τἱουΐβ σαί! πἾ8. ΘΧΘΙΠΡ] τ ὉΠ ΈΓΘἢ5 
ΙΥ θὅ, 4. Ηϊο αασαὰθ οανρὶ [μ8- 
οϑἀδοπιοηΐοβ, ρα 4105 5ἰπάϊιΠι 
οροιᾶ ρδαρενίαίθτι ἔαρ θηαϊ ἰὰγΡ6 
ἔποῦὶ., δἀπηοίδηί ἱπιοτριοίο. 

8. Ὁ. ᾿ἔγνι τε. τ γνῶναι. 
6 
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λιτικῶν ἐπιμέλεια καὶ ἕτερα πρὸς ἔργα τετραμμένοις 
τὰ πολιτικὰ μὴ ἐνδεῶς γνῶναι" μόνοι γὰρ τόν τε 
μηδὲν τῶνδε μετέχοντα οὐκ ἀπράγμονα, ἀλλ᾽ ἀχρεῖον 
ψομίξζομεν, καὶ αὐτοὶ ἤτοι κρίνομέν γε ἢ ἐνθυμού- 

ἑτέροις οοαά. Οἷ, δάη. 
οἵ αὐτοὶ. 

Ουϊ οοἀᾷ. 5βοτϊρίθταπι ἑτέροις ἰὰ- 
Θπίαγ ἀϊβύϊηραϊ ραΐαηΐ 605 ΑἰΠ6- 
ὨΐΘη865 ἃ ααἶθτ15. ΟΠῚ ὈΥΪν ΑΓ ΠῚ 
Οὐδ πὶ ΡῈ] ΑΓ ΠῚ ΓΟΙῸ ΠῚ οαγὰ οἵ 
δάτη! Ἰβίγαιϊο ᾿ὰπρϑίμῃν 8ΔῸ 115. ααΐ, 
ἀΌΔΠΊΥ 5. ΟΠ] ΟρΡΟΓᾶ5. ῬΥΔΘΌΘπ0 
γἱδ ἢ] ϑυβίοπίθηί, γῸ8 ρῈὈ]1οα5 
ΠΟῸΠ Δαπ) Ϊβίγθηΐ, ἰδ ΠΊ6η ΘΑΓΌΤΩ 
ῬοΥ δἰηέ; 1105 6556 αἰ(ουθβ. οἱ 
Βοποβίϊογοϑ οἶνο8, ἰ.05 ϑῆτας εἰ 
ἨΪ5. 51 Π1}165:; 1}}18 50118 ἐπιμέλειαν 
τῶν πολιτικῶν, αὐτίβα 8 γνῶσιν 
τῶν πολιτικῶν καὶ ἐπιμέλειαν 
τῶν οἰκείων (ἴθυϊ. ϑ5'.6α ῬΥΪπηαπὶ 
ΠΆΠΠ ΠῚ ἴῃ ῬΥΪΟΥΘ ΤΠ ΠῚ 0 ἱπαϊ- 
οἷαπι ἐδ ρᾶγίθπι ΑἸΠΘΠἰΘηϑί απ 
10] 5᾽ ΘΙ βοδΥῖ, ἴῃ 4αδπι 58 Π|6ῃ- 
Εἰ πὶ ῬΟΥΪπι8 ἔνε τε τοῖς μὲν... 
ἑτέροις δέ ἐΧΒρΘΟἰΔτΘΠια8. Πεϊπάθ 
ΨΘΓᾺΠΊ ΠΟΙ δϑὺ Δ] (ουὶ οἰνί τη οἰ αβϑὶ 
ΠΌΠ]δτη 6556 τῶν πολιτικῶν ἐπι- 
μέλειαν (πᾶτὰ πὶ αποαὰθ ἴῃ οοη- 
(Ομ θ8. οὐ ἰπάϊοιῖβ ἀθ Ῥ] οἱ 5 
τοθ8 ἰἴβαιιθ ρυαν 551 Π|15. ἄθοθν- 
ΠὰΠ1), πθάὰθ Ποὺ οὐτι 115 Θ0Π- 
Θτθγοῦ αυᾶ6 87, 1 αἸοία Βηῦ: 
κατὰ δὲ τὴν. ἀξίωσιν, ὡς ἕκα- 
στος ἔν τῷ εὐδοκιμεῖ, οὐκ ἀπὸ 
μέ ους͵ τὸ πλεῖον ἐς τὰ κοινὰ 
ἢ ἀπ᾽ ἀρετῆς προτιμᾶται; ρτδε- 
ἰογθᾶ ἴρ56 Ῥϑυΐοὶθβ οἰϊδπὶ Ἰηΐουϊο- 
ΓῈ5 οἰνία) ΟΥΪπο5 δὰ πρϑροίϊᾶ 
ῬΟὈΠοα οαΡΟββ πα τηδρ]5 ΔΓΟ65- 
56γ6 βίυπαοραι (οἵ, Οαγϊ Ηἶβι, τ, 
ΠΡ. 221 54ᾳ.). Ῥϑηΐϊααθ π6 'ρδᾶ 
αὐϊάομηι βοπίθηϊα ἀρίδ οϑίύ. Βῖνθ 
ΘηἷΪπὶ γνῶναι ἀδθοθυηογα δβί, 
4υἱ Γ68. ΡῈ] 1οᾶ5 ἀθοθυπαηΐ αὐϊα τι 
ΘΔΓῸΠῚ ΟἸΡΆΠῚ ΠΔΡΘηΐ; 5ῖγ 6 Π0- 
νἶ556 βἰσηϊῆοαι, πὸ ἰδ} }}9 
ο58θί, βῖ ἀρὰ Αὐμ θη 6 η568 οἷν ἰ 
Ῥᾶτγι απδθ Γ65 ΡΌΒ] 1 οᾶ5. ΠῸΠ ΠλΪΠῈ85 
4αδτα τοὶ αἱ πον ἰδβϑὺ ΠῸ}]ἃ ΘΒΓῚΙΠῚ 
ουγὰ ἀεπιδηᾶδίαᾳ οβϑοί. Τα πὰς 46 
ἄσαθυβ οἰν πὶ ΡΥ Γθιὶ5 ΒΘΥΠΊΟ 

18υγ. τὰ, Δ, Οἢγ, ἤδη, Ἐς. Ἰάρηααθ 4}1Δ. Οἵ, δάη. 

6556. πραιὶύ οὐ πθοθβϑαγὶᾶ θϑβί 
ΟἸα55. εἰηθηδαίίο ἕτερα, ἷ. 6. 
Δ 1ᾶ ἀαδτη ΡΟ] Ϊοα βῖνο ρσὶν δία 
πορούϊα, αυδ᾽ϊα θυ απί τη 6 Γοᾶ- 
[ΟΓ ΠῚ, ορίβοιπι, ΔΙΊοσατη, Τπορίθ 
Ηδιν. ἑτεροῖα, 4ὰ0 γ ΟΡ 010 “ΠῊς- 
Πα Δ ΠῚ 818 οϑί, Π6 ἕτερα οἵ, 
Ι 28, 8. 67, 4. Οοπίτα αυᾷδπι ἴῃ 
Αἰπθπϊδηβίαπι οἰνί(δὲ6 Θρϑυ δ 8 
ΠΟ ᾿ἰοοθαί ορὶἤο8, πηθγοδίαγδθ, 
ΔΡΥΪΘα γᾶ 6 ΟΡΘΥΔΠῚ ἄδγθ, οἱ 
Τ,Δοράδθηηοηῖϊ! αἱ ἢδ8θὺ ποροίϊα 
ΘΧΘΡΟΘθδηΐ ΓΘΡΌΤΩ ΡΌΒΙΙοαταπι ἢ Ρᾶν- 
(δ π ΠῸΠ ΠΑ Ὀδηΐ, --τετραμμ ἕ- 
νους. 8 418 παροίϊδ ΘΟ ΠΥ ΘΓ 818, 
ἷ. 6. 115 ἀδα 115 (ἼΙ 78, 2) 5βῖνε 
Ρ ΟΥ18 51Π| ἃ ΠῚ ΟΡ 6Τ ἃ ΠΊ ἱΠ|Ρ 6 - 
ἀδπιῖϊθα5. -- γνῶναι, πο- 
γΥἶ556, ἰυαάϊοᾶτο. Οἱ, 60, ὅ. 
ΜΠ] 68, 4. - μηδέν, ϊ. ε. μήτε 
ἐπιμελείᾳ μήτε γνώσει, ΡτῸ 
ΡΙδῃϊουῖ 15 μα μέρος ΠΟ ΤΕΙ 
οβδί, σῇ, Κυαθρ., 8 417, 
δάῃ, 1. ἘΞ ποι ἐν, ΠΣ 
5ὍΠ1, ΓΘ ΠΡ Ὁ 116 ἃ ὩΣ ΠΟ ο8- 
Ρ6 556 1}6Π), -- αὐτοί. Ορρο- 
Ὠἶΐαν ἰπάϊοῖο ααοαὰ ἀδ 60 ἴδγαῃΐ 
αὶ ΡΠ Ιοα5. γῸ8 ποὸη ουγού ἰά 
αυοὰ ἰρϑὶ ἰδοϊαπί, Αἀ Ἰοοὶ οο- 
ΠΔΟΥΘη 8 ΠῚ πλΐπ5 οοηγθηΐϊν οὗ 
αὐτοί, αυοὰ οοβάδπι ἀπᾶ5 ἀϊ- 
γΥΒᾶ8. ΤῸ8. 51Π|}} ἄρογθ βίσηϊ- 
οαγοῦ (οἵ, βυρτὰ τοῖς αὐτοῖς). 
Νάὰπι οαπὶ 00 5Θη851 οἵ αὐτοί 
ἤθᾷιθ δᾷ ἤτοι κρίνομέν γε 
ἢ ἐνθυμούμεϑα ὀρϑῶς τὰ πρά- 
ὠμῶν Ρογΐπογο ροίοβί, απ 415- 
᾿πποίϊομθ ᾿παἀϊσθύαν ΠΟῚ ἰΓΌΤΊαΙΙΘ, 
564 ΔΙ ΘΓ αἰ 605. ἴδοογο, ΠΘαῸ6 
γοβρίσουο δα ρυοχ πη 6 ΡΥΔΟρ  ο 558, 
οαπὶ αιοα ἀθ Πουηΐηθ ΡυὈ]Ϊοὶ π6- 
ΘΟΟ Ϊ οχρουίθ ᾿παϊοαηῦ δἄθο πο 
αἰ ονγαὶ ἃὺ δὸ αυοᾶ ἰρϑὶ ἴδοϊαῃί 
αὖ ΔΙΛου πὶ Δ] θυ ρἰᾶπθ ΘΟηΒ6η- 
ἰδπθαπὶ δἰΐ, --τ ητοι...ὀρϑῶς 
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μεϑα ὀρθῶς τὰ πράγματα, οὐ τοὺς λόγους τοῖς 
ἔργοις βλάβην ἡγούμενοι, ἀλλὰ μὴ προδιδαχϑῆναι 
μᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλϑεῖν. 
διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν 
τὲ οἱ αὐτοὶ μάλιστα χαὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν 
ἐχλογίξεσϑαι, ὃ τοῖς ἄλλοις ᾿ἀμαϑία μὲν ϑράσος, 
λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. 

’ὔ Ἂν ἋἊ Ἁ 

κράτιστοι ὃ ἂν τὴν 

ψυχὴν δικαίως κριϑεῖεν οὗ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα 

σαφέστατα γιγνώσκοντες χαὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀπο-- 

τρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 

τὰ πράγματα, δαὶ ἰυᾳαῖοᾶ - 
Ιη8 δία ἀροοΥ 5 58]- 
ἰθῖὰ (ἴῃ οοπίϊοπὶθ5 βυβτγαρὶα 
ἔβγθηίθβ ἀθ Ῥυοροβίτϊβ ΔΙ ΟΥΠῚ 
ΒΘη θη 1115) δὰ ΠΟΙ Βοῦτη τ6- 
Ρυαΐᾶτηβ 8δὸ ἀο!] θΘΓ ἃ Π1115 
γϑοίθ Γ65. (ουϑίουββ 'ρβὶ δὰ οοῃ- 
5] τὰ ἀδπάσπι ρῥγοάϊταγι), Ο΄, 
Αὐιβυα, 1. 8606, υδὶ ἀ6 Αἴπε- 
πἰθηβῖθιι5 [860 Ἰερίπιιθ: ἐστὲ 
σοφώτατοι τῶν “Ἑλλήνων, αὐτοί 
τὲ ἐφ ὑμῶν αὐτῶν ἄριστα λο- 
γίσασϑαι τὰ δέοντα καὶ ἑτέρου 
λέγοντος Ἀρῖναι. 1)6 ῬΑ} 15 
ἦτοι ... γε... ἤ νἱᾶ. ΕἸΤΙ5], δὰ 
δὲ Μεὰ. 1568. Βατὶ. ἂς Ραγί. 
τ. 5895: ΘΕΎΤΕ 54.,9. 38. 5. 
Ἀ0. 1. Χοης Οὐν. ΓΝ Ὁ,,.239.. ῬῚΙΞ 
ΟΥΘ ἴηοῖβ 9 ΒΟΘΉΠ,, τη 15 ΘΧΊ Θ᾽ ᾺΌΤΩ 
αὐἰα ἀπ), ΟΙα55. σοηίγα ΟΥΆΥἾ 5 
Δα θα 5 η  Ποδυ αἰβττηαὶ, Ηοο 
Ἰοοΐϊβ ΡΙδίοπἰοῖβ 4105 δἰ} Ε]Π18]. 
(ΑΡο]. 27 ὁ. Ῥμδρᾶ. 16 ἃ. ἀοτγρ. 
4600 ἃ. 467 6) νἱάθίινῦ. ΘΟΠγ ΘΠΪγο, 
1ΠῈ4 ΤΠυογ ἀἸά 618, ἴῃ ααϊθὰ5 τρα- 
ἀδίανγ αὐ οοτγίθ, δαΐ 5861]. 
Ὡς ἐνθυμεῖσθαι οἵ. 1. 120, ὅ. 11 
60, 6 πιαχίπηθαιο ὙΠΠ 68, 1. Ηἰο 
αὔοαὰθ δὰ ϑρδγίδποβ ὑτβρ οἰ (ῸΓ, 
ρα ατὁ8 ἴθ ΡΟΡΟΪ ΘΟΙΏΪ 115 
ὨΜ}1ὰ αἰβοθρίαιο δατη 6 Ὀϑίαν οἱ 
ὨΪΠ11 πἰἶβδὶ 46 Ῥγοροβὶτ8β βθπδίαβ 
ΘΟΠΒΆΠΙ8. ἰδ ποτα 80} τὰρῖα εν ο- 
θαπίαν. Οἵ, δάῃ, 1 87, 5. -- οὐ 
τοὺς λόγους... ἡγούμενοι. 
Βιοαὶ Τιαἐοἀδεπιοαὶὶ ΕἸ Οα τ 6 ἢ 118 1} 
Ατὐϊοδπη Ξρου πο δηΐ. --- μα ἡ προ- 
διδαχϑῆναι . .. ἐλϑεῖν, 
οΥδίϊοῃβθβ πὸοῆῇ ρυιϑοαοοσοϑνὶ 

καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν 

Βθι ρτῖὶὰ8 ἀοσονὶ απᾶπὶ δά 
οἃ 41ᾶρθ Ορὺ5 5.πη 6Χ56- 
αὰθ πᾶ δοορᾶδ5. ἘΕὙυδβίγα 
μιᾶεο ἰεπηρίδι ΟΟθ 6 . δα Ηγρετ. Ὁ. 68 
ἢ οἸἶβ50 προδιδαχϑέντα Ξουῖ- 
Ὀ6Π8, ΡΙεηε πρότερον ῇ «ἔογῳ 
ἐλθεῖν ἐπὶ (ταῦτα ἐφ᾽) ἃ δεῖ 
ἔργῳ ἐλϑεῖν. 

δ. 8. περὶ ὧν ἐπιχειρή- 
σομεν. ΒταΒίγᾶ περὶ ὧν (ἂν) 
ἐπιχειρήσωμεν Οον. Μμεπιο8. 
ΠΟΥ͂. 561. Ὗ7ἼΠΠ ρ. 108. Οἵ. οῃϊηι 
δτσθα. αν. 8 ὅ8, 7 δάη. 8. 
ὃ φέρει, οατῃ (υἀλγεπα) 

. ἔδτϑι, Αρουβδιϊγαβ ὃ ρτο- 
Ῥεῖδ εβϑί τι! οηΐβ βἰσηϊποδη5 
αυδη δὰ τοῦ αποᾶ διιῖηθῦ, 
ππηάθ δοοράθπίθ νἱ δανογβδίϊγα 
τοὶαιϊνὶ, 46 αὰ8 οἵ, δάπ. 1 39, 8. 
ὙΙ 10, 2, οὐ βϑηίθηςα 4 Ό81 
β᾽ σα Ποανἱπη15 σΟησοββῖνα, Π)6 ΠῸῸ 
δὰ ΘΧρ]οαίθ οὐ ΒΒ. Ὀ. Ποῦ αἶβρα- 
ἰανὶ Β. Βομποαον ἴῃ ἀηηΔ]. 1]. 
ἃ. 1888 Ρ. 4517 5α4. ΠῚ ν ΘΓ ΒΊΙΠῚ 
οϑὲ 1Π 12, 1, Ὁ] οἷ. δάῃ. --- οἵ 
τὰ δεινὼ. «γιγνώσκοντες. 
Βονιπαί ποῖ οἰπὶ βοϊοπιία Ρουὶ- 
ΘΟ] στα ἀθθογο ΟΟΠΙ ΠΟΙ 6556 
Ῥ]αγῖθι8. ἀοοοὶ Ρ]δίο ἴῃ 186 ῃ. οἱ 
8]. -- καὶ διὰ... «κινδύνων, 
οἱ (41 ἰᾶπηθη) ὁ Ὁ 866 8 Ρονὶ- 
ΟὉ]15 δαοιηαϊβ ποη ἀρίοι- 
Τϑηύατ, Οἱ, ΒειΗ. ΚὙΕ1, Ῥ. 226 
δᾶπ. 10. θὲ ρυδᾶθροβ. ἐκ οἵ. Ηοπι. 
ΠΧ 107. ΡΙαῦ, Οὐ. 1004. Κταος, 
θ᾿. 8 47, 25 δάη. ὃ. 

8 4, τὰ ἐς ἀρετήν, ἴῃ 118 
αὰυδε δὰ σΟΠΘΥΟΒ8ΠῚ ΥΨΙΓΙΙ - 
ἴδ πὶ βθὰ 10 6ΓΆ1 118 6 ΠῚ Ρεν- 

[2] 

ΤΞ 
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ἠναντιώμεϑα τοῖς πολλοῖς" 
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3 Ν ’ εν 
οὐ γὰρ πασγχοντὲς ξύ, 

ἀλλὰ δρῶντες χτώμεϑα τοὺς φίλους. βεβαιότερος 
δὲ ὁ δράσας τὴν χάριν ὥστε ὀφειλομένην δι᾿ εὖ- 
νοίας ὁ δέδωκε σῴζειν" ὁ δ᾽ ἀντοφείλων ἀμβλυ- 
τέρος, εἰδὼς οὐκ ἐς χάριν, ἀλλ᾽ ὡς ὀφείλημα τὴν 
ἀρετὴν ἀποδώσων. καὶ 

8 4, ἐς ρτὸ ὡς οοἀά. ΓΟ. 

{1{π6ηΐ, Π)ὲ 48 νἱ νοοδθα]ὶ 
ἀρετή οἷ. ἀάῃ, ΤΥ 19, 2 οἱ Αὐὶβίοί, 
ἘΠ ΘΙΟΥ. ΠΟ (ρὲ 1560 8) ἀρετὴ 
δ᾽ ἐστὶ. . δύναμις εὐεργετιπὴ 
πολλῶν καὶ μεγάλων.  νίιΒ 
ΘΗΪΠ ἘΠΙνΟΥΒἃ, ΟἸΠῚ ἰ8η1Ὶ δηίθἃ 
ΘΟΠΊΡ] ΓΘ 5. νἱγίαίθϑ ἃ {ΠΘῃ] θη 510 15 
ἰγὶ θαίαθ βἰηΐ, πἴο 680 βιβῃϊῆοανὶ 
ΠῸΠΝ ροίεδί οἱ 'ἴῃ δᾶ 486 56ααὶ- 
ἴὰΡ ΧΡ Ἰθδύϊομθ ἀθ 8018 θ6πὸ- 
Ποϊδητία ΒΘ 0 6ϑί. ἦναν- 
τιώμεϑα, ῬΓΟΡΒ8. ἀἰβογθ- 
Ρ 8 1118. οὗ πεφόβημαι 1144, 1. 
Ιρβ8ἃ πᾶθο ἔουπηα ρουίδοι οὐϊδυα 
ἀρπα Τ) οι 51}. οχϑίαί ΧΎΠῚ 298. 
ΧΙΧ 206: οοῃίτα ἐνηντιώμεϑα 
ἴῃ Αὐΐβίοριι. Αν. 880. -- οὐγὰρ 
πάσχοντες... .τοὺς φίλους. 
Οἱ. Ατϑια. ΠΠ ρ, 668 εχίγ. οἱ 
54], Οδι. 6. ὔ: Τοὺς φίλους, 
: 6, τοὺς φίλους οὺς κτώμεϑια, 
τοὺς ἡμετέρους φίλους. Οἱ. 
5Ο0Ρ1ι. Απί, 190 εὐ ἰθὶ ΝΥυπά. 
δία Κναθρ, ἀν, 8 ὅ0, 2 δάη. 8. 
- βεβαιότερος.. . σῴξειν, 
ΠΥ ΠΟΥ τὺ 6 ΠῚ (δἶνο ΘΟ Βύϑ η- 
ὑἸΟΥ ΔΠΊΪΟι15) 185 οδί ααἰ 6 6- 
ἔιοϊατη οοπύα!ὑ 68 γϑίϊοπα αἱ 
ἀθὈϊίατη 5101] ρουδαίϊδη) ΘΓ 
θοπονοΙ θη 8 πὶ ἴῃ δα ουἱ 
θοποἤοίυπι ἀοα τὺ τὰϑαΐατν. ρ- 
Ρᾶτοι δὰ δράσας ραιϊίου ἃίαιιθ 
δᾷ δρῶντες Βιθαυαϊ θη ππὶ 6586 
εὖ Ἰάθοαιιο τὴν χάριν δὰ 56- 
4αθηιῖα ΡΘΥ ΪΠΘΓΘ ἀἰα 16 οἰ ΠῚ ὀφει- 
λομένην ἰίὰ ἰαπροπά πηι 6588 αἱ 
οσ οὑπὶ νἱὶ ρυδϑαϊοαιἶνα βίπλι} 
δὰ σῴξειν ϑβρθοίοί (ΞΞΞ ἰΐ8 561- 
νᾶῦθυῦ ἀδθ θαι), Οἷ᾽Ἁ, Αὐἰβίοί. 
Β]ιοι. ΠῚ 2 (ρ. 1408 4) δεῖ... 
τὰς μεταφορὰς ἁρμοττούσας 
λέγειν. Ὅς ΡύΔΟΡΟϑῖι0 τὴν χάριν 
οἵ, αδἄπ, ΤΥ 4, 1. Ὥστε ἰάδπι 
ἴευθ δϑί δίαπθ ὅπως. Οἵ. ϑορ!. 

μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέρον-. 

δάη. 

ΕΙ. 8δδ εἰ Κτγαθρ, αν. ὃ θὅ, ὃ 
ἃ 41, 1, ῬΓΟΡΥΪΘ. ΠΟῸῚ ΘΟΠΒΙΠΠΠ|ΠῚ, 
5608 απο ὨΘΟΘββδυ]0 ΘΠ οἤοϊ πὶ 
ΘΟΠΒΘα αϑέϊ" χρυ ΪΠγΐ οθη βού Ο]855., 
564 ἀγρα5.,, ΟΌΠῚ ΘΧΡΙΠΟδ ἢ ἀ ΠῚ 
δὶ σὰν ὁ δράσας ΠΡΠΊΪΟΣ δχίβεϊ- 
τηϑητ5 510, ΤῸΠ δηΐα το ύϊν ἈΠῚ 
ᾧ δυΐ ἐκείνῳ οορἸἰδη άπ, αποά 
ΒΌΒΡΘΗΒΙΙΠΙ 510 6Χ νΘΓΌῸ ὀφειλο- 
μένην οὐ νϑὶθαί ἰάθιη χιοὰ ὑπ 
ἐκείνου, δαί, ἀπ ΟὨἾΔ πὶ ἢ ἴὸ Θχρίὰ- 
ὨΔΕΙΟΏΪ [Π(ΘΓΡ ΟΒί πὶ δι᾽ εὐνοίας 
νἱἀδίαν ΟὈβίδυθ, ἐκείνου, αυοᾶ 
Ρϑπάθαι ἐχ ποτπῖηθ εὐνοίας, οὐτα 
εὐνοιά τινος 5ἷ1 ὈΘΠΟνΟΪ6Π- 
ϊᾷ ἴῃ δΙίᾳπαπι. ΟἿ 1 22, 8 οἱ 
ἴοὶ δᾶη. Ῥοπιοπϑίταιναπι δαϑηι 
8101] δπίθ τϑἰαύϊνι πὶ ἴῃ αἰ θῦ50 
οᾶϑὰ οτηϊ αν, Οἱ, 68, 11. 92, δ. 
Κυαορ, αν. 8 51, 18 δᾶη. 1 ---4. 
Ἄναμπα, δὰ 500}. ΡΠ]. 187---ξ189͵ 
Δα 5ϑηϊθηί,8πι ἀθηΐαιιθ αποαᾶ δ(- 
(ἰηθΐ, Θὰ] ααἱ θοποῆοῖα ἴῃ 8]- 
θυ. ΘΟΠἑα]Θυὑ 50] 6 ΓΘ γ 61 ἀθθθγ 
οοηδίηθδἃ ὈΘηΘνΟἸθη ΐα ϑιη ο {18 ΠῚ 
1115 ΘΟΠΒΘΡΥΑΛΘ, ΠΘ ΒἈ' Β(ΪΔΠῚ 
Δ α΄, 5δθρὶπ5. νϑίθυθβ ἀοοθηΐί. 
ΟΥ Αὐἰϑίοι, ΕΝΠι}ὸ. Νῖο, ΙΧ 7 
(Ρ-.1167}) εὐ ΡΙΊῃ, Ερ. ΠῚ 4, 6. --- 
ἀμβλύτερος, πο θοιϊοῦ, ἷ, 6. 
ΒΘΘ ΠΟΥ, δυο"). ὀχνηρύτερος. 
Ξ οὐκ ς χάριν τάνεον ΠΝ 
ἀρετὴν ἀποδώσων. Μαὶε ἐς 
χάριν ΟἸα85. ἰπίθυρυθίδιαυ. οΧ 
σταίο ἀπῖπιο, Νὰπι ἐς Ρδυϊίον 
ἀθ οἴϊβοια ἀϊοίιτη οϑὶ 8146 ἴῃ 
νου ἷβ ἐς ἀδικίαν δὲ ἀποδιδο- 
μένας 1 68, 4, υδὶ οἵ, δᾶῃ. 
δι ρίαν ἴὴ ὀταίτδπι, 1. 6. 118 
αὐ ἰπᾶ8 ναί 510] ἃ Ὁ ἃ - 
ταν, ΟΥἉ, ΤΠ 81, 2. οὐκ ἐς τὴν 
τῶν ξυμμάχων χάριν μαλακί- 
ξεσϑαι ἰρίαιο άπ. οἱ ΒΌΡἢ. ΟΒ. 
1868 οὐδὲν ἐς χάριν (14 αἱ 
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τος μᾶλλον λογισμῷ ἢ τῆς ἐλευϑερίας τῷ πιστῷ 
ἀδεῶς τινα ὠφελοῦμεν. 

41. Ξυνελών τε λέγω τήν τὲ πᾶσαν πόλιν τῆς 
ς 

Ελλάδος παίδευσιν εἶναι, καὶ καϑ' ἕκαστον δοκεῖν 

ἄν μοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ᾽ ἡμῶν ἐπὶ πλεῖστ᾽ 
μ᾿} "» ᾿ Ν ΄ ’ 3 ἐν 9 ’ 

ἂν εἴδη καὶ μετὰ χαρίτων μαλιστ΄ ἂν εὐτραπέλως 

ἃ 116 σ΄. δίϊα τ ἰ πἶτ 6) πράσσων 
οἷ; δὔπο ν. 111: ὅ. Ῥαββυμηάραϊ: 
ΒΘ 6 {181 Βοτῖν. ἐς ἀ 6! 68, 4αδβὶ 
ψΘΙῸ ἴρβα ἡ ἀρετή Ροϑβϑβϑί χάρις 
6556, ϑεα ἔδθυνὶ πϑαυῖ ἐς ὀφεί- 
λημα, αυοὰ οοαἀ 4, Παρθοπίὶ. Νὰπι 
αποα ἱπίογργθίδ ταν δἀ ἀ δ 1 πὸ πὴ 
ΡΘΥυβοϊν θπάππι, ἐς ἂς εἴεοίι 
αἸούαχη ἴῃ 118 γα 4886 οχ δ]ϊ- 
ααἃ δοίϊΐϊοηθ οχϑιβίϑηί, ΠΟ ἴῃ ἰϊβ 
αυδ6 ἰπἀθ Δο θα πα  βῖνα (0118 }- 
τὰν. Οὐδτα ἐς ὀφείλημα ποη δᾷ 
Ῥουβοϊνθπμάθτη, 864 δὰ οοη- 
ὑΡδῃθπάσθπι ἀδΘΡ ᾽πὶ 50ηδῖ, 
Ϊά απο οοηίτᾶ 5θηξθη δὴ οϑί, 
Βδβουρίο ὡς 5ι]αία οϑύ οὔ θηβίο. 
ΟΣ Ῥευβοηδιὶ ΡΙαί. Ἀχίοον, 867" 
κἂν μή τις ϑᾶττον ὡς χρέος 
ἀποδιδῷ τὸ ξῆν οἷ ἱρβῖαϑ ΡΙΔι. 
ῬοΙι. 267 ἃ καϑαπερεὶ χρέος 
ἀπέδωκας μοι, τὸν λόγον. Αα 
τὴν ἀρετὴν ἀποδώσων (ΕΓ 
19, ὃ ἀνταποδοῦναι ἀρετήν. 
Ε ὅ. τῆς ἐλευϑερίας τῷ 

πιστῷ. ἢος Ιοο0 ἐλευϑερία 
οϑάθπιὶ οϑί δίααο ἐλευϑεριότης 
οὐ βἰρηϊῆοαὶ ἀπὶπιὶὶ Π1 0 6 Ὺ [ἃ 1 6 ΠῚ 
ΔῸὉ δηριδβίο δίᾳιιθ ΠΌΠΪΙ 5π86 
ἈΠ τα δ βίπα!ο Ἰ’θηαπι. Οἔ, ΡΙ αὐ. 
ΡΙαβθά. 114 ε κοσμήσας τὴν 
ψυχὴν .. . ἐλευϑερίᾳ καὶ ἀλη- 
ἁείᾳ. Τὸ πιστὸν 55. ηίϊγ6 
46 ἔϊδαοἴα ἰαπι 1 08, 1 Ιορ᾽πγι8. 
--͵δεῶς, ἰπιρανὶάε (οῆπο δ. 
αἰθη θη), ἴ. 6. ποθὴ ὑϊπηθηΐθ5 πθ πος 
ΔΌΧΙΠ σα. 4118. Ἰαΐα πὶ δ᾽ αυδη 40 
ΠΟὈΪ5. ᾿ρδὶ8 ἀπ Π ΠῚ Ἰηξαγϑύ, 
68. 41. ξ1. Ξυνελών. ΟΓ, 

δάῃ, 1 70, 9. -- παέδευσιν 
τ παιδευτήριον. Οἵ ὟΙ 86, 8. 
Μαίι. αν. 8. 429. ΒΙμΉ Ποῦ ποι- 
νὸν παιδευτήριον πᾶσιν ἀν- 
ϑρώποις Αἰμθηαβ. νοοᾶν Π]οά, 
ΧΙΠ 27, 1 οἱ τῆς σοφίας πρυ- 
τανεῖον ΡΙαι, Ρτοί, 8871 ἅ. -- 

καϑ'᾽ ἕκαστον, υοᾶὰ δ884 
Ὁ Πα ΤῊ α ἀΘπ α4 ὰ6 οἶνοπὶ διιὶ- 
ποῦ, ΟρρΡομϊίαν τῇ πάσῃ πόλει. 
δ ἀᾶπ, Ι᾿ 86, 2. -- δοκεῖν 
Δ ἐπὶ ̓ πλεῖστ᾽ ἂν - 
μάλιστ᾽ ἂν εὐτραπ. ἄν 
ῬΓΟρτὶα ρογιϊποὶ δ παρέχεσϑαι 
(Ρτδθθθνο Ρο0856), 5684, απο- 
Ὠἷδπὶ θ᾽ 60 ΤΘΠηΟἰΪ 8 οδί, τθροίϊ- 
ὰ}, οὖ 8 4] 46ΠῚ ἰάθο. 4υΐᾶ οἵ 
δά νν, ἐπὶ πλεῖστ᾽ ἂν εἶ ἴδη εἰ 
δά μαλιστ᾽ ἂν εὐτραπ. οορῖϊα- 
ἰὰν παρέχεσθαι. Οδίδγαπι. οἵ. 
δάη. ἘΠ 560.) 8: 76. Ἢ: - παρ᾽ 
ἡμῶν... π ἀφέχεσϑαι βίτηῖ- 
Ἰ1Ὶ6 Ὁ ἀϊοιαπι ἐδ δίαιιθ ἴῃ Α 656}, 
Αρ. 1046 ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν οἷ- 
ἅπερ νομέξεται. {τ απὶπι ἰδὲ 
ἔχεις παρ᾿ ἡμῶν Ἰά8πὶ δὲ δίαιιθ 
ἔχεις παρ᾽ ἡμῶν μαϑοῦσα, 50 
πος ἰΙοθοο παρ᾽ ἡμῶν... παρέ- 
χεσϑαι 1111 «αἰϊαα πα ϊοαί 48 ΠῚ 
παρ ἡμῶν μαϑόντα βῖνο πεπαι- 
δευμένον. . παρέχεσϑαι. Βε- 
ἔδυίατ ΘΗ ἴΠῚ τ) παίδευσιν. [τ8- 
406 παρ᾽ ἡμῶν οδύ ηοϑίνα ἴῃ - 
5{1{π|10}6 βῖίνα ρἀποδίϊοη. 
-- ἐπὶ πλεῖστα εἴδη, δ 
ΡΙατπᾶἃ ποροίϊοταπι σο- 
Π6γᾶ. 860]. εἰς πολλὰ πραγ- 
ματα ἰπιουρ γίδια, ὅῬ1Π1}}15 ὁθυῖς 
νἱὶβ ἀρϑπηαϊ γαίῃ 185. σψοσᾶθι}0 
εἶδος Βι  ϑοία οϑί ΥΙ ΠΡ ΦΟΝΊΙΙ 
ὅθ, 2. -- καὶ μετὰ χαρίτων 
μάλιστα εὐτραπέλως, ὁὰπὶ 
δυδίϊᾶ πᾶ Χχῖμ 6 νοΓΒ 06 (1. 6, 
ἀοχίθγθ), ηιῖΐ πηι αἰ οἷπο 
86} φοιυαπαίε Ἡοῖδο, ἰ. 6. πιὶξ 
9, 567 πηι ον (ἰδιυαπαίλοίέ. [)6 
ΡΙῸν, χαρίτων εἴ, ΡΙΑι. ΤΊπη. 47 6 
διὰ τὴν... . χαρίτων ἐπιδεᾶ. 
ἕξιν, αοτρ. 466. ΘΘη ΟΠΕΪ86 ἀδ- 
εὐἰπιθπίιπι, αι} θυ. δασίοῦΘ 
Βαάπαμηο μετὰ χαρίτων ἀ6Ι6η8. 
Οὗ, ΡΙαΐ. Μοτ. 82 ἃ μετὰ εὐτρα- 
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2 τὸ σῶμα αὔταρκες παρέχεσϑαι. καὶ ὡς οὐ λόγων 
ἐν τῷ παρόντι κόμπος τάδε μᾶλλον ἢ ῇ ἔργων ἐστὶν 
ἀλήϑεια, αὐτὴ ἡ δύναμις τῆς πόλεως, ἣν ἀπὸ 
τῶνδε τῶν τρόπων ἐχτησάμεϑα, σημαίνει. μόνη 
γὰρ τῶν νῦν ἀκοῆς κχρείσσων ἐς πεῖραν ἔρχεται, 
καὶ μόνη οὔτε τῷ πολεμίῳ ἐπελϑόντι ἀγανάκτησιν 

πελίας ξῶν καὶ χάριτος. -- 
σῶμα. Πεπιδηπιιπὶ ἰμ ΘΓ γθίδυὶ 
ΡῬογβοπ, θὰ δ88868 Ροίι5 60 - 
Ρὰ8 ἀἴοιε Κταθρ. οἱ. ὅ1, 2, αδὶ 
ἴΐθῖα ἰππρίαν. οὐπ] αὔταρκες. 
564 δὶ γϑῦιπὶ ΘΟ ΠΔΘΓΘΏ 8 ῬτοΥ- 
515 ἀἴνειβαᾶ εϑί, Ηΐϊὸ τὸ σῶμα 
ἴάθπὶ ἔδυθ ἐδ δια τι ξαυτόν, αὐ 
τὲ σὸν σῶμα - σέ Ευτγ. Ἦρο, 
801. Οἢ δαη. 64, ὃ. 

8.2. ἔργων ἀλήϑεια. 1.- 
Ἐπ ΓΘ ἢ νου ταύ πη 4 ἃ 6 αἰ ΧΟΥΪΒ. 
γιά, Οἷο, Τυδβο. Υ ὅ, 14. εὐ ἰδὲ 
Κύρμη. --- ἀπό. ΟἿ, δάπ, 1 80, 4. 

8 8. ἀκοῆς κρείσσων, ἴα- 
Τὴ ἃ ΠῚ ΒΡ 6 τ ἢ 5. Οἵ, 80, 1 δάη. 
θ4, 1. Εαπηᾶτη δαΐθηι 8}1}1} γο]αηΐ 
6558 46 ἴρβα Αὐπθηϊθηβίαπι ἀν 6 
ΒΡΆΥ58Π), Κυιιθρ.. ἔδιπδτη ἀθ αυᾶ- 
νἱβ ΤΡ ροβίθυϊβ ἰγϑα! πη. ϑ6α 
απομηοάο ἔδιηα 50 οΟὶ ΟΥ̓ ἰάθ πὰ 
6588 ροίθϑί δίησπθδ ἀπ 0Υ]8 88- 
ΡΘΥΪΟΡ σαΐϊὰ8 ἴδπια ἴοσγίατγτ 
Ουοα δαίθμῃ Κυιθο. δὰ ρυΪΟΓΘ Πα 
Ἰη ον οἰ υΙΟΠ ΘΠ, αὐνϊοα!απη ἀοβὶ- 
ἄοταῖ, οἵ, διὰ δόξαν δεινότητος 
ΨΙΠ ᾿68, 1 δἱ οἷιιβ αν. 8 ὅ0, 8 
δὐη: ὁ οὐ δὲ Ξὲς πεῖραν ἔρ- 
χεται, 58] Ργδεθού οχρετῖ- 
τὴ δ ἢ ὑπ τὴ (οὗ, πεῖραν διδόναι Ἱ 
11, 4), ἃ ἀ ὑθτὴ ἢ ἰδ 6 ἢ ΡΥοάϊι. 
ῬΔΌΪΟ δ]ϊτου ἰέναι ἐς πεῖραν 
21,4. --οὐὔτετῷ πολεμίῳ 

.ἀγανάκτησιν ἔχει, π6- 
4 ᾿οϑίϊ (6 40 βἰπραϊανὶ 
οἵ, δάη, [Υ̓ 10, 8) ἀρ 6. 6550 
αἴΐοντὶ (ρυδοθοθῖ, ῬΓΌΡΥ. δῖ 
οπίμαϊέ βὰὼρ ἱμπ πῖομέ) ἰπάϊ- 
Βσηαιϊοποῖθ (θδιδβᾶπὶ ἰπηαϊ]- 
5 δὴ ἃ). ΘΙ] ΠΟ. ρᾶαϊο Ροβί 
κατάμεμψιν ἔχειν, 61, 2 αἴ- 
σϑησιν, 81,1 τέκμαρσιν, Ιν 
120, 4 δόκησιν. Οἱ. Πουπι. δὰ 
Ὑίρ. Ρ. 768. ΑἸΙΌῚ ἰᾶτηθη (11, 
αἱ αἰτέαν ἔχειν (εἴ, ἄτη, 111|18,1) 

ΡῬᾶββῖνβ αἀἰσαηίῃγ, αδπὶ νἱπὶ ἢϊο 
ἀαοαπθ νου ἷ]5 ὑυϊθαϊ Μαθίζπον δὰ 
Τ,γο. Τ ΘΟ ΟΥ, Ἑ ὅ8 ρΡ. 175 ποῃ τΓϑοίβ. 
Ργὸ ἐπελϑόντι ἢδαβ. ἴῃ ΤισαθΥ, 
Τῆσο. Ρ. 602 ἀπελϑόντι Ιοσοπά απ 
σοηϊθοὶί, αὖ πΠΟΙΪΟῸ νἱοῦ! ΘΧΡΥΪη8.- 
τὰν. 564 Πᾶθο νοῦθο κακοπαϑ' δὲν 
αυοᾶ 5θαυῖτα. 5815. ΘΟΠ ΪΠΘΙΌΓ, 
οὐ 5010 ἀπελϑ'εῖν βἰϑσπιβοαυὶ νῖὶο- 
τὰ πὶ ἃ 1506 ἃ 6 6 (1015 ΘΧΘΙΠΙΡ] 15 
4] α βυηὺ αἰσχρῶς καὶ ἀπρά- 
Ἀτῶς ἀπελϑεῖν εἰ βιασϑέντας 
ἀπελϑεῖν τλαϊα ἀοπηοπβιγδίιν, 
Οἵ. δαϊθπὶ ἀθ νυ τῷ πολεμέῳ 
ἐπελϑόντι απ. 86, 4. ΑἸΪῸν 
ΡΓΟΡίου ὑΘΡΡΟΥΙΙΠῚ ΘΟ]! οοαιἱοποπι 
νἱἀοίαγ δοοϊρ᾽θμάτιπι 6558 τὸν 
ἐπιόντα πολέμιον ΠῚ ὅ6, 2. 
Ἐγυβίτα ἰοιθαν πολεμίῳ ἀο!οιῖ 
Ἰαδϑῖε ΠΟΘΙ. Νεαὰο ρῥΙδοοὶ Ηθνν. 
ἰριπουῖα8., ααϊ Βαάαπαπηιὶ οοπὶθο- 
τὰγᾶπι τῷ πολέμια παϑόντι τε- 
οΘΡΙί, (ὐοπίσα θη τθοῖθ ααϊ θα 
δαϊπιδάγογς Οον, 'π ΜηδπιοΒ. 
ΠΟΥ. 56. ὙΠΙ ρ., 108 τδϑθοθ 
ποι ἀἰοὶ πολέμια πάσχειν, 564 
Ἶρ56. Π01ι ΠΊΘ] 118 Πᾶθο γϑῦθᾶ, 488 
οἱ βθηϑιι ψ᾽ ἀθπίι ΡΥΌΥΒ.158 νδοιιδ 
6858, ἰγδοίαί. ΧΡ Ϊ50 ΘΠΪΠῚ σο- 
λεμίῳ ἃ Βαάπαπιο τῷ παϑόντι 
Ἀ55ὉΠ|1, αυ0α οὐ ΡᾺΡ ἅπι ἀἰϊβιύϊποιο 
ἀϊοίατη δϑύ, οὰπὶ πὸ ἰᾷ αὐυἱϊάθηιϊ 
β'σμ! Ποαίαπι βὶῦ ἃ 40 οἰ μ᾿ ἰἃ- 
ἐθη} 18 Δοοθρουῦ, οἱ ρυορίου ἴῃ- 
β64ᾳιθη5 κακοπαϑ'εῖ ρᾶγαπι 6]6- 
σδηίου, Ἀδνονὰ ἴῃ ἰγδα 18 ν ΟΡ 15 
πα}1]1ὰ οϑύ οἴδηβὶο, πιοάο ΘΟυ ἢ} 
ΔΟΌΠΊΘη 5818. ἰη θ!]οραίαν, ΝΠ 
ἀονϊούαπι 6586. ἀυϊοαηα 6 Ατμο- 
ὨΐΘη568 ἈΡΡΎΘΒΒΙΒ. 51} αὈΔΠαΙΔΠῚ 
εχ κακοπαϑεῖ ΘΟσ ΠΟΙ 1, [ΔΤ] 6 
τἀ Πα δ Πὶ ΓῸ8 σοῦ οὐ απ88 6Χ 88 
Ἰμ Πρ αύαν ἱρΡ515 ψΟΡθ8. ποη οχ- 
Ρυϊπαῖταν, οὐ δαάϊιο ἐπελϑόντι 
ἱπαϊοαῖαν 'ρ8505 ΑἰΠΘΏΪΘη565. διιἃ 
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ἔχει ὑφ᾽ οἵων κακοπαϑεῖ οὔτε τῷ ὑπηκόῳ κατά- 
μέμψιν ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων ἄρχεται. μετὰ μεγάλων 
δὲ σημείων καὶ οὐ δή τοι ἀμάρτυρόν γε τὴν δύ- 
ναΐιν παρασχόμενοι τοῖς τε νῦν καὶ τοῖς ἔπειτα 

ϑαυμασϑησόμεϑα, [καὶ] οὐδὲν προσδεόμενοι. οὔτε 
Ὁμήρου ἐπαινέτου οὔτε ὅστις ἔπεσι μὲν τὸ αὖὐ- 
τίκα τέρψει, τῶν δὲ ἔργων τὴν ὑπόνοιαν ἡ ἀλή- 
ϑεια βλάψει, ἀλλὰ πᾶσαν μὲν ϑάλασσαν καὶ γῆν 

ΒΡΟΠίΘ Ὀ6|1ὰ ποὴ πλονοῦθ, 568 
5818. Πᾶθθῦθ 40 11}|18. 511 1Π|8ιὰ 
Γουετον ἀδθίθπαογ. --- ὑφ᾽ οἵων 
κακοπαϑ'εὶ τε ὡς ὑπὸ τοιού- 
τῶν κ. Οἵ. Μαίῃ. αν. 8 480 δάῃ. 
8. Κνιθρ. αν, 8 ὅ1, 18 δάη. 17. 
,»»1. 6. ΠῸΒ ΒὉΠΤΠῚ 8 ἰΐΪ Ποβ6β ἃ 
4αϊθὰ5 νἱ μοὶ ΠΟ δἰΐ ἱπάθ- 
σΟΟΥαΤ, πὶ Ονϊὶᾶ. Μοι. ΙΧ ὅ 5ᾳ. 
ΧΙ 81. ΚΝ 191. Χ 604, αυοὰ εἰ 
Ηδππῖθὰ] ἀ6 ϑοϊρίοηθ ριϑϑάϊοαι 
ἃρυὰ 1ΐν. ΧΧΧ 80 ἰπἰῖ.“ς Βαυ. 
-- οὔτε, τῷ. . ὑπηκόῳ. ϑϊη- 
Βα Αγὶ5 ὁ ὑπήκοος ΔΠ101 πηΐπὰ5 
τπϑἰἰαίι5 ἴογίαββθ οοπίγατῖο ὁ πο- 
λέμιος͵ νἱἀθίαν οἴδβοίῃβ 6556. -- 
κατάμεμψιν, Ἰποιβϑύϊο - 
Π ΘΠ, ἀἸΘΥΘΙ ἃ ΠῚ (Ο 8 ἃ 58 ΤΠ Γ6- 
Ρτομεπάοπαϊ εἰ 4φαθγθηἀ ]). 

8 4. μετὰ μεγάλων δὲ 
σημείων καὶ οὐ... ἀμάρ- 
τυρον. ΟΝ, δάη. 1 120, 2. -- 
οὐ δή τοι...γ.ε. Αἰίοπαε ἰη- 
50] ΘΠ ΟΥΘΠῚ ῬΑμΙΪΟαΙΔνιιπη 60Πι- 
Ρίεχαη. 6 δή τοι νἱα, δι. 
ἀε Ραγί. Πρ. 868: οὐ δή τοι 
οἰἰαπὶ Αὐ᾽ βιὰ, 1 ρ. 88 οἱ ἢ δή 
τοι . γε ΤΠ ρ. 282. -- καὶ 
οὐδέν. Καί Ρανιοα]α ραν οἱ ρα 
παρασχόμενοι οἱ προσδεόμενοι 
Ἰηΐον 886 προιΐ Κυὰθρ, οἰβὶ δαπο- 
ἰανὶῖ, (Δ ΠἼ6 ἢ ὉΠῸΪΒ πο] 510, οἱ 
ἢοο ψυϊᾶοπὶ γθοίθ. Ναπι ὁ η, υὐ 
γΈΓ6 ΟΡβοννανὶν (]α58., ἀλλὰ. 
ξυγκατοικίσαντες ποῦ ΨΟΓΌΙΒ 
ῬΥΟΧΙΠῚΘ ΡΓΔΘΡΤΘΒ515 οὐδὲν προσ- 
δεόμενοι .. . βλάψει Ὀρροϑῖϊα 
Βἰπί, 564, αἱ ἰρϑὰ ΔΟΥΪΒ.1 ρατγιοὶ- 
Ρἷα καταναγκάσαντες εἰ ξυγκατ- 
ονπίσαντες οβίθπάπηΐ, τοπιοίϊο- 
τἶθα5 οὐ δή τοι... ᾽παρασχό- 
μενοι, ἰάαιια ᾿ΐὰ τπἰὖ ἴπνοῦβο οἵὐ- 

ἀϊπο πᾶσαν. ««καταναγκάσαντες 
γενέσθαι 84 οὐ δή τοι ἀμάρ- 
τυρον τὴν δυν. παρασγόμενοι 
((οϑύθβ ΘηΪΠῚ βαπΐ (θυ τα δὺ Π18Γ6), 
πανταχοῦ δὲ. . δυγκατοικί- 
σαντες δὰ μετὰ μεγάλων ση- 
μείων τὴν δυν. παρ. γαἤογαίαν, 
ΠΟῺ Ροἰοβί οὐδὲν προσδεόμενοι 

. βλάψει ἴίὰ καί ρανγίουϊα 58- 
Ρδρί ον θιιβ δΔαϊαηρὶ αὐ ΠΪ5 6Χ θα 0 
Ῥοβίψηι ΘΟΠΕΡΆΤΙΟΓ ΠῚ ΤΙ ΟΠ ΘΙῚ 
ἱπηρϑαϊαί, πο οππὶ οὐ ἰρβ88 
ΟΙα55. βθηβ βϑοί, καί εὐ ααἱᾷ 6 ἢ 
ἱπίουργθίδίυβ οϑί. ὅθ οὔτ δὰ 
Ῥδυιοϊρίαη. ἴῃ Πᾶηο 5θης(θη 8 Πὶ 
οασπη γοῦθὸ αποα ἀαἰοϊταῦ Πηϊΐο 
᾿ᾳη ΘΠ 1Π1Ὶ ΠΟῚ Βἰτηρὶοχ καί, 568 
καὶ τοῦτο γεὶ καὶ ταῦτα αἀ- 
ΒΙΡΟΥῚ βοΙθαὶ (Κτπερ:. ΟΥ' 8 51}7 
δάη, 14), καί ἀεῖεγα Ρτδοβίαί, 
αποα ΔΘ ΠῚ , Βουβρ θα ιαυ15. θα υιϑᾶ 
ΡΙδοοί. --- οὔτε Ὁμήρου ἐπαι- 
νέτου οὔτε ὅστις. Οἱ. Κυιορ.. 
αν. 8 ὅ9, 2 8ἃαη. 4. --- ἔπεσι, 
γοΥΒῖθ5. ψν6 ὶ] οδυμϊπῖὶθι8 
(61.015), 11 8, 8, -- τῶν 
δὲ ἔργων. . βλάψει, οὕ ΠῚ 
(ωάμγεπα) τοῦτα ορἰπίοπὶ 
γοΥα ΑΓ πὶ ΘΟ πἰ(ϊο (οἵ, ΡΙΑύ. 
Μεη. 864) ἀ οὐγὶ πὰ δ ὑαϊηὰ 8118 - 
ἰᾳνὰ βῖνθ ἀθβ δἃ ἀφο τα οί ανα 
510, ΟΥ̓, ΡΙαῦ, ΡΊΜ], 18 α τέ τοῦ 
ἡμῖν βλάψει τὸν λόγον ; ποι, 
ἔργων ποῃ 50] πὶ δὰ «τὴν ὑπό- 
νοιαν, 564 εοἰἶΐαπι δα ἡ ἀλήϑεια 
Ρουγΐποι, Π6 ἰταηβίία 40 δπαη- 
ἐἰαίϊοπα τοϊαίῖνα δὰ ϑθη θη 8 ΠῚ 
ΡΘὺ 86 οοῃβίδῃίομι δοίο οἵ, Κσαθο, 
αν, 8 ὅ9, 2 δάη. 6 οἱ ἀ6 ἀποριβ 
τηθγη υἷβ μὲν... δέ ἰαποίανα 
ἸηίοΥ 586. δραιιαιϊβ απογπὶ ἰορῖοᾶ 
ΓΑΙΙΟη6. ΔΙΘΥ πὶ 8] 06 Υὶ ΘῈ] Θοὐτι ΠῚ 
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ἐσβατὸν τῇ ἡμετέρᾳ τόλμῃ καταναγκάσαντες γενέ- 
σϑαι, πανταχοῦ δὲ μνημεῖα καλῶν τὲ κἀγαϑῶν 
ἀίδια ξυγκατοικίσαντες. περὶ τοιαύτης οὖν πόλεως 
οἵδε τὲ γενναίος. 

» ᾿Ὶ 5 - 

δικαιοῦντες μὴ ἀφαιρεϑῆναι 
αὐτήν, μαχόμενοι ἐτελεύτησαν καὶ τῶν λειπομένων 
πάντα τινὰ εἰχὸς ἐθέλειν ὑπὲρ αὐτῆς κάμνειν. 

42. Διὸ δὴ καὶ ἐμήκυνα τὰ περὶ τῆς πόλεως, 
διδασκαλίαν τὲ ποιοτ' μενος μὴ περὶ ἴσου ἡμῖν εἶναι 
τὸν ἀγῶνα καὶ οἷς τῶνδε μηδὲν ὑπάρχει ὁμοίως, 

Όδρ. 41. 8 4. 

0 8. 69, 16 δάπ. 8, ΜογθοΥ Πα 
5Θῃ ΘΠὐϊδ πη ΡΆΓΠῚ ἱπίθ! !οχὶν Ἐ,. 
Ἠοβπδηη., οαπὶ ἴῃ ΑΠΠΔ]. ΡὮ]]. 
ἃ. 1814 ρ, 628 τῇ ἀληϑείᾳ, 
γεν θΡὰ (οἢ. ΓΝ 120, 8), ΘΟΠΪΘοΓοί, 
Ῥιαθίεγθα ἰΐᾷἃ ΠβΟθ558. δϑϑϑί τὴν 
ὑπόνοιαν 6558 σϑυιτ ἰπαϊοῖ πη, 
4υδ πηι νἱπὰ Π00 νοοδθυ]π Πι5- 
αὐυδηὴ Πᾶθεί. --- ἐσβατόν. Ὅδθ 
Ποχίοπθ οὐ δοοθηία Πυΐϊὰ5 νΟοἱβ5 
νἱά. 100. δὰ ϑὅορῃ. Αἱ. 1296 οἱ 
Ῥᾶγαὶ. τ. ΠΟ ρ᾿. 488 54ᾳ. Ξ1Π]]118 
ἀϊοία νἱᾶ, 'ἴπ Ηϊτπηον. Εοὶ], Π 17. 
Οταί. 11 82. Τὰρδη. ταί. ρ. 478. 
- καλῶν τε κἀγαθῶν Ξε 
καλῶν κἀγαϑῶν ἔργων Χεη. 
γι. 1 ὅ, 11, Οποά- 1θτῖ Ῥγδθ- 
θδπὺ κακῶν ἴϊαὰ ἰῃ θυ ρυθίδηίαν αὐ 
βίην βσγᾶνθβ οδ] πη αί65. ΠΟϑίϊθ 5 
᾿Παΐδθ, ϑ6ᾷ οὐ ἀγαϑα ρῥτοουὶ 
ἀαὈΪΟ δἰ πὶ γ68 Του 6 Ὁ σθβίδθ (Π 81 
ἀθ Ρθηθῆο1 15 ΡΓΟΡίου βθηΐθηςδθ 
ΘΟΠΘΧΌΠΙ 5ΘΓΠΊΟ 6556 Π6641}0), [ἷ5 
ἱπθρίθ ορροπαηίαν οδ] ΘΠ 8168 
Πού 1Παΐδθ, ααᾶ6 οὖ 'ρ888 
Υ68. δἰηΐ ον ροβίδο, Αοοο- 
αἴς ααοα Ποδίϊθιιβ {Π4|ἰ8 6556. ἢᾶθο 
τη ϊα Π0}]Ὸ ἰπάϊοϊο βιρηὶ ἢ οαίι ΠῚ 
εβϑί. ὅ00 Ἰρίταν ἴᾳτο ἤρυν, καλῶν 
γαϑυϊτζαϊ,, -- ξυγκατοικίσαν- 
τες ΟἸαββ ργοργὶθ ἀϊούαπιὶ 6558 
Ριυίαῦ ἀθ σο] ἢ} 15. 40 ΑἸΠΘὨ θη 51- 
08 σοηδβίϊί. 18, ν γὈϊ ΠΟΙΙΟΠΘΙη 
δησιβίϊιβ Οἰγο τη Βοτ θθη5. ΝΟΡῚΒ 
Ῥοίύί 5 ἐγ ηβ]αίθ ν᾽ ἀθύαν ἀγρία τη 
6588 (εἴ, Α.656}). Ῥγοπι, 260. ΡΪδι. 
Τί, 34 6) εὐ δὰ οπιηΐϊα ΥΘΓΙΠ 
ἔοτ γ᾽ σ᾽ βίδυ πῇ πη ΟΠ τη θηἰδ Ρ6Γ- 
ἘΠΠ6ΓΘ, ΡΥ ΔΘΒΘΓ ΠῚ οἰ ΠΊ Ὦδ60 Π10- 

κακῶν γγτὸ καλῶν οοἀὰά, Οἵ, δάῃ, 

παμηθηΐα ΠῚ ἃ π ἃ οοηϑδιϊζαϊββθ 
ἀϊοδηΐαν, ἱ, 6. β'πιὰϊ οπὶ ἰοίο 
τηϑὺὶ ἰοίϑαᾳ 6 ἴθυγα ρΡΒΟΥῚΠῚ δ8ὰ- 
ἀδοῖδθ Ραιείδοι!5. 

8 ὅ. περὶ τοιαύτη ς κ. τ... 
Ηδο ρδγᾶρυδΡ ΠΟ ἰγϑηβίζα5. ῬϑγδίαΓ 
Δ ΔΙ οΡ ΠῚ ΟΥΑύ 0} 15 ῬδΓίΘ τα ῬΥΪη- 
οἰραίθτη, 8 εϑί β᾽θποὺῖβ ἀ6]1- 
Ὀθγαιΐνὶ, -- δικανοῦντες μὴ 
ἀφαιρεθῆναι αὐτήν. ΜΝι- 
ΓᾺΠῚ δϑὺ ἴᾶθο (συ ρί δ μἴ6 5 ΠῸΠ 
ΡΥϊνατὶ 68) οὔϑοινα νἶβᾶ 6586 
ανοιΐο Ηΐϊβι. ΥἹ Ρ. 197 (νεγβ. ἄθῦπι. 
ΤΠ Ρ. 427). -- πάντα τινά, 
αὐθιηνὶβ ἀηὰ. Οἷ,. ΠῚ 18, 
ἢ. 98.,.3.. Κσπρρ, (τε 8. δ“. 1τό 
δάη, 11. 

Οαρ. 42. 81. τὰ περὶ τῆς 
πόλεως οταῃΐα οομηρ] οἰϊταν αδ 8 
46. οἰν᾽αι15. ᾿πϑ.10ι18. ᾿ρΡ ΒΟΥ Πα 6 
ΑἰΠοῃἰθηβίππη ΠΊΟΥΙ 15. δία 6 ἴπ- 
4016 ἱπάε ἃ ὁ. 87 ΘΧΡΟοΒβίία Βαπῖ, 
-- οἷς... ὁμοίως, ααϊθὺ5 
ΠΪΏ11] Πποτατη ροεϊπᾶθ δίᾳυθ 
ΠΟΒΙΒ (οἷς 99. 1 141 1 
41,8) οοπεῖρ ες, Ἐγαβίτα ὁμοίως, 
υσᾶ ΒΕ ΠΟν δὰ περὶ ἴσου τοὸ- 
οσίαν, οαπὶ ἃρὰ Ὀίομγβ, Ηδὶ, 
Ῥ. 299 ΠΡγαγτιοσαπὶ Βοοον δ ΟΠλΪ5- 
ΒῈΠῚ 511, 068586. νὰν Οοθοίο οὔ- 
Βϑουίαβ ἤρυνν. Νδπὶ ἤδο σοο6 ΠΟῸΠ 
βισῃϊποαίαν ΑἸΠΘΗἸΘηβίατη δάνου- 
Βᾶτῖοβ Πάῦογο αὐϊάρπι 11 ὈΟΠᾶ, 
γΘΥαΤ ἑαηθη. πηι] 0 πηΐποτα, 568 
Ατἰμδηΐθηβοβ αὐϊάθῃηϊ θοῷ ἢΆΌΘΓΘ, 
δοῦαπ] δάνθυβαυϊοβ ΠΟ [61]. 
Μηδέν 5οτὶρϑβῖὶι, ποη οὐδέν, φαοὰ 
δηαἰαύα πὶ γοϊαιϊν πὰ ροηᾶοὶ 6χ 
νογὶβ μὴ εἶναι οἱ οἷς, αυδη- 



ΕΤῸΣ Α. ΧΕΙΜΩΝ. (Ι 42.) 91 

καὶ τὴν εὐλογίαν ἅμα ἐφ᾽ οἷς νῦν λέγω φανερὰν 
σημείοις καϑιστάς. καὶ εἴρηται αὐτῆς τὰ μέγιστα" 
ἃ γὰρ τὴν πόλιν ὕμνησα, αἵ τῶνδε καὶ τῶν τοιῶνδε 
ἀρεταὶ ἐκόσμησαν, καὶ οὐκ ἂν πολλοῖς τῶν ᾿Ελλή- 
νῶν ἰσόρροπος ὥσπερ τῶνδε ὃ λόγος τῶν ἔργων 
φανείη. δοκεῖ δέ μοι δηλοῦν ἀνδρὸς ἀρετὴν πρώτη 
τε μηνύουσα καὶ τελευταία βεβαιοῦσα ἡ νῦν τῶνδε 

4πδη δὰ Τα ορ δ οΠη ΟΠἶΟ5 ΠΊΔ ΧΙ 
ΒΡΘοίδί, ἰϑιηθη τηϑοῖδ ὈΠΙΨΘΓΒΘ 
αἰοίαπη δϑί. οἷ. Κτυθρ. αν. 8 617, 
4 38. 3. 8. --- ἐφ οἷς. Οἷ, δάη, 
84, 8 εἰ βίπηα! ἀπαὶ τούτων. Οοίο- 
ΓᾺΠῚ ἴπνΘΓ80 ΟΥἀΪπ6. διδασκαλίαν 
τε ποιούμενος ον ὁμοίως 8441, ὅ 
καὶ τῶν λειπομένων τος κάμνειν 
εἰκαὶ τὴν εὐλογίαν .. «καϑιστάς 
δα οἵδε τε γενναίως... ἐτελεύ- 
τησαν γοβροϊί. 

82. καὶ εἴρηται. 
(ΞΞ αἰᾳ4ι 6, τὰ 50) ϑδαϊαπρὶί 
αποα 6χ ρθε ΟΥθτ115 ΘΟΠΒΘ 4 Θἢ5 
εϑί. ΝΠ δἱ σπῃου ποτα] δι 685 
Οἰν δ 15 ῬτῸ α4πἃ ποῦ 58 οὈίαϊ6- 
γαπί ργδοβίδηιμδ τηδηϊΐοϑίο ἀ6- 
τη ἢ η α., 564 Ϊτ τιν Πα ΧΙ ΠῚ8 ΠῚ 
Θᾶγαπι Ρᾶγίθπη Πυΐι5 ἀθβουὶ ριοη 6 
Ομ περὶ. Οἱ, 141, 4. --αἀτὴν 
πόλιν ὕμνησα. Οἷ. δἅη. 1 
860,1, Ὑμνεῖν, Ἰἰοοει ργορτγῖὶα ἀβ 
Ροδιΐβ ὈΒΌΡΡΘίαΓ, οἰϊδπὶ δὰ ἰδ 65 
ΟΥΔΙΟΡΪΟ ΒΘΙΠΟΠΒ ρτγϑραϊοαίαβ 
ἰγδηβίοσίαυ, υἂαὐ' Ρ]αί, ἀθ. Ββερ. 
804 ἃ, ΑΕ8.}}. 1 188. -- ἐκό- 
σμησαν. ὔΟὐτὴ οΓδίΐο πο νἹ- 
ἀδαιὰγ ΒΌΡ Ιονΐ ρο556 ψϑυθῖ5 τού- 
τοις αὐτήν Π60 ἀἸοαπηι5 κοσμεῖν 
τινά τι, αυοὰ Κταορ. νἱάδίαγ 
Βίδί 6 Γ8, ἀεθει 6586 “δάοτπα- 
τ πὶ Ὁ ΟἿ᾽ ἐκεῖνα ἐκόσμουν 
ΡΙαι, Οεἰιι. 109 ς. --- οὐκ ἂν 
πολλοῖς... φανείη. Διίεπάθ 
ΡΓΪΠ ΠῚ οαϑυ9 τηίδίο85. ἴῃ ΥΥ. 
πολλοῖς ὥσπερ τῶνδε, εχ αυἱϊ- 
δε οαβῖθ5. ἀδιϊναβ δὰ νυν, φα- 

ἰσόρροπος τεϊαίιι5 6βϑι, δᾷ 
γν. 3) τῶνδε δαΐοτῃ οορ᾽ἑαίαν 
ὁ λόγος φαίνεται ἰσόρρ.; ΡΙδε- 
ἴδγθα ΟὈβθυν δ τι5 Θ5{ 5118 βεποιῖν ἶ 
ὁ λόγος τῶνδε --Ξ ὁ περὶ τῶνδε 
λόγος. Οἵ, δάη. 1 61, 1 οἱ 69, ὅ. 
Βεῖϊμάθ σεποίϊνυπι τῶν ἔργων 

Καί 

οομΐαησθ οαπὶ δάϊ. ἐσόρροπος, 
40 46 ΤΑΥΪΟΓΘ βίγποίαρα οἵ, Αὐϊβιοῦ, 
Μαπά, 6 (Ρ. 899 ἃ) ἥλιος ... καὶ 
οἵ τούτου ἰσόδρομοι, Οαϊεη. (εἀ. 
Καβθμη.) ΧΙΝ Ρ. 94, 12 ἐσοβαρῆ 
ταύτης σταϑμόν, Ορρ. Ηδ]. Π 
400 ἀδάμαντος ἰσοσϑενὲς ὄβρι- 
μον ἄορ, Κτιερ. αν. 8.48, 18 δᾶῃ, 
10. Ὅτ, ΡΟΣ δα ἃ ὕμνησα 
γα] βρθοίαγθ, αυΐα δα σᾶ 6505 Γ6- 
Ἰαίῃτη τοῖσδε ἀοθθαΐ 6556. 8568 
5'1η}}18. ὑγϑηβὶθ8 ἃ ἀδίϊνο δᾶ ρϑ- 
πούϊνπτη ἰθοῖαν Χρη, Απδρ. ΤΥ 
ὅ, 18. Κτιορ. ΕἸ βίτηῖ]65. ἴη86- 
4υδὈ}]} 8165 ἀπιαί ΤῊ, Οἱ, 44, 8. 
δ4η.1 82, ὅ, ϑεπίοθῃεϊα εϑί ἢ860, 
ΠΟ ἃρπᾶ πηα]το5 ἔδπιδιη ἀδ 
115 ΒΡ υϑατη δία 6 Γ65 σοϑίδϑβ 
ΔΘ4 1865 5. ἰδοία ἀϊοιΐβ δχ- 
δοαιδία 6556, βίσαί 46 1,866- 
ἀδθμ ἢΪ185. ΘΟ ΓΑ πὶ ἰΘρἾ Πητι5 Ι 
609, ὅ. υοάβὶ τοῦ λόγου τὰ 
ἔργα Ἔδχβρθοίθβ, οορίία ἴῃ οχϑθ- 
αυϑηαὶ οἱ φοπιπιαίαπαὶ γ Ρ 5. οἱ 
ἃρυὰ (τδθοοβ οἱ ἃριὰ [,αιἰπ 05 
ὨΪΠ1] τϑῦθγγθ αὐγιιπ τἰγῖ Θχα θα πδῦὶ 
Ψ6] αἰ ΠῚ αὐτὸ ΘΟΙΠΠη αἰαΥΪ ἀἸοαίαγ, 
Τῷ ἔργῳ ὁοτίθ ᾿π}}}15 οβϑὲ οοη- 
Ἰδόϊατα Ποθγδεὶ οἱ ΡΓΟΡίαευ βίηρ- 
Ιάτθπὶ Ῥᾶτιπι δρίδ. --- ὧν δρὸς 
ἀρετήν. Ουπὶ Ποτιπὶ ἀοίμππο- 
ΤΟΓᾺΠῚ ΠΊΟΙΒ ΠῸΠ Ροββὶίύ υἱνὶ 
αἰϊοιεῖι5 σἰΡΓαΈΘ1η ἀθοϊάᾶγαγθ, ἄν- 
δρὸς ἀρετή ἷο 5ὶι ἀνδραγαϑία 
οροτίθι, Οἵ, Ιβοογ. ὙΠ 11. ΙΧ 8. 
Οοπίγανϊα 4 ἀδΠΠη 040 Βαηΐνουθα 
γυναικεία ἀρετή 4ῦ, 2, --πρώτη 

«βεβαιοῦσα, βῖνε ρΡΥἱπιὰ 
ἴῃ ἀἰοδπϑ βῖνϑ ρΡοβίγθηδϑοση- 
Γἰγσι 8 η 5. Π|ὰὰ ἴῃ 115 δἰ ααἱ 
δάμαο ΘΙ] οσαπιὶ οχρουίθβ ἔπογαηΐ, 
οο ἴῃ 18 ααἱ βδθρίαβ ἴῃ 6115 
ἔουυτον 56 σϑββογιηΐ, [δα ὰθ τὲ 
- καί ἀἰδιίαποιῖν πὶ οϑί, αἱ 8, 1, 
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: καταστροφή. χαὶ γὰρ τοῖς τἄλλα χείροσι δίκαιον 
τὴν ἐς τοὺς πολέμους ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀνδραγα- 
ϑίαν προτίϑεσϑαι" ἀγαϑῷ γὰρ κακὸν ἀφανίσαντες 
κοινῶς ᾿μᾶλλον ὠφέλησαν ἢ ἐκ τῶν ἰδίων ἔβλαψαν. 

4Ἁ τῶνδε δὲ οὔτε πλούτῳ τις τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν προ- 
τιμήσας ἐμαλακίσϑη, οὔτε πενίας ἐλπίδι, ὡς κἂν 
ἔτι διαφυγὼν αὐτὴν πλουτήσειεν, ἀναβολὴν τοῦ 
δεινοῦ ἐποιήσατο᾽ τὴν δὲ τῶν ἐναντίων τιμωρίαν 
ποϑεινοτέραν. αὐτῶν λαβόντες καὶ κινδύνων ἅμα 
τόνδε κάλλιστον νομίσαντες ἐβουλήϑησαν μετ᾽ 
αὐτοῦ τοὺς μὲν τιμωρεῖσϑαι, τῶν δὲ ἀφίεσϑαι, 

Οὰρ. 42, ἃ 4. 
Μοβαμιι. 

πλούτου Τί. Τὰν. Ῥα]. πη. Ψίηα. Ατ. Οἢγ, Ῥδη, 
564. δ]ίθγα ἰθοιῖϊο ργδοϑίδί. ΟΡ ΠΙΘΙ ὈΓ αΠῚ ΘΟὨ ΑΓ ΠῚ. 

ἐφίεσθαι οοἀά. ἰάἀεπιαθθ Ἰεοίίαν ἀραὰ Πίοηγβ. Ηδ]. ρ. 800. 
Οἷ, δάῃ. 

δὶ οἵ, άπ, --- καταστροφή) φυγὼν αὐτήν, ϊ. 6. οὔτε ἐλ- 
ὁ ϑάνατος. ὅο1ι01, ΟΓἉ, ϑορῇ. 
ΟΟ. 108 εὐ Ιμϑπηθρ. δά Ῥμαΐδνυ. 
Ερὶδύ, 81, αυἱ οΟχϊτπατι οχὶ ἰᾶ- 
16 πὶ δχρἰδηδί, 

8 8. καὶ γὰρ... προτέ- 
εσθαι, πᾶ τὴ οὐΐδηι 115. (]. 6. 
ἴῃ ΘΟΓῸΠῚ 865 01π|8ἃ 106) 4 πὶ 
οοίθεὶβ ἴῃ ΓΘ Ρ 5 ἀδίθυϊου 8 
Βαπὶ ΔραῸ απ οϑί νἱἰγίαίο πὴ 
Ὀ6111 608 πὶ ΡΓῸ ραίτία οχ δῖ ]- 
18 ΠΔ ΡΥΔΘΡΟΠΙ βῖνα Ρ οὐΐ ΟΥ̓ 6 ΠῚ 
ΠΆΡΟΣ. ἨρΟ ἸρΡΊ ΠΤ ΟἷΟΙ͂ν, 1ἢ 
ΟΥ̓ ΐ ὙἱΡῚ νἱγιπίθ δ 5 ἰπηδηα Πιὰ- 
ΧΙΤΛΠ] ΡΟηδπ5. ἸθΘηἀ πτὴ 6556 
Ὀ6Ι]Ποαθ νἱνγίαιϊ, ἰάααθ ἴα αἱ, 
οὐϊαπηδὶ 415. ἴῃ 8115 σϑθτι8 ΡΓᾺΠῚ 
βὶ0 ῬγΟθ5, 06. ΤηΐΠ 15. ἴἢ ΘΘΉΒ11ΠῚ 
νϑηϊαί, Ἐροίβ': ᾿Ἰϑὶταν 560Π0], προ- 
τίϑεσθαι) προτιμᾶσϑαι. Οἴ, 
ΔΠΠΔ], . ῬΙῺ], ἃ. 1808 ρΡ. 180. Τὴν 
ἐς τοὺς πολέμους --- τὴν πολε- 
μικήν, ηἰδὶ πολεμίους ΙεβΘη ἀΠ| 
εβι.--ἀγα ϑῷ γὰρκαπὸν ἀφα- 
νίσαντες. Οἵ, Οἷς, ργὸ Θαΐποι, 
1ὅ, 49 π!οῦ5 Ποποβίαᾷ 586} 6 
νὶ (ἃ Πὶ ἀπο 486 [ΤΡ ΘΠ ΘΧΟΥ- 
πδί, -- κοινῶς. Οἴ. δάη.1 124,1, 

ὃ 4. τὴν ἔτι ἀπόλαυσιν, 
ἀϊατατγηΐονοπηι γι οὐ α τη, Οοη- 
τὰ ρᾷ]ο ροβί ἔτι θδὶ αἰϊαᾳ τα ἃ ἢ ἀο. 
ΟἿ᾽, Ῥονν. δὰ Οδαγ. ρ. 98. --- οὔτε 
πενίας ἐλπίδι, ὡς.. .δια- 

πέδι ὡς διαφυγὼν τὴν πενίαν. 
Οὗ, φάη. 1 Οἱ, 1, πἰδὶ ααυοᾶ ἰδὶ 
ὧδ βδαθὶθοιὶ, μἴο ἀδ ΟὈἸ θοῦ αἰίγδο- 
(ἰομ ἀρίταγ, οἱ ἀθ ρσοη. αὐτήν 
δαάϊίο Καθηη. αν, τπᾶχ, 8 600 
ὅπ. 2. 1602. 1. ὙἹ 16; 1. Κταδρ. 
ΟΠΠΘ ΠῚ δἰ γα θυ ΟΠ οι, 48 πὶ ἴΡ88 
ἈΠΕ ρΔΙΙ ΟΠ ΟΠ Β0]οὲ γΟΟΔΓΘ, Πῖὸ 
ἱπιργο δ ἢ 5 ἐλπίδα πενίας να]! 
6586 ἐλπέδα τῶν πενήτων, αυοὰ 
ΠΟΡῚ5 ῬΓΟΡίον ΘΟΠΙΡΔΥΙ ΠῚ πλούτῳ 
ἀἰβριοοι, ἄν ἴῃ κἂν ἔτι (αμοᾷ 
τσοὶ ποοῦλ) δὰ πλουτήσειεν 
Βρϑοίαί. --- πλουτήσειεν. εξ 
δονΐβίο ἱποοΠδίϊνο οἵ, Κυιιθρ.. αν, 
8. ὅ9, ὅ δάη, 2. -- αὐτῶν, Ϊ. 6. τῆς 
ἀπολαύσεως τοῦ πλούτου καὶ 
τῆς ἐλπίδος τοῦ διαφυγεῖν τὴν 
πενίαν. -- λαβόντες, ͵1. 6. 
ὑπολαβόντες, Ῥτορν. ποϑεινο- 
τέραν λαβ. τε ὡς ποϑεινοτέραν 
δεξάμενοι. Οἱ 1Π 88, 4 οἱ 54. 
ΙΝ 106, 1. Ιοηδο Αἰϊδη 6886 
νΌΙΡΆΡΟΙΣ γἱπὶ ΨΘΙΘΟΓΆΠῚ τιμω- 
ίαν λαμβάνειν ποίτιπι οβι. -- 
ΡΥ δ ΑΝ ἴῃ δΔηΪΠΊῈ ΤΏ 
ἰηάἀπχοναπί, φηξβολίοδϑθη 16 
δἵοῆ. --- μετ᾽ ̓ αὐτοῦ]) τοῦ κιν- 
δύνου. 8.10]. -- τοὺς μέν 
τ--- τοὺς ἐναντίους. -- τῶν δὲ 
ἀφέεσϑαι. Ουπὶ τῶνδε ἀδ 118- 
ἀθπὶ ἀἰϊοαίαῦ ὈΟπΪβδ αδ6 πιοάο 



ΕΤΟΣ Α. ΧΕΙΜΩ͂Ν. (Π 423. 98 

ἐλπίδι μὲν τὸ ἀφανὲς τοῦ κατορϑώσειν ἐπιτρέψαντες. 
ἔργῳ δὲ περὶ τοῦ ἤδη ὁρωμένου σφίσιν αὐτοῖς 
ἀξιοῦντες πεποιϑέναι" 

5 - » 

καὶ ἐν αὐτῷ τῷ ἀμύνεσθαι 
καὶ παϑεῖν μᾶλλον ἡγησάμενοι ἤ τι ἐνδόντες σῴ- 

ἐν αὐτῷ τῷ ΠδΓ. ΡΓ, πὰ. δὲ γα ]ρῸ, ἐν τῷ ἀμύνεσθαι ἡ πὰς 
θίοη. Ηδᾷὶ. 
Ἐς 6. Η. 11 

Ρ. 807, ἐν αὐτῷ τὸ Ἰι, ὙΠῸ Ρα]. Αὐρ. 560. πὶ: (Ὁ. "Ὁ. 

ἢ τὸ ρ]εγίᾳαβ οοδᾶ., ἢ τῷ [,δν,, ἰάδθπιὶ δυΐ ἢ οοἀά, ΠίοηΥ5. 
ἩΒΙ ΤΙ Οἵ ἀπ; 

ΡΓοποιηΐπα αὐτῶν 5ἰσηϊβοαία 
βΒαηί, οοαά, βουϊρίαγα ἐφίεσϑαι 
ΒΘη ΘΠ 86. ὈΓΟΥΒῚ5 σΟΠίΓαυΪα δδβί, 
Νδιη ἀποπιοᾶο ᾿ἱ αυΐ ρθυΙ ΘΟ] ΠῚ 
οαπη Ποβίϊθα5. ραρπαπαὶ αἰν 115 
ατᾶβ Παθαπί γοὶ βρεγδηΐί ρτγϑεϑία- 
Ἰουαηῦ. οὑτ δοάθπὶ ρϑυΐοαϊο αἱ 
ἰρβὶ αἰν 5 ἔγιδηίαν βίπιαὶ οο0π- 
ἰεηάθγα ροβϑίηῦ πῈ}1]0 τη0640 ἰπ- 
το]! Θοῖταγ, συγ πη ΓΘΟΘΡ Π1118 
ῬΟΡΡΟὨΪ5 πη θη ἀδίϊοΠΘ ΠῚ, 4 8 1 ἴῃ 
ΟὈ5. οτἷξ. ρ. 226 ρτγοϊδίδπι Κυπθ- 
Β6γῸ πἰπηϊΠ} ΟὈδθοαία5 ροϑβίθα 
Πηΐθβᾶιη ἴδοι. Οἷἃ, Μυ8. ΒΗ θη. 
ΧΧΙ υ. 4771 54. -- τὸ ἀφανὲς 
τοῦ κατορϑώσειν, Ἰποοῦ- 
ἐὰῇ Γαϑὶ ἔθΠ ΟἿ [ΘΓ σογοπάδθ 
δνεπίαπι. -- ἔργῳ δὲ... 
πεποιϑέναι, τὸ ααΐθη 66- 
τοηάᾶ 5ἰνε ραρηδηᾶο (οἱ, ΤΥ 
14. ) ἀε 6ο απυοᾶἀ ἴδ8πὶ 66Υ᾽- 
ΠΘθαιαγΐπ 56 10515 ἔἸὰ πο 8 Τὰ 
τθροπθπάδπι ὁθηΒθηΐθ8. -- 
καὶ ἐν αὐτῷ ... σῴώξεσϑαι, 
δὐΐπ 'ρ80 ἀδἔεπαεπαο εἰϊᾶ πὶ 
(βοφσαῦ}) πιογίθπι. 5101 ροὺϊα8 
Οθουη 8 Π| 6556 τγδίϊ 48 1ὴ 
ΔΙἰᾳαϊὰ οροάθπάο 58]06Πὶ 
αὐδογοπάδμι, ὃς παϑεῖν οἵ. 
ΡΙαΐ, Τιοσο, 8711 ἃ τοῦ παϑόντος; 
ΒΟ]. ΟἿΠῚ ΠΟῸ 56η88. οβύ τὶ 
παϑεῖν, αὐ ΠΥ 15, 2. Ηεοτοά, ὙΠ1Π 
102. ΡΙ]αί, Μεποχ. 246 ο, Χορη. 
ΑμδΡῸῪ 8, 6. Ῥεπηοβίῃ. ΙΥ̓ 11. 
ῬΟΙΟΓΟΠῚ 6586 βΟΡρ[ΌΓΆΠΙ ἐν 
αὐτῷ τῷ ἀμύνεσϑαι ποη 50] υτὴ 
Ῥίοῦγβ.. ΗΔ]. τοβιϊπηοηΐο οοπῆν- 
Τηδίγ, 564. οἰΐδηι ἴηάθ6 δρρᾶγοί 
απο ἰἰἃ Δρ ἰββί πιθ ΘΟΏΒ.Π10 ἀ6- 
ἑεηά οπαὶ (ἐβουλήϑησαν τιμω- 
ρεῖσϑ'αν) Ἰρβιπι ἀοίθηα γα ορρο- 
αἰτατ; πᾶ τιμωρεῖσϑαι εἰ ἀμύ- 

νεσϑιαι ἰάθη 515 1 ἴσδτθ ἴῃ ἀρογίο 
οϑί. Οὁυἱ δυίοπιὶ τὸ ἀμύνεσθαι 
Ρτδθίθγιμί οαπὶ ἴαϊδβο Κταθρ. 
ἡγεῖσϑαι νεῦτῦο οορῃοβοθπαϊ δι 
4υδογθηάϊ νἱπὶ {τὶ θα θγα οΟηβ86η- 
ἰἰαηί, δαῦ οὐαὶ Ὀοῦν. κάλλιον 
ΡΤῸ μᾶλλον. δὰ}, Θαπὶ ϑαθρρ6ο 
ἕξαυτῶν ρτο ἐν αὐτῷ 5ΟΡΙθΘη Δ ΠῚ 
6586 Ρυίΐδηΐ, ϑεα κάλλιον ἡγη- 
σάμενοι ῬτῸ Ἰοοἱ 5οπίθητϊα ἢ Π|}5 
Ἰαπραϊά τὴ δβί δίαᾳπι 4} 116, Ὁ 5] 
γΟΓῸ {Π1 οδάθηάο βϑ]ιίθπη 510] 
Ρϑγδύθ ΠῸΠ ΡΓΟΥΒι5 586 ἀδθάβδοθγο, 
564 τηῖϊπ8β ἰδηίτη ἄθοογο ραίδ- 
νογὶηί. ΑἸΐοτα δυΐθπιὶ οοπί θοίαΓα 
ΟἸα55. Ποὴ βἰπθ οδιϑἃ ἰἴἰᾶᾷθο αἷΪ5- 
ΡΙἰθαῖϊς αποὰ ἑαυτῶν ρΡ]ι8 ροη- 
ἀογῖβ παθογοὶ αυδη ἰοοἱ βθηίθη- 
δα οοπάποογοὶ (Π8πὶ 60 τϑοθρίο 
ἘχϑρθοίαίανΡ αὖ 6Χ Ορροβίίο 81] 
αυϊάδηῃ οορ᾽ἰοπία}) ; ργϑθίθυθα 5ἷο 
μαΐϊὰ8β δηπηΐ αι ΟΠ 5ῈΡΘΥΪΟΥΘ 
ΘΟΠΟΧῸΒ αποαδη πη 040 ἰαχϑίμῃγ, 
Αἀ ποϑίγδτηῃ γΈγῸ ᾿π θγΡυθίδι ΟΠ 6 ΠῚ 
4Ὁ οπηπὶ ρϑγία Θοηἢγπιαπᾶδη ἴη- 
Πηϊνογατη δὺ ἡγησάμενοι Ρβη- 
ἀθηίίαπη απδτη βἰαύαϊ η1118 56 πίθη- 
ἰἰαπὶ ἀδπι ομβίγαγ ἀθθθπ5. Θαοὰ 
ἰσίταῦ ποηπαπαπᾶπι Εὲ, αὐ ᾿πἢηϊ- 
{ἰνγὰβ οατὴ νου Ϊ5. ἀϊοθηαϊὶ ᾿πποίι8 
γοΪοπαϊ νἱὶπὶ ἃβϑυμηδί, ἰάθπι ἴπ 
γογθὶβ ραίαπαϊ νοὶ] οορσίίαηαϊ 8ο- 
οἴάοτθ ροίοθβδί, Αἰᾳαθ Ποὺ ἕγες- 
4 θη [551 ΠῚ 1 οϑύ ἴῃ γϑυθὶ5 δὸ- 
κεῖν, διανοεῖσθαι, ἀξιοῦν (ἀἱ - 
Βηατη οχ  βύϊσα 6), δικαιοῦν 
(Ἰὰ8ὰπϊὀ εχὶβοϊ πη γ 6), 568 
οὐδ πὶ 8] 1 ΟΥι ΠῚ ΘΧΘΠΊρ Ια. αΌΆΠΙν 5 
ΓΆΓΔ 51ηΐ, ἰδ θη ΠΟ ἀδβαηί, 516 
ῬΓορΡίοΥ μᾶλλον ᾿αΐπ8. Ἰοοὶ 5᾽τ}}}- 
᾿πηατη οδὶ Εν, Οἵ, δδὅ 54. ἐλο- 
γισάμην οὖν τῷ γένους ἀρχη- 
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Χ Χχ ᾽ Χ - ἐς Ἂν Χ 
ἕεσϑαι,. τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου ἔφυγον. τὸ 

δ᾽ ἔργον τῷ σώματι ὑπέμειναν, καὶ δι᾿ ἐλαχίστου 
’ 

καιροῦ τύχης ἅμα ἀκμῇ 
δέους ἀπηλλάγησαν. 

γέτῃ μᾶλλόν μ᾽ “ἀμῦναι τῆς 
ὑποστάσης τροφάς: Ρτγδθίογεα 
νου οἴεσθαι 5ῖ0. ἀβογραιὶ Πᾶθο 
Π8 068 ,ΘΣΘΙΏρΡ Ια: ἩρτΩ 1 ΤΠ 
2602 οὐ γὰρ ὀίω. φὸ πολεμίξειν; 
1.8. ΧΙ 28 οὐκ οἴει ἐμοὶ καὶ 
τουτοισὶ δοῦναι δίκην: ΡΙΑι. 
186. 2000 οὗ σύ που οἴἶξι κα- 
ταγελᾶν, Ὀἰπατοι. 1 89 ὧν οἴ- 
εσϑε τὴν αἰτίαν τούτοις ἀνα- 
ϑεῖναι; νϑγθϊ νομίξειν ἄπο ἴῃ 
Χρη, θ6ο.: 17,9 ἔγωγε νομίξω 
τῷ ἰσχυροτέρῳ πλεῖον ἐπιχεῖν 
ὕδωρ οὐ ἰθιάθπὶ ὃ 11 Ψομίξεις 
τοῖς ἀσϑ'ενεστέροις πᾶσι μείω 
προστάττειν πράγματα; ἰρδῖτι8 
Δ αΓΘΙΩ ἡγεῖσϑαι Πᾶθο ἀτοὸ ἀρὰ 
ῬΙαιοη θη ἱπνθηϊαηίαγ: ΡΠ], 59 ἃ 
εἰ δὲ καὶ περὶ φύσεως ἡγεῖταί 
τις ξητεῖν εἰ Ῥτοί. 8460 Σιμως 
νίδης ἡγήσατο καὶ αὐτὸς ἢ 
τύραννον ἢ ἄλλον τινὰ τῶν 
τοιούτων͵ ἐπαινέσαι καὶ ἐγκω- 
μιάσαι οὐχ ἑκών, ἀλλ᾽ ἀναγκα- 
ζόμενος, ἀαδθηὶ Ἰοουπι ἰϊ ααἱ ἰη- 
ἐοΡργοίδηαῦ ραίαν 56 Ι πᾶὰ- 
ν 8556 δὺο ρυδροάϊοαν 556 τη 
᾿πίθ! !ορτιηΐ, ααοηΐατη ἀθ προθϑβὶ- 
ἰαἰο απ ἀδηα] 015 ΠΡ ΟΒ᾽ (ἃ ΒΘΥΤΠΟ 
οϑί; πρὸ γϑίϊοημθη παροὺ αποᾶ 
ΞΔΌρΡροιβ. δα ἢ, 1, οοπίθπαϊ, αἰ 
Ῥδυϊίον δία ῬἢΪ,, 89 ἃ ἱπῆηϊῖνὶ 
δοοὶρὶ ροββίηΐ, Ῥγαθβθηῦ ΘΟΓΕΠῚ 
ἐθΠΊΡΟΥΘ ΟΡ5 6886, ἰάἀριηαιθ 
χη }18 νουθογπη δοκεῖν, δια- 
νοεῖσϑαι, ἀξιοῦν, δικαιοῦν 
ΘΧΟΙΏΡΪδ. το αἱδίαν, ΡῬδγαπὶ γθοίθ 
δυίοπι Κγυοσ, αν. 8 δὅ, 8 δ8άη. 
15 αἰϊΐαᾳαθ ᾿π (8105 ἱρ58 ραίϊδηᾷὶ 
γοῦθα θα ΠῚ ΟΘηΒοηαϊ νἱπὶ ἢδ- 
ῬΌγα ἀϊοαπί, ἤπιπο ἰσὶίαν. οχθπι- 
ῬΙΟΓ ΠῚ ΠΌΤΟΥ ΠῚ 80} ογ6 ρΡαίᾶ- 
ΤῊ 185, τ ἀ ΘΠ] ἢ 5 γοίασ ΠΟ ΠΘΟΘ586 
6586, ἰά αιοὰ (Οἴᾶ55. ορὶπαίαγ, 
δεῖν ροϑὶ παϑιεῖν ἴῃηβθῦεῦθ, [Δπὶ 
ΨΘΙῸ 81 Ῥυοθαία οδὲ ἤδθο ποβίγα 
᾿ἱηπἰἰνοσαη ἃὉ0 ἡγησάμενοι 
Ροπάρηιαπη ἰπίθγργθίϑιῖο, δηῖθ 

τῆς δόξης μᾶλλον ἢ τοῦ 

ΔΙΓΘΓΙΠῚ ΘΟΓΠΠῚ βίδγθ πραυῖ γιϊ- 
οα]ι5. Αρρᾶγθί δυΐθηι ΡΓΟΥΒῈΒ 
᾿ποθυ δ ἢ] 6558 αἰβονθρδηΐθπη οἷα 
τΤηθΙη Οὐΐϑτη, ΝΠ αἰ τὸ σῴξεσϑαι 
ΡΓΟΡίοΡ τὸ ἀμύνεσθαι, βίο τῷ 
σῴξεσϑαι ρτορίον τῷ ἀμύνεσϑαι 
Βουρίμπη οβί, Ουο᾽ πιαρὶβ Ἰϊοοὶ 
ἤ τι ἐνδόντες τοβουῖθεγθ. Οἵ. 
12, 1,18, 6. ΠΙ 60. ΤΥ 104, ὅ. -- 
τὸ μὲν αἰσχρὸν τοῦ λόγου, 
ἀράδοιβ γϑυθογατη, ἔϑδιηδθ 
ταν τὰ αἴ ἢ 6 πὶ; τὸ ὀνειδί- 
ξεσϑαι. ὡς δειλοί. 50}0]. -- 
τὸ δ᾽ ἔ ΘΎΟΤΙ, τὸ ἀποθανεῖν. 
ΘΞ0Π0Ι], -- ἐλαχίστου 
καιροῦ ἰομάν Ὀγαν 5,1} 0 
ἔονία 88 τη ΟΠ] θη [0 5ῖναε ἀΪ5 - 
οτἰπιΐπο, ΟἿ, ΤΠ 56, 4 οἱ τὸν 
ἔσχατον καιρόν αἀρυᾶ ΒΡ 
ΧΧΙΧ 1!, 12. εὐ ΡΙαί. 5}}}. 
Ταπθ 8 Κταρον καιροῦ εχ Ἔα 
ῬΓΘίδι] ΟΠ 68 Οὐαὶ 6886 ,ϑαβρ οδίαν 
οὐ ἤουν. ψυχῆς Ρτο τύχης 5ΟΣῚΡ- 
δἰ, αυαοὰ αὐἱά 5101 γ6}1ι ΠΟ ἴῃ- 
16 }}Π6ρ Ἵπηι8. --- ἅμα ἀκμῇ "ον 
τοῦ δέους. Ἅμα ἀκμῇ, ἴῃ 
'Ϊρ50 υἱροῦθ, ἀπὺπὶ ν᾽ σοθδί. 
Νοπ ταγτὰ δϑὲ ἤουιηυ]α οἱ ΒἰπῈ}}15 
ἐν ἁ. Ῥαριταίαν δαΐοπὶ δόξα 5[1π6 
σ᾽οτία δὴ οχβρθοίδιϊο, 8Ρ68. 
11 Ἔχ ΡΙ μδύοηΣ ἔανθηΐ ᾿πη αι 6 5 
ΤΠποΥ Αἰ ἀϊ8, νοἰαὶ (855, ὈΪῸ ΕΧΥῚ 
18, 8 ἐν ἀκμῇ τῆς δόξης ἀπέ- 
ϑανεν (ἀς ΤΊ.0) οὐ. Αὐνν ΑΠΔΡ. 
ὙΙΠ16, 11 ἐν ἀκμῇ τῆς τὲ ἄλλης 
δόξης καὶ τοῦ πόϑου τοῦ παρ 
ἀνϑρώπων ἀπηλλάχϑαι (ἀ 6 
ΑἸΘΧΑ ΠΟ), οὐ θη θη Γα ΠῚ 60- 
ΠΟΧιΒ, ΝΆΠΙ ἰπίον 56 Ορροηὰη- 
[ῸΣ ἅμα ἀκμῇ τῆς δόξης οἱ τὸ 
αἰσχρὸν τοῦ λόγου, του δέους 
εἱ τῷ σώματι ἘΠΈΜΕΝΕ αη8 
βἴπηα! ραίΐοι ᾿. 1, τὸ δέος ποὴ 
θη πᾶ πὶ 87, 8 νὶπὶ Πα ΌθΓ, βοὰ 
Γουπηϊἀϊηθ 6558. Ε]ο (Δ ΠῚ 
ΤΊ. 4Ὁ ἱπηϊἰαίονῖθ5. αἰογὶ απο 
ἀκμὴν τῆς δόξης ποῃ ἀἱοῖϊ 
ὨΙΆ ΧΙ ΠΠ ΠῚ απδηὶ Παθοηΐ, 568 
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48. Καὶ οἵδε μὲν προσηκόντως τῇ 
τοὺς δὲ λοιποὺς χρὴ ἀσφαλεστέ- οἶδε ἐγένοντο᾽ 

(Ι 42. 48.) οδ 

πόλει τοι- 1 

ραν μὲν εὔχεσϑαι, ἀτολμοτέραν δὲ μηδὲν ἀξιοῦν 
τὴν ἐς τοὺς πολεμίους διάνοιαν ἔχειν, σκοποῦν-- 
τας μὴ λόγῳ μόνῳ τὴν ὠφελίαν, ἣν ἄν τις πρὸς 
οὐδὲν χεῖρον αὐτοὺς ὑμᾶς εἰδότας μηκύνοι, λέγων 
ὅσα ἐν τῷ τοὺς πολεμίους ἀμύνεσϑαι ἀγαϑὰ ἔν-- 
ἐστιν, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν τῆς πόλεως δύναμιν καϑ' 
ἡμέραν ἔργῳ ϑεωμένους καὶ ἐραστὰς γιγνομένους 
αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑμῖν μεγάλη δόξῃ εἶναι, ἐνθυ- 
μουμένους ὅτι τολμῶντες καὶ γιγνώσκοντες τὰ 
δέοντα καὶ ἐν τοῖς ἔργοις αἰσχυνόμενοι ἄνδρες 

ΤΠ ΧΙ Δ ΠῚ ατιδτ ἔοΥ (6. τ ΟΥ ἐθηὶ 
ΟὈθαπ 65 Β'] ραγαῃὺ ο]ουΐϑτη, --- 
ἢ τοῦ δέους. ΒΙΉἾ Πον ΤῊ, 
᾿τηϊιαίαβ ἐν ἀκμῇ τοῦ δέους 
(455. Ῥῖο ΧΙ 26, 2, Νείανϊο 
δοπαπηΐπθ Ηρ. μᾶλλον ἢ τοῦ 
δέους 46]. Οὐ μᾶλλον 5: 
Ῥούϊα 5, Γονονἃ [ΟΥΠΉ  ἀἰ Π ΘΠ] ΠΟῚ 
ΒΑ θουδηΐῦ, Οπδθ 46 ἰοίδ 5επίθπ- 
ιἰὰ βυδβρίοαίαν Κυιιθρ.., ἀπο οἃ 
Π6 ΥΘΡΟΒβΙίο φυϊάοπι. ΡΕΓ οοηΐθο- 
ὑυγαπι ΠῸῚ ῬΓΟΌΔΌΪ 6πὶ ζωῆς νο- 
θα θ.]0 οἴποὶ νιἀρηΐαν, ἰδοθΠΊ8. 
ἀπηλλάγησαν. Ααἱἰ βίου, αἱ 
τὸ ΗΙΡΡΟΙ. 886, διΐ τοῦ ξῆν, 
αὐ ΡοΙγ. ΧΙ 80, 8, οορΊίατὶ πο 
ΒΙοοτηΐ. Βοβροπάθιί ρίαπο [ναὐϊπῸ 
ἀθοοβϑοῦα πη, ποδί [6 
δολίοάφη. Οἵ. δάη. δὰ ν, ἀπο- 
γενομένων 84, 2. Τιορίταγ 516 
εἰΐατη ἰπ Εν, Ηδγδο], 1000 οἱ 
δρυὰ Αὐὐνὶ 1. 1, οἱ Ὅϊοη. (888. 
1 ΧΧῚῚ 21, 2. ϑδυϊὰ, ἀπηλλά- 
γησαν᾽ ἐτελεύτησαν. 

Οαρ. 48. 8 1. ἀσφαλεστέ- 
ραν μὲν εὔχεσθαι. ἘΧ 115 
πὰρ 5θααπηΐαν ἴᾶπη Πἰο οορὶ- 
ἰαπάππι διάνοιαν. ᾿Δσφαλεστέ- 
ραν διιίοπι ΠῸῚ ἰᾶπιὶ δὰ ἰρβ8πὶ 
διάνοιαν ρογίποῦ ἀπιᾶπι δα εἶτ 
ογθηίατη: γοϊϊᾳ ὰ 085 ΟρίδΓ6 
Οροτγίθύ αὖ υὐϊΐοῦθϑ8 βῖν6 πΊ6- 
ΠΟΥ οαπὶ ΓοΥ πᾶ 6 Ρϑνῖ- 
ΟῸ]15 ονδ ἀδπί ἵπ 4ὰ86 δ ηϊπιϊ 
ἱπὴΡ α]5ὰ ἱποῦγν δ , 'σφα- 
λέστερα αυἱάοπι Ἰοσοηᾶμπι οοπὶ- 

οἷν Κναθρ, οὐ 'ἴπ ΟΥΓαΪΠ 6 ΠῚ τθοθρὶί, 
Θο4 Παδ τηυίδιίοπο ΘΟΤΊρ ΓΘ Ιθη- 
βἰοηϊβ ργοργεβθὰβ ἀντιϑέσει 
τηδ ΡΠ ἢ Οτι5 ἔγδηβῖίαν, --- σκο- 
ποῦντας... ὠφελίαν, 5ρΡ60- 
ἰδηΐ6 5 ΠΟ 6Χ 5018ἃ οὐὔδίϊο Π 8 
1111 6 πὶ, ΠΟΘ η 15 6858. οὐᾶ- 
{ἰ0Π6Π|, ΠῸὼ τῶν σκοπούντων 
6Χ ἰπϑθααθηιῖθιιδ νΘΓΡῚ5 ἣν ἄν 
τις.. -μηπύνοι ἈΡΡϑγοί. -- ἄντις. 
Τί ἄν τις 5ογιθθηάαπιὶ βρθοῖοβα 
Βαβριοαίαν Κγαθο),, ΟΥἉἍ 1 68, 8. 
ΙΝ ὅ9, 2. Νοοοββατία ἰἀπιθῃ πιὰ- 
ἰαίϊο ποη νἱἀθίαν οὐ πὸ δατηϊ{πν 
υΐάοπι, ὶ λέγων Ῥγὸ εἶ λέγοι 
αἰοίαπι 6556. ραίαίιν, --- πρὸς 
.«.«εἰδότας. ΟΓ, δάη. 1 69, ὅ. 
ΒΙΤΆἢΠ πη ἀ55, θῖο ΧΙΙΝ 25, ὅ. 
-- ἀλλὰ μᾶλλον, 5868 ρο- 
(ἴὰ5. Οἱ, 42, 4 οχιγ. -- ἔργῳ 
ϑεωμένους - οἵα ἔργῳ ἐστὶν 
Δεωμένους, τοᾶρ586 (ἴη Ἡῖν1- 
ἰολκοῖ; οἵ, Οἷο, ἀ6 Πδρ. 1 2,2) 
ΘΟ πιο πιρ Πδ ἢ {6 8. Οἵ, ἔργῳ 
σκοπούμενος ΡΙαι ΤΠπ|. 68... 
Ουοτηϊπ 8. ̓ πίθυρθίθπιαν ἴδ οὐἱ 5 
ΘΟ ΘΙ] Δ 65, ἷ. 6. ἴῃ [18 
486 8 ο᾽15. ΘᾺ Τὴ ΓΘ ΒΡ᾽ΟΙ θη 65, 68 ΠῚ 
ἴἰὰ σοπίοιηρ δηΐθβ αὐ ἴαουϊ8. {ποτὶ 
εὐ δι] 1]ἔσαγο βία θαίῖβ, ΟΡ Οϑἰιὶ 
λόγῳ 5ϑπῃίοηιϊα ρτομὶ θΘηλυγ. --- 
τολμῶντες -- τολμηροί. [ἰὰ 
τολμᾶν «ΑἸ10᾽ ἀυοαιθ 5ῖπθ 6οπι- 
ῬΙοπιθπίο ἰθρίμιν, ἣν 105. 
ΠΡ 80..9. Κταδα. 8 
ἘΠ, πτν τοῖς ἘΣ ἘΝ ἴῃ 
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αὐτὰ ἐκτήσαντο, 

λεῖεν, 

᾿ ς , . ΄ ἔ 
καὶ ποτὲ καὶ πείρᾳ του σφα- 

οὐκ οὖν καὶ τὴν πόλιν γὲ τῆς σφετέρας 

ἀρετῆς ἀξιοῦντες στερίσκειν, κάλλιστον δὲ ἔρανον 
Ὅν αν 55 1’ 

αὐτῇ προϊξμενοι. χοινῇ γὰρ τὰ σώματα διδόντες 
ἰδίᾳ τὸν ἀγήρων ἔπαινον ἐλάμβανον καὶ τὸν τάφον 
ἐπισημότατον, οὐκ ἐν ᾧ κεῖνται μᾶλλον, ἀλλ᾽ ἐν 
ὧ ἡ δόξα αὐτῶν παρὰ τῷ ἐντυχόντι αἰεὶ καὶ λόγου 
καὶ ἔργου καιρῷ αἰείμνηστος καταλείπεται. ἀνδρῶν 
γὰρ ἐπιφανῶν πᾶσα γῆ τάφος, καὶ οὐ στηλῶν 
μόνον ἐν τῇ οἰκείᾳ σημαίνει ἐπιγραφή, ἀλλὰ καὶ 

Ραρἶ5. Οἱ, δάη. 1 10ὅ, 6. -- 
αἰσχυνόμενοι, νοτθουπᾶϊ, 
ἀφάθοοῦὶβ να πηάϊ βὐπαϊο 5]. 
ΟΝ 1 84, 8 ᾿ἰθίᾳτπο δάπ, εἰ Ρβθυάο- 
Ῥεπι. Ογαι. ΠΧ ῶῦ αἵ μὲν γὰρ 
διὰ τῶν ὀλίγων δυναστεῖαι 
δέος μὲν κατεργάξονται, αἰσχύ- 
νην δ᾽ οὐ παριοστᾶσιν. -- αὐτά 
Ταβροηάθὺ 8} Θ.ΊΟΓΙΡ 18 τὴν τῆς 
πόλεως δύναμιν. ΟΥ, «ἅη. 1 
144,4, -οὐκοῦν, ποπίαπιοπ, 
αὶ οὐκ ὧν ἴϊδθπὶ 'π πιρᾶϊο ὁπὰπ- 
ιἰδῖο ἀρὰ Ηονοᾶ, ΠῚ 187. 188, 
Νοη δἰϊίον πἰς οὖν ροβίψιπι δϑύ 
δίᾳιια 4118] ἴῃ ἀροᾶοβὶ, σϑῖαὶ ΠῚ 
Ὁ ἢ ΤΙ] δ, 2. Ωυάᾶγθ, ΠῸΠΟ 
οατη ΟἸ]α585. οὐκ οὖν, ΠΟῚ οὔκουν 
βου ρβίπηβ, ἘΓαβίγα οὐ γοῦν 
οοηϊοῖς Κυιιθρ. δὲ ἴῃβθαιθηβ καί 
(οὐἴαπι; πᾶ τῆς σφετέρας 
ἀρετῆς στερίσκοντες σφάλλουσι 
τὴν πόλιν) ἀε]. σιν. --- ὁπότε 
«σφαλεῖεν. ΒΙΠΜΠΈΘΡῚ 10, {. 

θρι. Θ6ΠΟΓΆ 15 οϑὶ (84, 7) εἰ ὁπότε 
καί Ῥτορο δὰ εἰ καί ποοραϊι, --- 
καλλιστον ... προϊέμενοι, 
ῬΑ] ΘἩ δ τὶ πὶ ἃ πὶ 5} πὶ 0] ἃ Π) 
Ῥτο δἃ ργοΐιπαδπίθβ, Ἔρα- 
νος αἰ ργορυὶο δὶ. ἀθοοὶ ΒΟΘΟΚΙ,, 
Οεοοη. οἷν, ΑἸΠοπ. ΤΡ. 8406. Ηἴο 
ε886 τὸ τὰ σώματα τῇ πατρίδι 
διδόναι ἰπιο!]οσ᾽ταῦ. οχ 118 46 
ΒΘα ΠΗ ΟΡ, ἴδπι ΡΓΟΡτῖο δὰ ἔρα- 
ψον δάδιαηι γοῦρὰ ἐσφέρειν οἱ 
διδόναι, 568 προΐεσϑαι στανὶα5 
οϑύ Γοβρ πάθῃ 1 δ 1η}5 Ρ. 0 ΡΝ 6, 
Ρτοΐα πη ἄ 6 6, 

8 2. κοινῇ. Οἵ, δάη,1 124, 1, 
-- διδόντες, ἀϊδονίμϊ πὶ ο ἷ- 
οἰθηίθβ, ργοίδοῦοπα, ΟἿ 

10, 4. -- τὸν ἔπαινον. λας 
(ἰοίο βἱρηϊδοαίαν ὁ ἐκ τούτου 
γενόμενος ἔπαινος. Οὐ. δάμ. 1 
1413, 5. ---οὐκ.... μᾶλλον, 
ἀλλά, Οὐ, άη, ᾿ θεν πος 
παρὰ τῷ ἐντυχόντι. Ηδθο 
Κιπιθο, ΟΠ καιρῷ ΘΟΠἰΠΒῚ ΠΟη 
σα], “ξβᾶ, αυΐὰ παρά ουχτη ἀδίϊνο 
ἰπποίατη ἃρια βουϊρίουθβ 46 5015 
δηἰπηδ Ὠ ἴθ τ18. ἀ! οα τ (οἴ, τ. 8 68, 
85), τῷ ἐντυχόντι ΤῊ ΒΟ. ]Π ΠῚ 
6588. διθ ἐγᾶία8. ἱπιθγργθίδίαν δεῖ 
ἄοηι 76465 ἢ7αἱ ἀαγαι οπι- 
μιοπιάθη. ὥϑοὰ [ἴτἰὰ ροβὶία ἤᾶθο 
νϑῦθὰ ἰδηβαϊάἃ 5αῃΐ οἱ ΟὈΒουνΙοΓὰ ; 
ἀθ παρά δυΐοπι ΡΙΔΘΡ. οἔ, αᾶῃ, 
89, 9. Καιρόν 60 ἴῃ ΡΘΥΒΟΠΔΠῚ 
μἰὸ οοπδιιαὶ ΡῬαίαι ΟἸ455., αυοά, 
οαπὶ τοϊϊαθα γοῦρα Παϊΐο βυβρὶ- 
οἷοηΐ ποῸη ἴανθαιμξ, ΠῸ8. ΠΟ οΓ6- 
ἀϊπιι5. --- καὶ λόγου καὶ 
ἔργου, οὐ ἀΙ οο πᾶϊ οὐ ἀρ: απᾶϊ, 
', 8: γουθὶβ [αουϊθνθ 605 σου Πα]. 
Τα]5 ἀρθηαϊ Ορρουγία 85 Γθουγγοί 
ἀποιϊοηβοιπαπθ θ6}10 οαθϑὶ ΡΑΥ ον 
ἜΧβΘαυἶἱ8 οοἰ θυ απ (ἔργῳ 
δηΐπι δοάθπὶ τπο0 ἃ {ἘΠῸΡῚΒ 
ἀρρᾶγαίαᾳ αϊοίαπη οϑὲέ απὸ 88, 1, 
δὶ οἵ, ααη.,}, αἰσθηαϊ δαίθτη οΡ- 
Ῥογία 85 ἀπο ηβοιηααθ ἴῃ ΡὰΣ 
Ὀ]1οἷ5. οὐδιϊοηῖθιιβ πη Ππὶ Υἱγ- 
(015. πηθηίῖο ἢθί, Οαμὰ πηΐϊνουβᾶ 
ϑϑηίθηϊα οἵ, Οἷο, ῬΒΠΡΡ. ΧΙΝ 
12, 88. 
8 8. πᾶσα γῆ. ϑϊῖπ6 αὐιου!ο 

ἴδ ΒΌρΡΓα 58, 2, οὐἷὰ5 τοὶ οδιιϑᾶ 
ΠῸΠ ΟὈϑοινα οϑί, βῖνο οδύ απ 86 - 
Εἰ 6. ὑουγα δῖνθ ἰοίϑ θυ γϑ. 
Οἵ, Κυυθορ. ατ. 8 ὅ0, 11 δάη. 9; 
-- σημαένει. Οὗ δάῃη, 8, 8. 
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ἐν τῇ μὴ προσηκούσῃ ἄγραφος μνήμη παρ᾽ ἑκάστῳ 
τῆς γνώμης μᾶλλον ἢ τοῦ ἔργου ἐνδιαιτᾶται. οὺς 
νῦν ὑμεῖς ξηλώσαντες καὶ τὸ εὔδαιμον τὸ ἐλεύ- 

᾿Ὶ ᾿ ΕῚ ' μὴ ΒΩ Α ΄ὕ 

ἥἅἥερον, τὸ δὲ ἐλευϑερον τὸ εὔψυχον χρίναντες, 
- Χ ’ 9 

μὴ περιορᾶσϑε τοὺς πολεμικοὺς κινδύνους. οὐ 
γὰρ οἱ κακοπραγοῦντες δικαιότερον ἀφειδοῖεν ὧν 

-» ΄ γε ᾿ 3 ΕΥ̓; 9 - 9 9 τ 

τοῦ βίου, οἷς ἐλπὶς οὐκ ἔστιν ἀγαϑοῦ, ἀλλ᾽ οἷς 

ἡ ἐναντία μεταβολὴ ἐν τῷ ζῆν ἔτι κινδυνεζεται 
καὶ ἐν οἷς μάλιστα μεγάλα τὰ διαφέροντα, ἤν τι 
πταίσωσιν. ἀλγεινοτέρα γὰρ ἀνδρί γε φρόνημα 
ἔχοντι ἡ [ἐν τῷ] μετὰ τοῦ μαλακισϑῆναι κάκωσις 

Οαρ. 48. 8 ὅ. 

8 6. ἐν τῷ οτῃ. ϑιο0. ΕἸοΥ. 

ΝΌΠ4 ἰσίταγ οασβα Βα Π8πι0 οὔ- 
Βϑοιία8β Π0Ὸ ΥΘΓΌΤΠῚ ἀεὶ. Ηεῖν. 

-- μνήμη... γνώμης βὲ 
ἔργου, πιριηοτῖα δ ΠἾΠῚΪ Πιδ- 
οἰὶβ 4υδπηὶ ΠΠΟΠ ΠῚ Θη (Ϊ, ἷ. 6, 
ἴπ 8 ηἴπι15 Ιηδ15 ἀπ ἴῃ 
οἱρρὶβ ἰπβογϊὶρίβ. [ἃ στβϑοΐβ 
Βοῦν. οἱ 6455. Οὗ, ψαϊθγ, Μαχ. 
11 οχί. 8. Κγαθο.. ἰάτηθη εὐ ΒΟθἤτη. 
Ραΐδηξ νᾶίθγα τη θηἰϊ5 ροίϊα 5 
αὐὑδηὶ ἴδοις! (85. σου δ πὶ} Ϊ 5), 
αποα αυϑτη γϑίϊοη 6 πὶ Παθθδί ρᾶ- 
γᾺΠῚ ῬΘΓΒΡΊΟἾτΠΓ. 

8. 4. ξηλώσαντες, ἘΠΕ ΚΙ" 
-- καὶ τὸ εὔδαιμον.. «πρέ- 
ναντες] ἕπεται γὰρ εὐψυχίᾳ 
μὲν ἡ ἐλευϑερία, ταύτῃ δὲ ἡ 
εὐδαιμονία. ὅ.Πο]. δὲ ᾿ προῖς 
Ῥγδβάϊοαιϊβ δααϊίο οἵ, Ρ]δί. ἀδθ 
Ἀδρ. 608 6. Κτιερ. αν. 8 50, 4 
δάη. 14, --- μὴ περιορᾶσϑε, 
πΟΙΙΐ6 ΘΌΓΔΓΘ, νΟΥΟγὶ, 4ὺ86 
Υἷ5 6Χ οἰτουπηβρίοἰθπαϊ βϑηζθηίζία 
ΠΡ 9. ΤΥ 5: 105... ΨῚ 
Ξ ν ). ποριέπρεν ΟΥ̓ ΕΝ 94... 4. 
ΨΠΠ 48, 4. περί παρορᾶσϑε 
δυοίογα Βδάμαπιο ἤβθιν. Νδη) 
816 πᾶ ΠΟ], εϑὲ ποίϊο πθρί δσθηάὶ 
οἱ πηϑάϊαπιὶ ἢ αἰι5 νου, αυοα ΤῊ. 
ΠῸΒ4 ΔΊ μιαθεί, Ἰπα 5] {818 Π|. 

δ ὅ. οὐ γὰρ οἵ κακοπρα- 
γοῦντες .. .] τὸ ,Ῥόημα πα- 
ράδοξον καὶ ἐναντίον τῇ κοινῇ 
συνηϑείᾳ. Θέογνις (ν. 175) γὰρ 

ΤΒπογάϊαϊβ ΚΟ]. 1. 2. ἘΔ. 171. 

ἔστ᾽ οπιπεβ ρτϑβϑίον Τ8ὰγ, πὶ, τσ, Οπγ, Ὅδῃ. Ε. 
ΘΟἿΠῚ οἰ ̓ βίοῃβ αυδο 418] ἃρυὰ ΤΊ. ΠΟῸΠ ἰπνθηϊΓ, 

ὙΠ 86. 

ὁ ποιήσας τὰς ὑποθήκας φησί" 
χρὴ πενίην φεύγοντα καὶ ἐς 
μεγακήτεα πόντον ῥίπτειν καὶ 
πετρῶν, ,Κύρνε, κατ᾽ «ἡλιβάτων. 
τούτῳ οὖν ἐναντίως ὃ Περικλῆς 
ἀποφαίνεται. 50Π01, Κυίθσθγο 
ΠΟῊ 115 4υ86 ἀθ ραιρογῖθι5 γαϊρο 
Ἰπα!οοπίαν, 56 ΠιλοοἀΔοΠ ΠΟΥ ΠῚ 
ἐπιπόνῳ ἀσκήσει πᾶθθ ἀποαὰε 
ν᾽ ἀδπται οοπίγατία, --- ἀλλ᾽ οἷς, 
1:8: ἀλλὰ δικαιότερον ἀφει- 
δοῖεν ἂν τοῦ βίου ἐκεῖνοι οἷς, 
6Χ 405 ἀλλα ποη πιᾶρὶβ πᾶ πὶ 
8.2 ἴῃ ἤ τι αίδ η ἀπ πη 6558. ἰη06}16- 
6᾽5. -- ἡ ἐναντέα μεταβολή, 
6Χ βθοπηάδ ἴῃ δά νουβδιη [ογί Π8Π]. 
- ἔτι ΟΙα55. οὰπὶ ξῆν, π08 Ο0πΠὶ 
κινδυνεύεται ἸαπρΊπηι5. --- καν- 
δυνεύεται, Βαγοι ἰταταν, 
'. 6. ἰπποη ἀᾶἃ 65, Οἵ, δάη. 
8ῦ, 1. ---ἐν οἷς... τὰ δια- 
φέροντα, ἴῃ 4αἰθὰ5 μοί Ϊ85- 
ΒΙ ΠῚ ΠΤ ΠΡ ηἃ 8ππηΐ αἰοτῖὶ- 
πιϊπ ἃ (οὗ, δάη. 1 70, 1) βϑουη- 
ἄδο οἱ δάνεγβϑβ (ογίαηδθ. [πηπη6- 
τἰίο ἐν βαβρθοίιπι εϑύ Κγαβθθ. Οἱ. 
ΡΙαί. ΡοΙι. 259 6 τὴν ἐν τοῖς ἀρι- 
ϑμοῖς διαφορᾶν, 285 ἢ πρὶν ἂν 
ἐν αὐτῇ τὰς διαφορὰςἴδῃ: πάσας. 

860. ἀνδρί γε φρόνημα 
ἔχοντι, ταλρηδηΐπιο ΘΟΓΐΘ 
γὶρο; φρόνημα ΘηἶΠῚ 586 08 εἰὰ - 
τη, ἈΠ ΠλαΠῚ 6556. 58|5 σοηδίδί, 

--η μετα τοῦ μαλακισϑὴη- 

{ 
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ἢ ὃ μετὰ ῥώμης καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα γιγνόμενος 
ἀναίσϑητος ϑάνατος. 

44. Διόπερ καὶ τοὺς τῶνδε νῦν τοκέας, ὅσοι 
πάρεστε, οὐκ ὀλοφύρομαι μᾶλλον ἢ παραμυϑήσο- 
(αι. ἐν πολυτρόποις γὰρ ξυμφοραῖς ἐπίστανται 
τραφέντες, τὸ δ᾽ εὐτυχές, οἱ ἂν τῆς εὐπρεπεστά- 
της λάχωσιν, ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν, τελευτῆς, ὑμεῖς 

ναι κάπωσις, ταῖϊβονυῖα σα 
πὰ Οἰ εἶθ ἰπαποίἃ 56 4 8ΠῚ 
αυὶϊθ ἰρηανία ΘΟΙ ΓΔ ΧΟΥΪί. 
»Κάκωσιν ἱἰαίοΡργοίαι. Ηδ- 
5Υ0Π, ταπείνωσιν, δείνωσιν."“ 
ἈΡΥΘΒ5Ὸ0ἢ. οὔ ϑὲ οσοπμάϊοἰοπ 5 
ἴῃ ἀδίοτὶα 5 αίδίϊο,. “ Ηδδοϊ, 
Οὐ ΝῊ 82, 1. Π͵αλακίξεσϑαι, 
αὖ 42, 4 οἱ ᾿ΔΠὶ, να]οὶ μαλακὸν 
ἑαυτὸν παρέχειν. Εχ ἱπίορργο- 
ἰδξῖοηθ ἰγγαρϑὶῦ ἐν τῷ, αυοά 
56,81 Θαγοί οἱ, δὶ ἔν τῷ ϑουϊθὶ- 
ἰὰγ, ἘΡΕΤΕΝ Τ- γἱ ΠῚ ᾿ππτηϊπ αἱ, 

ΘΙ ΠΟ 5680]. 6, ὅ μετὰ τοῦ 
γυμνάξεσϑαι ἱπιοπριοίαταν ἀντὶ 
τοῦ ἐν τῷ γυμνάξεσϑαι. - 
καὶ κοινῆς ἐλπίδος ἅμα, 
5011. 586. νἱοίιτοβ 6556, --- ἀναέ- 
σϑητος, πο ρμθγοδρίιβ, 
ἀφ! οῦθ γδΘα15;, 501]. ὅτι τα- 
χὺς καὶ ἀναίσϑητος καὶ ἐχτὸς 
βασάνων καὶ κακῶν τῶν ἐκ τῆς 
νόσου, αὖ ἰπίεγργοίαίαν ΠΙοηΥ8. 
ΗΔ]. ρ. 297. 

Οδρ. 44, .8 1. νν. ,.1πἰ6γ- 
Ῥοβίίαπι οϑί, αὐ ἄνω 88, 1; οἵ, 
4δ, 3.“ Κειθρ. 4αὶ ἀδ τοκεῖς 
νοοΘ οἰτδύ αν. αἶα]. 8. 48, 1 ἀἀη. 
1. --ὀ οὐκ ὀλοφύρομαι ἡ Ὁ 
παραμυϑήσομαι, ΠΟἢ π1ἃ- 
σἰὶβ ἀθϑρίοτυτο αυδπὶ 60Πη50- 
ἴδ οΓ. Βαίϊοηθπὶ ἢαθδὺ ἰδ ΠΊρο- 
ταϊη αἰνουβὶίαθ. Ῥυὶαβ. ΘἢΪπὶ γοΥ- 
θα ΠΊ Ῥγϑοβθηΐθη ΔΠΪη1Ϊ 5ΘΗΒ.ΠΊ, 
Ροβίουϊβ θὰ αὑδ6 ἀεϊπαθ οοη- 
Β0ΙΔ Πα οαυβα ἀϊοίανιβ οϑύ β᾽ σἢὶ- 
ἤσαί, απδπὶ 5.01 θα 0011} 
Ηρυν- δαοίοτο ϑίθρἢ. ὀλοφυροῦ- 
μαν 5ουίθοη8. --- ἐν πολυτρό- 
ποις ...τραφέντες, ἴῃ νᾶ- 
γἰϊβ δηΐπὶ οαβὶθ 8 (ἰπύρυ 
νΔΙΪΟΒ... 0880.}8) Βοϊυηΐ 56 
δοίδιθ ῬΓΟΒΎΘΒ508 6886 5ἷγ6 
νἰχίβ86. ὕὐηὶ 8ῖ. τραφῆναι 

οἰΐδιη ἀ6 ογδηάϊουθιιβ παία αἴθ - 
τὰν, σϑἰαΐ ἴῃ ὅορα, ΟΒ, 1880, αθὶ 
οἵ, Βομποίἀθυσίηὶ δαπ,, Π0Π ΟΡ 5 
εϑὺ Οοθοϑιὶ οοηϊδοίινα ἐπὶ π. ἕ., 
αυᾶτῃ Επν, Ιρἢ. ΑΔ, 29 ὁοη ἔθ ἢ8 
ΡτοίαΠ ῦ ἴῃ Μπδηιοβ, ΠΟΥ. 56γ. Ὗ ΠῚ 
Ρ. 104. Ῥνδβίθγθα ἢΐο δηϊτηϑάνθυ - 
θη} 680 ΟΥ̓Δ Θ ΠῚ ρδνέϊπι ἀ6 
Ῥαγθητθα5. ᾿οααΐ, ρΡΓ πὶ 605 8}- 
Ιοααϊ. ὕιυηαιια ἀϊοθηάϊ σοπαβ 
ΘΠῚ ΠηϊΧύΠΊ 510 ἴῃ ΡΥΪπιῸ Παΐτπ5 
ΘᾶΡ. Θπαηίϊαίο, ἴῃ ἰοο ἰάθπι ἢὲ 
(ἐπίστανται, ὑμεῖς), ἀοίπ6 γϑτοὸ 
8 2. 608 Δ]οαυϊίαν (ἕξετε) ᾿γθηι- 
6 ροβίθα; πᾶπιὶ ἐπίστανται εχ 

ἐπίστασθε ἰδοίιπι 6558. ῬΓΌΥΒῚ5 
εϑὲ ἱπορβα 0118. - τὸ δ᾽ εὐτυ- 
χές, οἱ ἂν κ. τ. 1. Ῥυϊπλαπὶ δὰ 
τὸ εὖτ. οορίία ἐστίν; ΠδΙ 5] 
Πποο αποαιιθ ἂρ ἐπίστανται ΤΙ, 
ΡΘπάθΡα γΟἰαἰδβοὲ, ἀποπίαπι τὸ 
εὐτυχὲς τ τον ἨΪΠ1 αἰϊαὰ 
δϑὺ ααδπὶ ἴδ! οἱ ἐὰ 6 πὶ ἢ 611 6- 
Θαπῦ, ν6] ρουβρίοα ταῦ οασβα ὄν 
δἀάθηάιιπι ογαί, Πδἰῃ ἀθ βαρον ἀἰ- 
ορπαϊ βΘΠΟΓΘ τὸ εὐτυχές ἐστιν 
οἕ ἄν οιπὶ οοπίπποι, οἴ Μδμ, 
αν. 8 638, 6. Οπιηΐπο ὃς ἄν ποὴ 
Ρυδεοοάθμιο ῬΓΟΠΟΠΊΪΠΘ ἀδπιοι- 
βίγαιϊνο δἰϊᾳαουϊθηβ. γθοίθ ἰῃ ἐάν 
τις τοϑοϊνίζαν, Οἱ, 162, 4, 14. 
16; 8. Υ1{ 6811. Κυαθρ. αν. 861, 
18αάη, 11. διοιηίθηςια δύ πᾶθος ἴδ - 
11οϊΪ 88 ΓΟ 'ἰῃ 60 ρΡοϑίί8 
οϑύ βδὶ ααἰθβ Βομποϑίϊβϑὶ- 
[18 γ6], αὐ πὶ8 πὰπο, 6χὶ- 
[18 Υγ6], αὐ νοῦ 8, ᾿οὐὰ5 
οδεῖρῖι. Βοροίοπάπιπι οϑὺ 8ηϊθ 
ὑμεῖς δὲ ὥσπερ, οἱ εὐπρεπε- 
στάτης γοίουιαν. οἱ δὰ τελευτῆς 
οὐ δ λύπης. ΟΓ, τῆς ἀνϑρω- 
πείας τῶν μὲν... νομίσεως, 
τῶν δὲ... βουλήσεως ΝΥ 106 εἱ 
411ἃ ἀρυὰ Ἄνιορ. «ἃ Πίοῃ, Ρ. 181. 
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δὲ λύπης, καὶ οἷς ἐνευδαιμονῆσαί τε ὃ βίος ὁμοίως 

καὶ ἐντελευτῆσαι (ἡ εὐδαιμονία» ξυνεμετρήϑη. 

- καὶ οἷς... ξυνεμετρή- 
ὅἍη. ἴα ἀπαθιβ τηαχίπηθ ΓΕΒ 
Ἠΐδ, δὶ υθιπθαῦαν οοαα. 8ουὶρ- 
γα, ΠδθΓθᾶ8. ῬεϊπλαΠὶ ἴῃ τηὰ- 
ταιτίοπθ ογαιοηΐὶβ οὐ ἂν λάχωσι 

. καὶ οἷς ξυνεμετρήϑη. ϑεὰ 
δα μάσηι ν᾽ οἰ παϊποη πᾶ 65. [Ὁ 
92, 1, υδἱ οἷ, Δάη., ΘΟὨ ΓΑ Δ ΠῚ 
ΙΝ ̓ 18, 4, ἀδ]᾽ οὗ, δάη., οἱ Ηοβίοα. 
θρρ. ᾿χΆ, Αταὰθ οἷὰβ οι ἴῃ 
ἀΡΘγίο οϑῦ, Ῥοϑβίαιιδπι ΘΠ ΪΠὶ ΟΥ̓ΔΙΟΥ 
Θ᾽ ΠΟΡΆΙ 6 ΠῚ βθῃςθη δ τη οἱἑ ἂν τῆς 
εὐπρεπεστάτης λάχωσιν τε- 
λευτῆς Ὁ} λύπης ἱπιοΓΡΟΒ 15 
ὥσπερ οἵδε μὲν νῦν --- ὑμεῖς δὲ 
αὐ Ὀ6ΙῸ ὁᾶθ505 δουῦαμηαθθ ρᾶ- 
γθηΐθ8. βρθοϊδιϊπὶ θερΐπεγ ἱπα]- 
οανὶς, ΠῸμ ἴᾶπι τοιϊποὺ ρθη θΡΆ] 6 πὶ 
ΘΠ ΠΕ ΟΠ 6Π|, 564 68 το Ἰοία ἴθ βγη 
ΓΘ [δοίαΠη ϑἰ Πρ Πα τἴπὶ εἰοααϊίαν 
Θο486 ἱπάϊοαί 56. πο ἀυθαὰθ ἀ6 
ἀεἴπποιῖβ Ρουἰββι πηατη ΟΟΡΊΑΥο, 
Τίᾶαπι6 Ὀγανίαβ ἀἰοῖ οἷς “ἷςς Ἔυνε- 
μετρήϑη γῖο οἷς ἂν ὥσπερ 
τοῖσδε... ξυμμετρηϑῇ. Ουᾶτε 
εἴπ απ θπὶ οαι88ἃ γϑροὶ πρααυϊΐ 
αν Οἷα55. δυοίοτε ὡς ΡΓῸ οἷς 
ΒΟΥ θατηι5, αὖ ἰηβθαιθηιία 80 
ἐπίστανται φρεπάοαπί. εἰπαθ 
απ 6Χ ἰθρῖθυ5. ᾿ἴπριαθ ἀτγϑθοδθ 
ἐνευδαιμονῆσαι ὁ “βίος ξυνε- 
μετρήϑη ΪΠ11 αἰ 5 θηϊῆοοι 
αυδπὶ ὃ βέος ξυνεμετρήϑη εὐ- 
δαιμονῆσαι ἐν αὐτῷ (εἴ, 8άη. 
90, 4 εἐ' Επν. Ῥῃοθῖ, 120 ἐν- 
δυστυχῆσαι δεινὸν εὐφρόνης 
κνέφας ἰθίᾳιο, ἌΝ 60ΚΙ.), δοάθηη 
πιοᾶο ἐντελευτῆσαι 65: Ἰἰηί6}16- 
Θεπάσμη. Αἰ γυἱίδπὶ ΠΟ ΠΊΟΙία, 
β6α ἴπ νἱία βπὶνὶ θβυγᾶθτι αβί. 
Ο πᾶτε Κυιθρ. ἐναριστεῦσαι οοηϊ- 
οἷν, βοᾷ ποὸῃ 580] πὶ ἰιϑῖ0 τηϑῖοι 
εδῦ πᾶθο τηπίαιϊϊο οἱ ἀριστεύειν 
Ῥοδιίαγαπι δίατιθ αἰ  θοίου ΠῚ 6556 
ψογθ απ 'ρ586 Κυπορ'. ἕαιθίαγ, ν ΘᾺ Τη 
δἰΪδ ΠῚ ΠῸΠ ΘΆΠῚ ἴοο νἱὶπὶ Παβδὶ 
πᾶ6, αἱ τὲ ὁμοίως καί ροδβίυϊαι, 
τῷ ἐνευδαιμονῆσαι εχ δάνετῖβο 
τόβροπάθαι, ΟἸάβ56π0Ὸ ̓ πβαρον ἰοία 
Βϑπίθητϊα γΘΥΌΟΡ ΠῚ ΒῈΡΘΙΙΟΥ 118 
πολυτρόποις ξυμφοραῖς, αἴδ 

ἀοσθαπὶ γ᾽οϊββι ἀπο πὶ {γι ἅτ 
εὐ [ε]ϊοἴαπιη τορὰπὶ ξυμμέτρησιν 
νῖῖαθ. ΠαΠΊΆ Π8 6 6556, νἱάθιαν γὸ- 
Ραβηδνθ, Ράγαπὰ ῬΓΟΘΔΌΙΠΓΘΡ 161- 
1 ΡΓΤῸ ἐντελευτῆσαι Βαιβρίοαταν 
γϑυθατα 4816 5ῖ. ἐναλγῆσαι νεὶ 
ἐλλυπηϑῆναι τοροπεπαυπι 6558. 
Ἰτηη0 ΟΥ̓ΔΙΟΙ ρδ’πίθ5., ΟΠ Ϊδ Τὴ 
βοίδηΐ 56 ἴῃ γ8 7118 οαβὶ 058. νἱζα τὴ 
ἰγαηβθρῖββο, ἰδίαι! 0556. ἀαἰοὶϊΐ 
αποα ΠΠ, ουτῃ δα] ον ββθηί, Πο- 
ποϑίᾷ τηογίθ Ρουθ πη, δπίθα α31ῃ 
οαἰδιηϊξαῖοβ Θχρουὶΐ δββθηΐ, 5108 
ααοὰ οοποθηΐαβ 4υ] 48) δ τοὶβ 
νἱΐαα οὐ τηοτι!β 1158 οοπίϊσουῖῦ, Οἵ, 
ΑἼΏ8], ΡΠ]. 1866 ρ. 211. Εἴ πθ 
Ἰρ88 αυϊά ἐπὶ 418 ΠῚ ΟἸα55. οἴποογο 
γα ]ῦ βθηίθηίία 5αι15 ἃρία δβϑί. υ0 
Θηΐπλ ἴαγα ᾿ἰ ἔθ ]οθ5. 6556 ἀϊσαηίαν 
αὶ ἴῃ βθοιπαῖβ ΓΘ θι5. ρΑΥΪ(ΟῚ ἂὺ- 
416 ἴῃ Πηϊ56γ 15 [που πΐ, απᾶϑὶ τ ΘΥῸ 
μος οπιπῖηο ἤθυϊ ποαιθδὺῦ υὖ 45 
τη ]5 βοουπάδ αἀπ8π| δάγοῦβᾶ 
βουίαπα αἰδίαν ὃ Εν ααοτηοάο Ποο 
ἴῃ 115 Ῥουϊββὶ πη πὶ γα θοῦ 4], ΟΌΤη 
ΘΟΥΆΤῚ ΡδΥΘηΐ65 δάϊιπο νἱνδηΐ, ἰὰ- 
γ ΘΗΝ δοίαιθ τηουίθπῃ ΟὈϊογιιηΐ ἢ 
Τα αἰ 110 ργο Δ Πἰὰ5. ἐντα- 
λαιπωρῆσαι εϑβῖ, απ0α ἴῃ ΘαΠά6 1 
ἴογθ βθηίθηι τη Ηργνγ. δ5115. δϑί 
ΒΕ πον. Αοοθαϊ αποα 80 οτᾶ- 
ἴοτο αμπδοβίία νἱἀθίαν. 6558 00 
Ιοοο γἱίδθ οὐ τηοτιϊβ ΟΡΡΟΒΙ 10, 
δ αἀπϑηὶ νοῦθυπ τελευτῆσαι π6- 
Οοββαυίαπη δϑί, ἈΑηίθηδο ἰρὶταν 
πΠΟΪ5. βου πάη] 6586 νἀ θθδίαν 
εὺ τελευτῆσαι. 864 πϑ Πος 4υἱ- 
ἀθπὶ πππὺ 50 {Π0γθ ΡαΪΆΠΊ.8. 
Ουδηαθδπι Θηἶπὶ ΠΟῸΠ 8815 ναϊβὶ 
απυοὰ ΟΙα55. ορροῃϊί, αἴοὶ πο 
Ῥοβ886. νἱίαιπι ποῦὶβ δὰ ἔεϊϊοθῖη 
ἤποπι ἀαδίαπι 6586, οὶ ἕυμμε- 
τρηϑῆναι ποη 50 ἀαίιπι 6586, 
ἰᾶτηθη ααἱ ἔε!!Ι σου νἱταπὶ [6 1οἰ τον 
Ππϊαηΐ, ΘΟΓᾺΠῚ ΠΟῊ αἰσΘητ1Π| δϑὲ 
νἱΐαπὶ [θ]ϊοὶ οχὶταϊ, 56 [6] 1 θιὴ 
Θχιίατη γὶίδθ ΟΟΠΡΥΙΠΠῚ 6586 
[δοίαπη. Αοοραϊὶ υοα ἐντελευτῆ- 
σαι εἰ ἐνευδαιμονῆσαι 5101 ἴῃ - 
νἰοοπὶ ραϊνοοϊηδιῖ νἱἀθπίαν, ΟἿΠῚ 
Ἰρίίαν τοιϊποπάιπι βὶι ἐντελευτῆς 

νι 
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2 χαλεπὸν μὲν οὖν οἶδα πείϑειν ὄν, ὧν καὶ πολλάκις 
τ ς ΄ ΕΣ 9 ΄ τ 
ἕξετε ὑπομνήματα ἐν ἄλλων εὐτυχίαις, αἷς ποτε 

" 3.Ὁ ἢν 
καὶ αὐτοι ἠγάλλεσϑε" καὶ λύπη οὐχ ὧν ἄν τις μὴ 
πειρασάμενος ἀγαϑῶν στερίσκηται, ἀλλ᾽ οὗ ἂν 

Οᾶρ. 44. 8 2. πειρασόμενος ΟἸΠΕΒ5 ρΓΔΘίΘΙ 560. ΠΊ, οὐ Ῥᾶιοο5 
ἀοίουϊοσοβ Οὗ, δάη. 

σαν πδαι8 8 νἱίδπι Γοΐδυυὶ ρ05- 
511, Πθοθββ6 δϑύ δβχοϊ θυ ΠΠπᾶ ἴῃ 
αὰ0 νἱίατη Πηΐγα αἰοδηίαγ, Ηοο 
δαίθη ΠΙΠ}1] «ἰϊαἃ 6888 ροίεβί 
αυδηι ἴρ88 ἔθ! οἰα8. Ἐτθπὶπι τα- 
βρ᾽οἴταγ νείπβ {Ππῶ4 ἀϊοίαπι (λόγος 
ἀρχαῖος ϑορῃ. Τύϑοη. 1) Ηδγο- 
ἀοῦ Ὠἰβίουϊα πηαχίτηθ οθ ΘὈ γα ], 
δη6 ΠΙΟΥΓΘΠῚ ΠΟΙηΪΠ 6 ΠῚ 6556 θΘ δ ΠῚ 
ῬΓδϑαϊοδη 1 Π|, 51Π|}}1 {80 δία 8 4 
πο ἀἰβ αυαράδπι βθηίϊθηίϊα 
βρθοίδίαν, Οἵ. φϑόνος ϑεῶν ὙΠ 
“1, 4 σοτημηθιηογαίιβ5. (86. ΟΠ 
ἴΐα 5ἰηΐ, οδυ ἰββδίμηα δϑί Β οἴου - 
ΒΘ οἰ αὶ πιδπααιῖο, ααὶ 1.1, Ρ. 754. 
ἡ εὐδαιμονία «τἀάἀεπάμιπι 6586 
νἱαϊυ, αὰὸ Πᾶρο οὐβοιϊίαν βοηίθηιὶα 
ΒῈΡ(ΠΙ ΘΟΠ ΓΑΥΙΟΥ ΠῚ ταίϊοη 8 Υ6ΓΘ 
ΤΠυογαϊάοα: 4παἰθὰ5 δὰ ἔδ|}]- 
οἰἑαῖθηι ᾿π 68 ἔγβοηᾶδπη νἰΐαᾶ 
ΡῬΑΓΙΓΟΥ δίαιπθ δὰ νἰίδᾶπι ἴῃ 
68 ἔπ πἀδπιὶ ἔθ] οἱ 85 60Π- 
ὅτ ἴδοία βῖνθ δ ΟΟΟ ΤΠ ΠΊΟ - 
ἀδία εϑί. Πὴ6 νϑηϊβ γι 4 ΠΟΥ ΌΤΩ 
ΒΌΒΡΙ οἰ οπἾθ 15. ᾷοογα ρΥδθϑιδί, 

8 2, χαλεπὸν ..«.πείϑειν 
ὄν. Μαάν. ἴῃ Ααν. οτἶτ. 1 ρ. 810 
ἴῃ Ποο ἰοοοὺ οἴἴεπαϊ(, αποα., οὐχ 
πείϑειν δὰ Ἰιἀϊοί απὶ Ῥυοχὶ πη 
ϑηίε ἀ6 εὐτυχίᾳ Ῥγοροβιταμη γ6- 
ἔεγαίυν, τοῦτο πείϑειν ἀϊοθπᾶτ πη 
Γαοῦῖς οὐ ἴῃ 11ϊ8 4απᾶ6 ἀεϊπαθ 56- 
ααππίαγ τϑαπϊγαίαν δα αϊὰ αὐοὰ 
δα ΟὈ] ν᾽ οποῖὰ οὐ ἀο ουἶβ ἰθηϊία- 
ἰοῖὰ Ρογίϊηθαί; αυᾶτὸ ἀπαϑεῖν 
οοπίοῖἑ, νουθ πὶ γθοθηἐουῖθτι5 ἀ6- 
ΤΑΙ ΠΊ τἰϑἰἰδίυτη, 5. ὧν καὶ... 
ἠγάλλεσϑ'ε οαυδβαπι οομ ἰδὲ ΟΌΓ 
αἰ ἢ 0116 δι. 1118 ρδγβυδᾶθιὶ θὰ 
4αϊθ5 8586 οοηΒο] ηίαῦ : ααοἀ νΟΓῸ 
Ῥυϊογ πὶ Οἰηβίοπθπη διἰιϊποί, οἱ 
ΤΙ, (οἵ. οχ πος 'ρβ8ὸ ᾿ἴθγο 68, 8. 
13,1. 81, 2) οἱ 4}1}} βουϊρίουββ (οἵ, 
Χρη, Απδῦ, ΠΙ 1, 20. ζγγ5. 1 21. 
Αὐἰβίορι. ῬΙαΐ, 600) 5δορ ββἰπι6 

πείϑειν 5ἴη6 ΟὈϊΘοίο γοὶ ρομαῃΐ, 
τηοάο ἰά ἴδοι! ᾿πιθ!!] ραίασ, ΑἸ1α 
46 οαυ88 πείθειν 5υβρθοίαι Ἐ εἰ - 
ἔεγβοι, 1.1. Ρ. 9; ὁὰπὶ τὸ δ᾽ 
εὐτυχές εχ ἐπίστανται ρίαῃι 
βἰύ, 115. ααϊ ξοϊδηΐ 4.815 δὶ ἔθ}1- 
οἰίαβ5 Πομλ  πΙθ 5 ΘΟ μ6558 1ά ᾿ρβυϊη 
Ῥδυβυδάθγα ΠῸΠ ΟΡῈ5 6556; αυδγ8 
πενϑεῖν φῬτορομϊῦ ἰῃ δᾶ 56ῃ- 
1θη δ υὖ σαν 6 6556 ἰΌΡΘΓΘ 
ἀϊοαίαν, ϑ564 οαπ8δἃ αὰᾶ ῃἷς Θο0πι- 
τηογϑίαν. αἱ πείϑευν ΘΟΥΓΙΡ ΠῚ 
6856. ἰπάϊοεί ποθΐδ ΡΟΙ 18. ἀγρῖι- 
πηθηΐο οϑίέ τὸ δ᾽ εὐτυχές ποῃ 
Ροβ86 8ἃ0 ἐπίστανται ρεπάογο, 
αὐυοα ἰάδθπι οἰϊαπη 4116 ἀξ οδιιδᾶ 
Βαρτγα βίαιαϊπηι8Β. Ὡποα δαίοπι 
ΟΙα55. “7 401 ΘΟ. ΠῚ ΒοΙ όγβοῃ, 46 τὸ 
ὧν εὐτυχὲς εχ ἐπίστανται δρίο 
ΘΟΠΒΘη, οοπίγα θὰμὶ αἰοὶξ πεί- 
ἅειν ἀρὰὰ ΤῊ. ποπηαηααδτη ΠἾἢ1] 
Δ|14 β᾽ σα σατο 4181 ΟΠΊηἶπο δὰ 
Βϑη θη 8 1] 5013ΠῚ 8|14 16 ΠῚ Ρ6Γ- 
ἄμποργθ, σοὶας 1 6ὅ, 1, ΠῚ 54, 1, 
ΙΝ. 87, 3... 118; 2..δ10]; ἰάοοᾳυὸ 
60 Πἶο ΒΌΡ ΘΓ 5 παραμυϑήσομαι 
(8. 1) τϑρϑιὶ, δ βιιδπὶ βθηίθη δ 
Δα αθ πὶ ρογάμοθγα πὴ ἰάθη οϑβί 
αίᾳ!6. ΘΟΠΒΟΪαυϊ, δὲ οα πὶ ΟΥ̓ΔΙΟΥ 
4886. ἃ6 Πιπιᾶπᾶ ἔθ] Ἰοἰἑαΐα ΡΆΓΘἢ- 
[65 501 Γ6 αἰϊοϊί, ϑδάθηὶ οἵ ἴρ86 
βίπθ ἀπθῖο ρυὸ οδυιὶβ Πα θθαί, ἀθ 
Πΐ5. αυϊάθπ), 486 οἱ 'ρ88ἃ δὰ οοη- 
ΒΟ] Δί ομ ΘΠ ΡοΥπθηΐ, οἱ ρδυθηΐθ5 
δὲ οὔϑίου θαάθηὶ βοηϊζπαηΐ ΠΘαῈ6 
1115. Ῥυβυιδα θυὶ ΟΡ 8 6ϑύ, Ἰίδαὰθ 
τηδῃ ΘΓ ΒΟ ΠΘΡβοΙι. οἴἴδηβιο, ηἰβὶ 
τὸ δ᾽ εὐτυχές ἃ" ἐπίστανται ἀἷ5- 
ἸὰΠ Θ᾽ ΘΓΘΠΊΙΒ. -- ὦ ν ---- ἐπεὶ τῶνδε. 
Οἱ, φάη. 1 140, δ. -- ἐν ἄλλων 
εὐτυχίαις, 561]. ΘΟΓΕΠῚ ἀΌΟΓΌΤΩ 
ἢ} δάϊιιο ΒΡ ΓΒί 68. βαηΐ, --- 
πειρασάμενος, 00 πειρασό- 
μενος τϑοὶρ᾽ θη τπ οϑί, 4 ΟηΪΔ ΠῚ 
ἀθ ὈΟΠΐΪβ ΒΘΥΠΊΟ οδύ αυϊθὰβ ααὶϑ 

᾿ ᾿ 
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ν 2 δ ’ 9 “Ὡ 5 Ἂ Α 

ἐθϑὰς γενόμενος ἀφαιρεϑῇ. καρτερεῖν δὲ χρὴ καὶ 8 
ἄλλων παίδων ἐλπίδι οἷς ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποι- 

» . 9» Ἃ: Ὡ 9 “ ’ Ἂ 

εἴσϑαι᾽ ἰδίᾳ τὲ γὰρ τῶν οὐκ ὄντων ληϑη οἵ ἐπι- 
γιγνόμενοί τισιν ἔσονται, καὶ τῇ πόλει διχόϑεν, 
ἔκ τὲ τοῦ “μὴ ἐρημοῦσϑαι καὶ ἀσφαλείᾳ, ξυνοίσει" 
οὐ “γὰρ οἷόν τὲ ἴσον τι ἢ δίκαιον βουλεύεσϑαι 
οἱ ἂν μὴ καὶ παῖδας ἐκ τοῦ ὁμοίου παραβαλλό- 
ἱξνοι κινδυνεύωσιν. ὅσοι δ᾽ αὖ παρηβήκατε, τόν 4 
τὲ πλείονα κέρδος ὃν ηὐτυχεῖτε βίον ἡγεῖσϑε καὶ 

’ ἣ " »" τ τ, » τ᾿ ᾿ 

τόνδε βραχὺν ἔσεσϑαι, καὶ τῇ τῶνδε εὐκλείᾳ κου-- 
φίξεσϑε. 

Δ , [ἐ - ’ ’ Α 

τὸ γὰρ φιλοτιμον ἀγήρων μόνον. καὶ 

ἀφαιρεθῇ Τδὰν, Αὑρ. τῇ, πα. Ατ, ΟἾγ,, τϑιααὶ ἀφαιρεϑ'εέη. 
Οὗ, δάη. 

8. 8. ἐδίᾳ γάρ τε οοἀ. Τιορ᾽ἰπηαπι γι οι πὶ ΘΟ] Οοδ Ί ΟΠ 6 πὶ τα- 
Βυϊπδγαπίὶ Κυαθρ, Βορἢπι, ΟἸΔ58. 

πΠοη ἔγαοίπβ δϑὲ, 868 ἴγαυὶ ρο- 
ἰδεῖ, ηἰβὶ 115 ρ ἰναίαθ, ε58θῖ, 
Ορροβίτατη εϑβί ἐθὰς γενόμενος. 
ΟἿ 69,1 εἰ ἀ6 μή Κυιθρ.. αν. 
ὃ 67, 9. δάῃ. ὃ. -- οὐ ἂν... 
ἀφαιρεϑῇ. (δποί, εχ ἐϑάς 
Ρεπάει (οἵ, Ἐ ρΕ: ΕἸ, 872) εἰ δὰ 
ἀφαιρεϑῇ οορίταπάαπι εθῖ αὐτό 
(0541: δ): Μαΐο ΟΡ ΪΠΊΟΤ ΠῚ. πθτγο- 
ΓᾺΠῚ βου ρίυγδπι ἀφαιρεϑείη ἀε- 
ἔδηαϊε ΟΙαββ. Νάχτη δημηιίδίϊο 
ΒΘΠΘΓΆ ΙΒ αὑᾶ6 ὈΓδθβθηςϊβ 51 
ἴθ ροΟΥΪβ οοηϊαπποίίν τη ροβίαϊαί 
εὐ αἀἰοθηάυτη δδύ 400 4υἷ5 ρστὶ- 
ναΐῃ5 πουϊί, ποῦ 40 48 
Ροβϑβιιρτυινατστὶ, Εὖ αποᾶ (ἸΔ585, 
Βρθοϊδιϊπη τοβρὶοὶ ραΐαῦ ᾿ρ58ΠῚ 
Ῥανγοπίαπι ΘΟΠαΪΟΙΟΗ ΠῚ, Παῖϊο τὰ- 
τοηΐ δρία8 δϑί δουϊβίιβ, Π0Ὶ 60ῃ- 
Ἰπ ποῦν υ8. 

ὃ 8. τέκνωσιν ποιεῖσϑαι 
Ξ-παιδοποιεῖσϑαι. Οἴ Δα η. 108,2. 
- τῶν οὐκ ὄντων] τῶν τε- 
ϑνηκότων. 5680]. ΟΓ, 48, 1. -- 
λήϑη, πιαίετῖδ γ6] οδυβὰ 
ΟὈΙ ν᾽ βοθπαϊ. Οὗ, δάη. 1 52, 2, 
-- διχόϑεν.. . ἀσφαλείᾳ, 
Ὀϊξατγίδτη, οἱ απο αΥῸ5 ΠῚ 
ἀΘϑοΙαὈϊίαῦ οὐ βϑουγίἐδίβ 
οδυβἃ (1. 6. αποᾶ ἰαὐϊοτῦ ουὐὶΐ 
Ἐπ πὸ ΓΙῸΣ 51})- ΟΥ ἀπ. 1 
92, ὅ οἱ ἀβ ἀδίϊνο διϊ οδιι8δ8 δυΐ 
ΘΟΠ51Π1 Κυιιθσ, αν. 8 48, 16 ἀάη. ὅ. 

- ξυνοΐέσει. Νοιηϊηδίϊν 8 οϑί 
τὸ ἐπιγίγνεσθϑαι, εἰβὶ Κυυθο, 
ξυμφέρει ἱπηρεΡΒΟΠΆΠΠ 6 Ρ να]: δβδὸ 
Ροβίίαπι ; 568. ἰα] πὶ ̓ πηρουβοηᾶ- 
᾿ϊατα αὐᾶ6 ἀἰϊοαπίαῦ ποτηΐηᾶ 50- 
Ἰθρηΐ 6586 ἰηδηϊιῖνὶ, -α παῖδας 

. παραβαλλόμενοι κιν- 
δυνεύωσιν, (αἱ πο) Ρεν- 
ἴπᾶ6 δίαιιθ Αἰ} 10 6.15 5118 
ἴπ ἀἰβουϊπηθη ἀδιϊβ (ἀϊβουῖ- 
παϊπὶ ΟὈΐΘοΙΪ5) ΡΘΡΙ ΘΟ] πὶ 
δάρδηΐ, 5611. π6 ᾿ϊ8 ρυϊν θη Γ, 
)ε παραβάλλεσθαι οἵ, ΠΙ 14,1. 
θ8, 8, ἀε νυν. ἐκ τοῦ ὁμοίου αάπ. 
[851, 2. Ηϊπο δδπὶ Ἰερ᾿ῈΠὶ Αὐοδπη 
ἜΧΡΙ Ιοαπάδπι 6886 486 ΟΥ̓ΔΙΟΥΙθ 5 
εὐ ἀποὶθυβ ᾿ἰθθγῸ5. 6556 ᾿πθθδὶ 
ἀοοσοὶ ΒΙοοιηί, Οἷ. Θίπδγοῃ. 1 11. 

84. παρηβήκατε, δεοίαιϊ5 
γ᾽ ον θη ἰγαπδὶβίϊβ. Ηἰ οοη- 
(τϑτῖο γΈΡθ0 ΟΡΡοπαπίαν ἰΐδ οἷς 
ἔτι ἡλικία τέκνωσιν ποιεῖσϑαι 
8 8. --- τόν τε κ.τ.1Δ. Ηἰπο ἰη- 
οἷρῖ: ἀροάοβῖίβ. Εχ ἱπηρεγαίϊνο 
ἡγεῖσθε Ροπάθι Ῥυϊπηατη ἀπ ρ] 6 Χ 
δοοαβαίϊνιβ τὸν βίον κέρδος, 
[πῇ δοσιιβαίναβ οἵ ἴῃ ΠΏ Ι ν 5, ---- 
κουφέξεσϑε, Ιονδιηϊηϊὶ, ἷ. 6. 
οὶ πα πΪ, ἀο] ον απὶ εν δύο. 
- τὸ φιλότιμον, ἷ. 6. ἡ φι- 
λοτιμία. Ὅυπὶ Βοπουῖβ οαρὶάϊ- 
ἰᾷ5 οὐἴΐδιῃ ἴῃ βϑηροίαίθ τηδηθϑί, 
ΒΙΙοΥ πὶ ρ]ουῖα, αὐΐρρα 48 Π860 



μ᾿ 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, με΄. 

οὐκ ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλικίας τὸ κερδαίνειν, ὥσπερ 
τινές φασι, μᾶλλον τέρπει, ἀλλὰ τὸ τιμᾶσϑαι. 
45. παισὶ δ᾽ αὖ ὅσοι τῶνδε πάρεστε ἢ ἀδελφοῖς 
ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα (τὸν γὰρ οὐκ ὄντα ἅπας 
εἴωϑεν ἐπαινεῖν), καὶ μόλις ἂν καϑ’ ὑπερβολὴν 
ἀρετῆς οὐχ ὁμοῖοι. ἄλλ᾽ ὀλίγῳ χείρους κριδεῖτε" 
φϑόνος γὰρ τοῖς ζῶσι πρὸς τὸ ἀντίπαλον, τὸ δὲ 

ΘΧρΙ θαίαν, 56. ΘΟΠΒ0]Υ ροββαηΐ: 
ἀοἰθοίαῦ. δηΐπὶ 605 ααοα ΡΓΟΡίοΥ 
ΒΠ1ο5 ποπογδηίαν, Οἱ, Τίθϑν, περὲ 
σχημ. ΗΙ Ρ. ὅ74 εὐ δάῃ. 16, 8. 
-- ἐν τῷ ἀχρείῳ τῆς ἡλι. 
κίας, ἴῃ δοίδίε (π 1118 6} 
ἴῃ 4 111, Οἱ. ἀἅη. 1 98, 6. -- 
ὥσπερ τινές φασι, νεῖαι 
Βτηοηΐά 65, αὐ ἀνδα ι ΡΙαΐ. ἴη Μογυ. 
Ρ. 188 Ὁ, ἀϊχῖι πρὸς τοὺς ἐγπα- 
λοῦντας αὐτῷ φιλαργυρίαν 
ὅτι τῶν ἄλλων ἀπεστηρημένος 
διὰ τὸ γῆρας ἡδονῶν ὑπὸ μιᾶς 
ἔτι γηροβοσκεῖται, τῆς ἀπὸ 
τοῦ κερδαίνειν. -- ἀλλά. ες 
Ποῦ οὗ. δάη. 1 88, 2 οἱ ΤΙ 48, 2. 

σδ0...450. 8. 1. ὑγοτσιν..-. 
ὅσοι τῶνδε πάρεστε. 6ε- 
ποίϊνιι5, ἰά αποα 6Χ 5 τα} 105 νοὺ- 
ὈΪ5 44, 1 ἀρραγϑί, ἴῃ δπαμίϊδίϊο-- 
ΠΕΠῚ το αύϊναιη ἰγϑηϑρ οβἰθβ οδϑί. 
Οἱ 48: 5. ΟἿ: ὉΠ Ν ΠΟΘ ΤῸΝ 
56,1, ὙΙ100, 1. ΥΙΙ 48, 8. Μαί(. 
ατ. 8 448, 2. Κτυος. αν. ὃ 47,9 
δαάῃ, ὅ. Ρἤμρκ, δὰ Εν. Ηρ], 1027. 
Π6 δγίΐου!ο. ἃρυὰ ποπὶ, παῖδες 
οἵ ἀδελφοί ΟἸἶβ80. νἱᾶ, Κυμθρ. 
αν, 8 ὅ0, 8 ϑάη. 8, - ὁρῶ 
μέγαν τὸν ἀγῶνα, 501}. αἱ 
ΘΟΡαΤη νἱνίαἰϊ5Β ἰδ υἄθτη ἀββθαιᾶ- 
ΤῊΪηΪ, ἰᾷ ααοὰ 6Χχ ὀδαβᾷ ἀοἰη 6 
ἴῃΈ6ΥΡ Οϑίἃ οοβ μοβοίταν, ἃ μέγαν 
οορίία ὄντα. -- τὸν γὰρ οὐκ 
ὄντα (οἴ. αἄη. 44, 8). .ἐπαι- 
νϑδῖν ἀεὶ. δίδαρ. ἴῃ Μαδ. ἈΒοπ. 
ΧΧΥΠΙ Ρ. 188, 60 οἴΐθηβυδ ααοὰ 
πᾶθο ἰπίον ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα 
οἱ δᾶ νϑῦρᾶ αυἰθι8 Πᾶθοὸ σ θη θν 5 
Βθη θη ἃ ΘΟΘΌΓΗΓ ΓΒ οἰγοιτηβουῖ- 
θογοίαν (καὶ μόλις... κριϑ'εῖτε) 
ΔΙΙοπῸ ἰοοο ἰηϊογοράθγθηι, ῥργδο- 
Β6ΓΓ ΠῚ ΟἸΠΊ οἰΐατη ἀοὶηθ ἐ6688: 
τὰν οαπδα νουδ]8 φϑόνος γὰρ. 
τετίμηται ἱπαϊοαία, ΚΘ ποθὴ Ρει- 

ΒΡ ΟἸ ΠῚ 5. ΟΌΥ βθηίθη 8 Θ᾽ ΘΠΘΓΆ}15 
ΒΔ ΘΔ 58Π1Ὶ ΠΟΠ ἰίθπὶ ΠΆΌΘΓΘ 
Ροβϑὶί δίαιιθ οἰ οἰ ΓΟΌ ΒΟΥ Ρ 10, 
Τη040 υἱγᾶααε ἀρίϑ 511 οἱ Πᾶθο ΠῸΠ 
δ ῬΥΊΟΓΟΠὶ ο158Π1, 568 6δἃ ᾿ἱπίθυ- 
Ροϑβίία δὰ βϑηϊθηϊ πηι Θ᾽ ΠΟΘ ΠῚ 
δαϊππραίαγ, ΕΘ ΠῚ ΠῚ 5᾽ πὶ} 6 1 56}- 
[θη {8 Γα ΠΔ ΟΥάϊπο ἢδθο5 1 8, 
ῶ-4, Νβαιδ ρυΐον οᾶιδᾶ θ]8Π6 
εδάδθιῃ δϑί δία αἰίθυα, 58 υἰγὰ- 
αι δα 5θηϊθη(,8 πη αὰᾶ6 6ἃ 4ε6- 
ΤΟ βίγαίαν ῬΑΥΪΓΟΥ ϑοοοιηπηοάαία, 
Ταπιὶ γογῸ οὐϊδπὶ απ8]6 δἰ ἱΠπὰ 
Οθγίατη θη ἰπίθρ οϑὶζα οαπβα ἃθοα- 
γδΑπ5 ἱπαϊοαύαν, --- καϑ'᾽ ὑπερ- 
βολὴν ἀρετῆς, νἰγυαιῖβ 6 χ- 
Βυροτγδηίϊᾶ, ρΡγορίου οχὶ- 
ταΐᾶ τ (γ 6 5ίν8 1) Υἱνγ απ 6 ΠῚ, 
οχὶπιΐα νἰγίαίθ οοπβρίοαϊ. 
-- φϑόνος... πρὸς τὸ ἂν- 
τίπαλον, ἰηνίἀδέατ δπὶπὶ 
νἱνθηύθιι5. ΡΓΟΡΊΘΥ 8 6η}ι- 
Ιδίϊ οὴ 6. Νϑῃ τοὺς ξῶντας 
ΠΟῚ ἰπνίαοθυθ, 8568 115. ἱπνιἀθὺὶ οἱ 
ΘΧ ΟΠ Γν͵8 ΒΘ θῃτία τὸ δὲ μὴ 
ἐμποδὼν. ... τετέμηται οἰποοῖ 
εἴ 6χ 5ἴπῖ]] αἸοίο Π6πι βίῃ, ΧΎΤΙ 
816 τοῖς μὲν ξῶσι. πᾶσιν ὕπεστί 
τις ἢ πλείων ἢ ἐλάττων φϑοό- 
νος; τοὺς τεϑνεῶτας δ᾽ οὐδὲ 
τῶν ἐχϑρῶν οὐδεὶς ἔτι μισεῖ. 
Δὰ τὸ ἀντίπαλον εἴ. τὸ πολέ- 
μιον ΠΠ| ὅδ, 8. Υ 1], 1 εἱ τὸ 
φοβερόν ΥΙ δῦ,,9: ὙΠ 68, 8 οἱ 
ἀθ πρός ρῬῖϑδθρ. δάμη, ΠῚ 40, 7. 
ΙΝ. 80. δ ΠΥ 9᾽ : 
89,2. 80,1. Μίπα8 ἃΡ(6 ἈΘΙ ἤυβ ἢ. 
1. 1. Ρ. 10 πρὸς τὸ ἀντίπαλον 
ἀν ον] ΑΙ ον ΔοοΙροΡθ να] ὁ0η)- 
ῬδΥΔΠ5 πρὸς τὸ καρτερόν, πρὸς 
τἀνδρεῖον, πρὸς τἀναιδές, 5ὶ- 
τ], Μα] τοῖς ξῶσι ἀε]. ϑίθαρ. 
1.1. Ρ.. 182, 4υοἀ, ομΠῚ τὸ ἀντί- 
παῖον εἰ τὸ μὴ ἐμποδών ἰπίον 

τὴ δ». 

ϑδρόξηῥς » Ϊ 
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κῃ ἐμποδὼν ἀνανταγωνίστῳ εὐνοίᾳ τετίμηται. 
με δεῖ καὶ γυναικείας τι ἀρετῆς, 
χηρείᾳ ἔσονται. μνησϑῆναι, 

τῆς τε γὰρ ὑπαρχούσμς φύσεως ἅπαν σημανῶ. 

105 

εἰ δέ 3 
ὅσαι νῦν ἐν 

βραχείᾳ παραινέσει 

μὴ χείροσι γενέσϑαι ὑμῖν μεγάλη ἡ δόξα καὶ ἧς 
ἂν ἐπ᾽ 
ἄρσεσι κλέος ἦ. 

86 Ορροβίία ϑβϑϑϑηΐ εἱ τὸ ἀντί- 
παλον ἰὰ ουἱϊ ᾿Ἰην] ἀθγθίαῦ, ἢΘΟ0558 
εβϑεὺ τοὺς ζῶντας οὐομῃίτᾶ 56ῃ- 
1 Π 1] γτπὶ ΘΟΠΔΘΓΘἢ {18Π| 608 6588 
αὶ Ἰην!ἀογοπί. θα [ΑΠπταν. ΝΠ 
οαπη, τὸ ἀντίπαλον ἰά 6 πὶ 510 δίατιθ 
τὸ ἀνταγώνιστον, Θοπίγδυϊα 5αῃΐ 
πρὸς τὸ ἀντίπαλον εἱ ἄναντα- 
γωνίστῳ εὐνοίᾳ, τοῖς ζῶσι εἱ 
τὸ μὴ ἐμποδών, φϑόνος οὐ 
τετίμηται. Ἐχοπιρίο ἰσϊίαν τοῖς 
ξῶσι ταυι!αια δϑὺ ορροβίιῖο. Δὰ 
τὸ μὴ ἐμποδών -- οἵ μὴ͵ ἐμ- 
ποδών οἵ, πᾶροὸ: πᾶν τὸ ἐξ 
ἐναντίας ὙΠ 44, 4, τὸ Πελο- 
ποννήσιον τὰ γῇ τὸ φαῦλον 
εὐ ἃἰία ὙΙ 18, 6, τὸ ἄλλο ΙΝ 
ΘΟ ὙΝῸ19; 4 ΥἼΙ ὅδ, 8, τὸ 
ἔλασσον Ι 86, 4, τὸ πλέον ΠΙ 
{1 ἅὉἍ 1.86, 4; ὅπερ ἣν πλεῖ- 
στον ΙΨ' 88, 1, τὸ πλεῖστον καὶ 
ὅσον ην ξυνεστραμμένον ΤΠ 4, 8, 
τὶ πλέον τὸ κωλῦσον ΙΝ 18, ὅ, 
τὶ βουλόμενον ΥΠ 48. 2. 49, 1, 
τὸ ϑεραπεῦον εἱ τὸ μὴ ὑπεῖκον 
ΠῚ 89, ὅ, τὸ μαχόμενον Κ᾿ 96, 4, 
πᾶν τὸ μήπω “μεμαχημένον ὙΠ] 
48, 1, τὸ διάφορον ΙΙ δδ, 2. 
Οἱ Υ̓ 9, 8. ΥἹ 8, 1, 69, 8. --- 
τετίμηται, ἴῃ Βοπονα οδ5.. 
ὃ 2. γυναικείας τι ἀρε- 

τῆς ... μνησϑῆναι, ΡτῸΟΡΥ. 
46 ν᾽ γία τ τὴ αἰ 6 ὈΡῚ 8114 ἃ τὰ 
τη ηΐίο π6 πὶ ἔδοροτο, ἷ. 6. 60 1- 
ΤΠ] ΘΙΠΟΥΔΓΘ 4τ8}185 νἱγία8 
τ 1} 6 Ὀ 15. 6586 ἀεθθδί, Τὰπι 
ὁσαι τοΐθγιν δά σϑηθί, τῶν 
γυναικῶν, 41 ἱποϑὺ ἴῃ δάϊθοι. 
γυναικείας. Οἵ ΥΠ]Ι 6, 8. ὅορῃ. 
Τύδ οι, 260, Κυαπερ:. αι. 8 48, 8 
δάη. 12, -- τῆς ὑπαρχούσης 

εν χείροσι γενέσϑαι, ἴῃ - 
ἄἀο]6 αἂπὶ Πα θ6ιἐἷδ (5θι ρτο- 

ἐλάχιστον ἀρετῆς πέρι ἢ ψόγου ἐν τοῖς 

ΡτΐΪὰ νοϑίνἃ πϑίι 8) πΠῸ0ἢ 
ἀοίθυϊ ον 5 6586. αὶ υὐ Π6 
βίη δοϊθοίο ῬΎΓΟΥϑιι8 8 ΠἾΤηΟ; Π8ΠῚ 
Ἰαπηθπίαυϊ ππΐο βαχαὶ ἱτη θ6ΟἸΠΠϊοσὶ 
οοποράϊαν,. δ 8 6 .. .γ. 41 απο- 
τη ἄο (α]ϊ τηοάθγαίοηϊ μεγάλη 
δόξα ἷθυϊ ροίοβυῦ 6 ππίνουβα 
νἰγιαῦθ ΠῚ] ΘΓΙΙΠῚ Αρίταν ΓΙῸ Π6 
μαθῖτα ἱπαϊοί! ὅτι ἡ ϑήλεια ἡμῖν 
φύσις ἐστὶ πρὸς ἀρετὴν χείρων 
τῆς τῶν ἀρρένων ΡΙΪαί. 1,656. 
Ρ. 81}. Κυιθϑ ον. Β  βϑρίοὶ [8- 
ΘΔ 6Πη8 8, 486 πᾶ.) 8 ΠῚ ΤΠ 1} 16 ὈΓΘΠῚ 
ΒΌΡΘΓΑΓΒ Βί πα που ηΐ, δηϊτηδάνθυεῖς 
Βε ἤθυβοι. 1, 1. Ρὶ 10; βίπηα! ἰἃ- 
ΤΏ 6ῃ Δ᾽] πᾶ 6 γ6 οὐδίογοιη 84 ἀϊοίαπι 
Ππ4 ΕἸρίπῖοαθ ἃ ΡΙαί, Ῥουῖοὶ, 28 
ΘΟΠΙΠΊΘΙΠ ΟΥ̓ Αἰ], Τη]ΘὈγῖὶβ ἰη- 
Β0]6πιῖΐαθ ἀοουπιοπίαη. Ὑπάρ- 
χουσα -- οἰκεία, αἱ Π ΘΙ, 4 ει 
Δ|10], --- καὶ ἧς... κλέος ῃ: 
εὐ (πᾶρηᾶ οι δ] οτἰ δ) οἰὰβ 
[ϑπλΐϊηαθ ἀθ 4ὰτἃ 4 8ΠῚ τηϊηΪ - 
ἴλ 118 βῖίν ἴῃ ΟΠ ΔΠῚ βῖνϑ ἴῃ 
τ 8 18 ΠΔ ρᾶτίθπι (ρτορν. ααοὰ 
αἰὐ ποὺ δὰ νἱγυιςο πὶ ν6] 56- 
Θαπάαπ| 84 η. 1 838, 2 ααἀ νἱγία. 5 
Ιαυάθ δυΐ δὰ γὑϑρυθῃθη- 
Βΐ 0} 611) ᾿πΠΊΘΥ ΠΠΔΓΘΒ ΓΌΙΠΟΓ 
ἰδ, δυῦ ἀ6 σαΐϊπ5 νἱγίαίο δαὶ 
ῬΓΟΌΤΟ 4πᾶπὶ ΤΠ] ΠΪΠηἃ ἰΠΌΘΥ 
ΤΏ γ65 ἴδπια 510. ΑἸίθγα ὑϑίϊο 
ΒΙ ΠῚ Ρ]ἸΟΙΟΥ υ!ά 6πὶ οϑί, 56α ρῦδο- 
Ροβιμοηΐβ περί ΘΟ]! σα ῖο οτιπὶ οἃ 
ΘΟΠΟΙΠΙ τὶ νἱχ ροίαβι. 6 νυν, κλέος 
τινός οἵ, ἀάη.1 01, 1. 69, 5. Τρϑὰπὶ 
κλέος, αὐοὰ 1 10, 9, 25. ΑΔ δε 
Β᾽ουῖα ἸΘρῚ 1118 .. Ηἶο δϑῦ ποΙηθη 
μέσον χαοὰ γοὐδίαν, πὶ ΠΟῚ ΓΆΓῸ 
ἃρυα ροδιίᾶ5 (εἴ. Β0ΡΗ. ΡΠ]. 361), 
Ρϑυίον δία δόξα, ἐλπίς, ἐλπί- 
ἕειν, αἰϊα 5᾽ Π}}}18, 486 ἴῃ αἰγᾶπη- 
46 ῬδΥίθτη ἀϊοαπίατ, 
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40. Εἴρηται καὶ ἐμοὶ λόγῳ κατὰ τὸν νόμον 
ὅσα εἶχον πρόσφορα, καὶ ἔργῳ οἵ ϑαπτόμενοι τὰ 
μὲν ἤδη κεκόσμηνται, τὰ δὲ αὐτῶν τοὺς παῖδας 
τὸ ἀπὸ τοῦδε δημοσίᾳ ἡ πόλις μέχρι ἥβης ϑρέψει, 
ὠφέλιμον στέφανον τοῖσδέ τὲ καὶ τοῖς λειπομένοις 
τῶν τοιῶνδε ἀγώνων προτιϑεῖσα᾽ ἄἀϑλα γὰρ οἷς 
κεῖται ἀρετῆς μέγιστα, τοῖς δὲ καὶ ἄνδρες ἄριστοι 
πολιτεύουσιν. νῦν δὲ ἀπολοφυράμενοι ὃν προσήκει 
ἕκαστος ἀποχωρεῖτε."" 

άρ. 46. 8 1. τὰ ἀπὸ τοῦδε Ι΄. αι. Ρα], Ατρ΄. 455. 6]. Ψεη.» 
ΘΟμΐτα τηογθπι, ΥἹά. ΙΥ̓ 114, ὅ, Χεη. Ογτγ, ΤΥ 2, 99. ν 5. 9 Ρὲ 

ξ 2, ἄπιτε Τιᾶιὰν, τὰ, οἱ ἀθίθυϊουαβ δἰϊααοί, 
τἰομοπὶ ἀποχωρεῖτε ΒΟΠΏᾺΠῚ Ραϊδηΐ 6886. 
4αθηαϊ τηογῈ τϑοθρίο, αυἱ Ρ]αί. Μοϑηθχ. 2490. 

οαϊα5 Ἰπιδγργοία. 
ΡῬούυϊυ τατηθη {Ππᾷ 6χ ἰο- 

ΡῬβϑυάο- οιποβϑίῃ. τ Χ 
81 δἰ ΠἸβαὰθ ᾿οοἷβ ΘΟ ρΓΟὈδίαΓ, ᾿σΓΘρΡΟΓΘ. 

αρ. 46. 81. Εἴρηται καὶ 
ἐμοὶ λόγῳ. Οὺ ΔΙΤΘΡΙΙΠῚ τη θΠ- 
Ὀγαπι ρνορυΐϊα καὶ λόγῳ ἐμοὶ 
εἴρηται 5ουὶ θη πη ογαΐ, θὰ πὐ 
ΘΟΠΕΙΟΠΘτη δα ἤπΠ6ΠῚ ρΓΌρΘΓΆΓΘ ἰη- 
ἀϊοαγοί, βουϊρίου εἔρηται, α0 
ψοῦθο Πηϊγὶ ογαίϊοη 85 βο θηΐ, δηΐθ- 
Ροβυϊί, ἀοἰ 6 οὐδ ΟΠ τ πηαίαν ύ, 
ΝΙβὶ, αἱ Κτιοο, Πα, δά ἴηὶ- 
ἄὰπι ογαιϊοηΐβ. ἐμοὶ δ᾽ ἀρκοῦν 
ἅς, τ. 1. οἷ καὶ ἐμξ δῦ; 1. εὉ 8 
γ ΒΡ οἱ τη] υπηι5 ἀἴσθγο, “όγῳ 88 
εἴρηται πη 501 .πὶ ΔΘΑ ῸΔΌΙ 115 
οᾶυδβ8 δααϊίιιπὶ 6586 (οἵ, δάῃ. Ι 
22, 1) Πῖο διαι1πὶ ρει. --- μέχρι 
ἥβης ϑρέψει) μέχρι ὀκτω- 
καίδεκα ἐτῶν. Β6Π0}. Ργορυῖο 
αὐ] 6πὶ ἤβη εθι τὸ ἕκκαίδεκα 
ἐτῶν γενέσϑαι (εἴ. Πθνηι. Απαα. 
αν. 1 8 128, 8), 5ε4 μέχρι ἥβης 
Τῆυο, ἀϊοθηβ Ροιδοίαπη ἥβην νἱ- 
ἀδίυν ν6}16 πιο}! ρὶ, ΟΥ. 1,1. 8. 128, 
δ. 8. δὲ (6 ΔΉ Ι συ ν. ἤβη νὶ 
Βίθρῃ. ΤΠ68. Πδ τὸ νὰ, Ρ]αΐ, 
Μοηοχ. 349 "Ὁ. ᾿πίογρυ. μηροὶ, 
δα ΡῬβουάο- χρη, ἀθ οοίρ. 2, 2. 
--στέφανον... προτι- 
ϑεῖσα. ,,Τοῖσδε, "1.8, ΡΝ 
ΤηοΥίἾ5, τοῖς λειπομένοις, 581 - 

ΡΘΓΒ{1{10.8. Ιαπρο στέφανον 
εἰ ἀγώνων." Ῥοθτ. Οιπιὶ προ- 
τιϑέναι, αὐ ρΡγΓΟρΡΟΠΘΥ 6 [νη - 
ΓΤ ΠΊ, ΠΟΠΠαΠα τ 8 }} αἰϊα ἃ δι. 
ηἶδὶ Ῥ 8] δ πὶ γ6] ῬᾺΙΪοΘ 6ο0π- 

βυτνεῦθ. (ΟΠ ΟΠ; 6: ῬΙΒΙΣ 
Ρηδθά. 90 Ὁ), ποῃ Οριβ δβί δὰ 
τοῖσδε ρεὲν Ζϑιιβηᾶ προστιϑεῖσα 
αν προϑ'εἶσα Ρδὺ 508 ΧῚ ΠῚ ἀπὸ 
κοινοῦ οοσίταγο. Στέφανος ἰγᾶη5- 
Ιαίδτη γῖτα. Ὠαθοῖ, ἴῃ αὰᾶἃ δὰ οο- 
ΤΌΠ85. ψ᾽οίΟυ 15. ᾿ὰἀογαπὶ ἀδία85 
τοϑρίοἴταν, ΟἿ, ΕΥ̓ 191,1. --- λα 
οὐ ςπολιτεύουσι. Ὅς δὲ νἱά. 
ἀᾶπ. 111, 187. δὲ. 65. 5: 
ψυϊραύαμη τοῖσδε, αυδησαδηι ἀ6- 
ἴδηαϊ ροίοβί Θχ ΘΠ Ρ115 4 υδ| 18 βααηΐ 
ΒΌΡΠ. ΡὮΪ, 817. ΕἸ. 441. υδὶ οἵ, 
ΒΟΠηρΙἀθννηὶ δάη., ἰδπηθη ἰᾶ60 
Πϊσ πηϊη 8. δρίῃπη νἱἀθίαν αὐυοᾶ 
ῬΓΟΧΙμηΘ. δηΐίθ ἰάθη 46 τηουία δ 
ἀϊοίαπι οϑί. 
ΟΣ ,ἀπολοφυράμενοι 

παυσάμενοι τοῦ ὀλοφύρεσϑαι 
᾿π:6 Ποῖ ΟἸα55., 51 Π}}Π}Π6 0 αἰαὰθ 
ἀπαλγήσαντας ΘΧΡΙΪοαύ, 5010]. 
δα ΟἹ, 4. Ῥτὸ 5βἰπηρ οὶ ὀλοφύρε- 
σϑαι ἰατήθη 101] οοπβίδηίον. ἰ6- 
Β᾽ταν, πθαῖιθ ΠΠ 10 ν ἀποκλαίω εἰ 
ἀποδύρομαι ἀβαγρδηΐαν, (δ γΘ 
8ουΪβι, πῸη ἰρδίιβ ψϑρθὶ {Π|8 1 
υἷπὶ 6880 ΤΠΔΙΆΠΊΙ5, -- ὃν 
προσήκει ἕκαστος. Ὅοηβε- 
Οὕ10 ΨΘΡΒΟΓΡΕΠῚ ᾿ἰᾶθο 6ϑι: ἀπολο- 
φυράμενοι ἕκαστος ὃν προσήκει 
(αὐτῷ ἀπολοφύρεσϑαι). ΟἿ, 
Κνυυθο. τ, 8 δδ, 4 δᾶ. 11 οἱ 
58, 4 αᾶπ. ὅ. --- ἀποχωρεῖτε. 
τϑιταίαπι γι θ πὶ 40 (165 ὁοοη- 
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41. Τοιόσδε μὲν ἑ τάφος ἐγένετο ἐν τῷ χειμῶνι 
, , ᾽ » τ ᾿ ω τούτῳ. καὶ διελθόντος αὐτοῦ πρῶτον ἔτος τῷ 

πολέμῳ τῷδε ἐτελεύτα. 
Τοῦ δὲ ϑέρους εὐθὺς ἀρχομένου Πελοπον- 

νήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τὰ δύο μέρη ὥσπερ καὶ 

Οδρ. 47. 8 1. τῷ πολέμῳ τῷδε, δη,., τῷ πολέμω τούτω Τῆϊ: ΠΝ. δ, (ΠΗ ΣΙ (ὦ τῷόῦξ, 1) Ὁ ὑς ῃ 
γε τοῦ πολέμου τοῦδε ρτδεῖεν τοῦ πολέμου τούτου [δὰν, Ε, 
Βε Ια υἷβ Ἰοοἷβ οπηῃΐθιιβ (70, 5, 108 
1103: 195; 25 Ὗ 39; 8:51: ὃὲ ὅ 

ΤΣ ΠΠ 50. 5. 88. 4. ΥΠ6 ΞΡ ΞΕ 
θ, δ. 81,2. 88,42 ΥἹ 7, 4. 93; 4. ὙΠ 19, 4. ΥΠΙ 6, ὅ. 60, 8) ΤΙ. ἴῃ δα οἰδιβαϊα ἀδί. Παροί. 

τἴοπ65. αἰπηἰ ἰθθαπίαν ογαὶ ἄπιτε. 
Οοπιραγαπίαν Τιαιπα ἀϊβοθαϊτ 
(ἔν. Π ὅθ, 12) εὐ 1{Π|66ὲ, 

Οδρ. 47. ϑεααίΐίαν. Ἰοσι5 {Π|Ππ- 
5|{15. αἱ δβϑὲ 4 ρββί θη, 4 αἃ πη 
λοιμικὴν κατάστασιν γοοαιϑαϊά. 
ἴῃ μεταποιεῖσθαι. Οὐπὶ Πᾶς ρε- 
50Π|6π||8 6 ἀθβουὶριίοπα ργϑθίογ ο6- 
ἴ6᾽Ὸ5. ΘΟὨΡΘμάτι8. οϑὲ Γπουθεϊ8, 
ααϊ 46 θγιπ πδίυγα ΥἹ 1186544. 
ΘδΠά6 ΠῚ [16 Π| ἰίὰ ἀερίηχὶε αἰ 
βδδρ ββϑίπηβ 'ρϑἃ νϑῦθα Τμπογαϊὶ- 
αἴ5, αποδά ροξδίδε Γιδιῖπο Ιἰοαϊί, 
Ἰῃ ογργθίαίιβ δὲ; ἀδίπαθ Ῥγοοο- 
Ρὶα5 ΒΕΙ], Ρϑιβ. Π| 22, 28 ρ. 78 544. 
ἀθ Ρβϑβιϊθηίία απᾶ8 ἃ 542 ρ. (ἢτ, 
ἢ. ΟΟμβία ΠΕ ΠΟΡΟΙΪπ ἀδρορυ]αίᾶ 
εϑύ αἰ θηίον οἵ ΠῸΠ ΓΤΆΓῸ ΨνΕΓΡΪ5 
ΤΗπογαἸ οἷ οχρ]οδη5; ἀθηΐααθ 
Οδπίδουζθηιβ ΙΝ 8 ρ. 49 546., 
4} ἀ6 δ ρϑϑι!θηιία ἃ. 1347 
Ἰοᾳαθηβ πηυ]ία βάθη γογθΐβ, βϑὴ 
41|10 βϑηϊθηι δα ογάϊπθ ἀ6- 
Βουρβὶς, Νβὸ βὶπε ἔγιιοίαι σοπΊρᾶτγᾶ- 
θαπίαν Υεγο. ἀφοῦ. ΠΠ1 478 5ηᾳ. 
Ον!ά. Μεί. 1 528 544. Μαυϊίαπι 
ααδθϑβιτα πη οδύ αὐγὴ [165 Αἰίΐοα 
Ραδβυ!θητία ἱποαϊπανία 5θὰ ἔθουὶβ 
Ῥ ΘΒ. Π6η018}15 απᾶ πὶ πηράϊοὶ γοοαπὶ 
8Π ΤΠΟΓΡῈ5 Δ]1118 σΘΠ 6.5 1110 ἰθτη- 
ΡΟΥΘ ψυϊσαίιβ εὖ σοῃίδοΊΟ5118 
ἴαϊββεί, ΕΧ πιδχίπιο δαΐθπι πηθα]- 
οἴμαθ θυ ου ΠῚ ἀθ ᾿δο τὸ ἀΪ5- 
Β6η5 ΠΟ ΔρράγοΓο νἰἀ δία, Θδ η 
ΠᾺΠῚ ΘΟΓᾺΠῚ ΤΠΠΟΡΟΥ ΠῚ ἀθηπδᾶυὶ 
ΡΟ5886 4105 Ποαϊα δοουγαίίιβ 60- 
Θηϊτ05 ΠΑΌΘΠΊ5 οἱ ἔογίαβϑθ δοπη- 
Ρατοβ. ΠΠΟΓΒΟΓΠῚ 5ρθοΐθβ ἴῃ ΘἈΠῚ 
ΘΟΔ] 1556. ΜΟΥ νυ] σαίαπι (ἐπι- 

δήμιον) ἔιιΐββε εχ 48, 1-- 3 οἱ 
49, 1, ΘοΟΠιδρΊΟΒιΠΙ οχ ὅ1, 4. 5 
εἰ ὅδ ὀθυ ἰββίπηθ ἴῃ 8] οἴ πλι5.. 
ὕπο ἔϊὸντο ὀγαρίϊνεα, αἰ- 
ἐέγεηίθ ἀἃθ ἰὰ νᾶνγίοϊθ οἱ 
ἐξθῖη τ 8] οὐν ἀ ̓ ἢ αἱ “Δρρο]]αὶ 
Γλεγέ δὰ Ηΐρροον. 1 ρ. 199 δρυὰ 
ατοί, Ηἰϑί, ὙἹ ρ. 209 (ἱπέβγρυ. ΠΙ 
Ρ. 498). ὕἱϊουηααθ δβί, δὰ ΠῚ ΓΘ ΠῚ 
ΑἸ σαγθ ΠῸμ θ᾽ ΑΠΊ ΠῚ ΪΘΟΓΙΠῚ 
δία ᾿ῃ θυ ΡΥ εἰιπὶ δϑί, 564 πιϑᾶϊ- 
ΘΟΡᾺΠΊ, Οπὶ δαΐθηη ρίαγα ἀθ ᾿δο 
ΓΘ ἀἴβοθυα οαρὶθηΐ, ρυϊογαπι 46 θὰ 
Βθηῃΐθη 45 ΘΟπΙροβίία8 ἱηνθηϊθηΐ 
ἴῃ δα, τηδίουθ. --- ΤΠ πο  ἀ1 465 πᾶτ- 
ΓΑΙΟΠΕΠῚ Β.18ΠῚ ἴῃ {ΓῈ8 ρϑγίεβ 
αἰβουῖ ρβὶί, 4αδγ ΠῚ ργίτηα (ο, 47. 
48) οὐἱρβίπεθπὶ εἰ οδιιδαβ ρϑβιϊ- 
ἰεπύϊα 6 ἀβοϊαγαί, δ]ΐογα (ο. 49. 50) 
ΠδίΏΡΑΠΙ, ἱπαϊοῖϊα, οἶδά θβ τηουθὶ 
ἀδβου δῖ, ἰορεῖα (6. 51 544.) 4ιᾶπὶ 
Υἱπὶ οἱ δὰ ΠΊΟΓΕΒ οἱ δὰ ἰοίδπι 
νἱΐᾶτη ΠαΡιιουῖ. ὀχρίαμαι οἱ οχᾶ- 
μηϊηαί, 6 βίγαρε. Αἰμθηὶβ Ποὺ 
ΤΏΟΤΡΟ εἰἴΐβοια οἵ. ΠΙ 87, 9, 8, 
81. τάφος, 1. 6. ταφή, αἱ 

ἃρτια 41105 αοϑάδηι οἱ ἴὰπὶ 84, 4, 
Οομίνα ταφήν ρτὸ τάφῳ ἀαἰϊκχὶς 
ΒΌΡἢ. Οὗ, 190. 4 ΑἸ. 1090. --- 
ἐτελεύτα. Τιὰ ἱπηρονίδοιαπη. ἴῃ 
51 ΠΟΌΪΟΓΙΠῚ ΔΗΠΟΙΙΩΙ οἰδιβ.} 15 
ἰερὶταν, αυΐα δὰ ταὶ οἰβοίιμι, ααϊ 
ῬουηδηΘθδί, Γαβρι οἰίαγ, 

8. 2, Πελοποννήσιοι... 
τὰ δύο μέρη. Ῥε ἀρροϑίτἰοη 8 
παίανα νἱὰ. Κυιοσ, τ, 8 δ7, 8 
άη,, 46 νει ]5 τὰ δύο μέρη άη. 
174,1 οἱ ΠΊΟ0, 2, δὰ πθθ 
ΔΙ ΓΘΡ πὶ ἸΟΘᾺΠῚ τοβρίοἴμηΐ οἰϊὰ πὶ 
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τὸ πρῶτον ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿Δττικήν (ἡγεῖτο δὲ 
᾿ἀρχίϑαμος ὁ Ζευξιδάμου, “ακεδαιμονίων βασι- 
λεύς), καὶ καϑεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν. καὶ ὄντων 
αὐτῶν οὐ πολλάς πῶ ἡμέρας ἐν τῇ ᾿Δττικῇ ἡ 
νόσος πρῶτον ἤρξατο γενέσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις, 
λεγόμενον μὲν καὶ πρότερον πολλαχόσε ἐγκατα- 
σκῆψαι καὶ περὶ Λῆμνον καὶ ἐν ἄλλοις χωρίοις, οὐ 
μέντοι τοσοῦτός γε λοιμὸς οὐδὲ φϑορὰ οὕτως 
ἀνθρώπων οὐδαμοῦ ἐμνημονεύετο γενέσϑαι. οὔτε 
γὰρ ἰατροὶ ἤρκουν, τὸ πρῶτον ϑεραπεύοντες ἀγνοίᾳ, 
ἀλλ᾽ αὐτοὶ μάλιστα ἔϑνῃσκον ὅσῳ καὶ μάλιστα 
προσῇσαν, οὔτε ἄλλη ἀνθρωπεία τέχνη οὐδεμία᾽ ὅσα 

ψορθἃ ὥσπερ καὶ τὸ “πρῶτον. 
-- ἐσέβαλον ἐς τὴν ΄4ττ. 
Οὗ, Ῥιοᾶ. ΧΙ 48, 1. --- ἡγεῖτο 
.βασιλεῦύς. Ἑδάοπι δἀέπδγαηι 

19, 1 οὐ γάθαμπί 71, 1, Οὗ, ἀς Ὠἰἶδι, 
Το, ΟΠ Πιρηΐ. Ρ. 102. 

8 3, ἡ νόσος, ποίι8 1116 
πι ΟΥθ 5, Ρεϑι]θηιΐα, ΟἿ ΝῚ 206,2 
-- λεγόμενον. Ταυθίαίαν βἰτηο 
Θᾶ5115 ἀρβοϊαιαβ (οἴ. δάπ, δὰ εἰρη- 
μένον 1140, 2), 1ἰὰ αι δὰ ἐγκατα- 
σκῆψαι ἀὐυάϊδίαν αὐτήν, 8 ἢ Ῥ6Γ 
σχῆμα πρὸς τὸ συνώνυμον το- 
Ἰαίι πὶ δὶ δὰ ποηῖθὴ ψόσημα. 
Ηδθο γταίϊο, οἰϊδπὶ ἃ αι}, ὅτ. 
8. 484 οχιν. οἱ Βουπῃ, ϑ'γηί, Ρ. 480 
Ῥγορδία, νἱάθίαν. ἀπίθροποπάδ, 
Ῥυϊμη πὶ ααἷα {Ππὰ αὐτήν ΠΟΠ 
οβϑέ δαάϊίιηι, ἀοθῖη 8 4αυϊΐα δἰ ἢ 
ἴπ ἰοῖο ῬγοΟχίπιο οαρὶτθ (οἵ, 1] 
8 8) ΒοΥρίοῦ Πθυΐγο ΘΠ ἰἰδ 
αἰ} αὐ 5] νόσημα, ἈΠ ΘΟΟΒΒ ΘΗ. 
Οοπίνᾶ ΘΟ ρΠΟο165 αὕτη Ροβί νό- 
σημα, 4υδϑὶ νόσος ρΥϑροοββίββοί, 
Ροβυῖς ἢ, 768, --- ἐγκατα: 
σκῆψαι. ὶ ἱπινδηβίτῖνα , αἱ 
κατασχήπτειν 49, 8 οἱ ἀρυᾶ 
Αἰ1ο5 ἐνσκήπτειν ἐἰ ἐπισκ. ῬτῸ 
15 ἐμπίπτειν 48, 2 οὐ ρᾶιυ]ο 
αἰϊτον ἐπιπίπτειν ἰυϊά, 8 8. --- 
ἐν ἄλλοις χωρίοις. Νὰ ἐς 
ἄλλα χωρία ϑ80γ]οπά πηι ἔἰιῖ586 
Ραΐο5, οορὶα 56 η θη 1 ἢ ΠδηΟ 
6886, Ροβιϊδηιίαπι οἶγτοα Τ᾿ ΘΠ] Π11ΠῚ 
οὐ ΑΙ10ὲὶ ἴῃ τὰϊα Ιἰοοὰ (πολλα- 

χόσε) ἸΠΡΡΪ556. ΟἸΔΡΙΟΥ δϑ5ϑθί 
᾿δθο νἷβ, δὶ ἐν ἄλλαις χώραις 
Ιοσϑγοίασ, -- οὕτως, δᾶ 60. 

τα πίοροτα, τ ἰδίαπι 6ϑι δα γενέ: 
σϑαι, οὰπὶ Ῥοββϑί οἰϊὰπὶ νο08 
Θὰ ΠΏ ἢ ΟΠ 6 ᾿πποίἃ τοσαύτη 5οΥ 10]. 
Οἵ, Χο. Απαρ. ὙΠ 4, 8 ἣν χιών 
πολλὴ καὶ ψῦχος οὕτως ὥστε 
0.6. 1. 

8 4 οὔτε... ἤρκουν, π6- 
απ ΘηΪΠ] πηράϊοὶ ΟΡ ΘΠ 86 
581 6 1ὴ [ον Θθ 8 η1. Ργο ἢ18 
Οδπίδο. ΤΥ 8 οὔτε ἰατρῶν ἐξήρ- 
κει τέχνη οὐδεμία, βἰσαῦ ἴρ858 
Τῆπο. ἴῃ ΔΙΓΘΡῸ πηθηιθνο οὔτε ἄλλη 

ον τέχνη οὐδεμία αἰχίι, --- 
τὸ πρῶτον ϑεραπεύον - 
τὲς ἀγνοίᾳ, αυἱ ἜΨΉΟΝ 
οατη ᾿πηϑοϊθηςία τονϑὶ (ἰ. 
ΒΊΟΥ παύσταἃ ΠΟη ἜΣΔΘΟΝ 
ΔΟΡΤΟΒ ΘυγΑθδηΐ, Νο Ιἰοοὶ 
ΨΘΡΙΘΓΘ ΟἿ ὨἸ «0... ΘΌΤ ΘΠ ΐ ; ΠΔΠῚ 
Ὧ6 ῬΟΒίθιῸ αυϊά θη) ἰθΠΊρΟΓα ΠΊ6- 
αἀἰοδηηθη 5 ἀϊοα Δ ΠῚ οἰ δοία πὶ δϑί, 
Οὲ δ1, 2. -- μάλιστα... ὅσῳ 

. μάλιστα. Οὗ δάῃ, 168 ΡᾺ 
- ̓ ᾿ἀνϑρωπεία τέχνη] οἷον 
μαντική, ἐπῳδαί, ϑομο!. Οἷ, 
τοι, Ηἶβι. ΥἹ ῥ. 2318 (ἰπίουργ. 
ΠῚ ρ. 486). -- ὅσα. Ῥ]δμΐα5 
ὅσας ἱκετείας. ΟἹ. αυδ ἃ ἤσιγᾷ 
οὐ πο] ορθα οΟηϑοία ὀχραβίία 
Βαηὺ δὰ 1 6, 6. --- πρὸς ἱεροῖς, 
δὰ Ἰοοὰ 5868. Οἷ, πρὸς αὐτοῖς 
ΠῚ 81, ὅ, Αὐίβιϊά, 1 ρ, 226, ΡΙυΐ. 
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τε πρὸς ἱεροῖς ἱκέτευσαν ἢ μαντείοιρ καὶ τοῖς τοιού-- 
τοις ἐχρήσαντο, πάντα ἀνωφελῆ ἣν, τελευτῶντές τε 
αὐτῶν ἀπέστησαν ὑπὸ τοῖ κακοῦ νικώμενοι. 

48. Ἤρξατο δὲ τὸ μὲν πρῶτον, ὡς λέγεται, 
ἐξ Αἰθιοπίας τῆς ὑπὲρ Αἰγύπτου, ἔπειτα δὲ καὶ 
ἐς Αἴγυπτον καὶ Λιβύην κατέβη καὶ ἐς τὴν βασι- 
λέως γῆν τὴν πολλήν. ἐς δὲ τὴν ᾿“ϑηναίων πόλιν 
ἐξαπιναίως ἐσέπεσε. 
ἥψατο τῶν ἀνθρώπων, ὥστε καὶ ἐλέχϑη ὑπ᾽ αὐτῶν 
ὡς οἵ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ 
φρξατα᾽ κρῆναι γὰρ οὔπω ἦσαν αὐτόϑι. ὕστερον 
δὲ καὶ ἐς τὴν ἄνω πόλιν ἀφίκετο καὶ ἔϑνῃσκον 
πολλῷ μᾶλλον ἤδη. λεγέτω μὲν οὖν περὶ αὐτοῦ 
ὡς ἕκαστος γιγνώσκει καὶ ἰατρὸς καὶ ἰδιώτης ἀφ᾽ 

ὅτου εἰκὸς ἢν γενέσθαι αὐτό, καὶ τὰς αἰτίας 

8 4. μαντείαις ΟΥΠ65 ργδοίον Ρδ]. Μ, οἱ δοῦν. Αὔὑρ, τὰ., αὐοᾶ 
ψΟΟΔ θα] πὶ Αἰ] ἀραὰ ΤῊ. Π01 ἰαρὶίαν, 

ὍΔρ. 48. ὃ 2. ἐνέπεσε οὐ, 6 νειθογαπι ἐμπίπτειν οἱ 
ἐσπίπτειν ἀρυὰ ΤῊ. 5ἰγιοίιγα ἰᾷάθπι ναὶ απο 6 ἐμβάλλειν οἱ 
ἐσβάλλειν ἀοοσαΐπηι ἴῃ 58, 1 184, 4. Εππιοπά. Ηρυν. 

Ναπι, 7 οὐ Οοτΐοὶ. 80, 838 δἰ 
ἰπίογρυ, ϑορῖ. Τυδοῖ. 871. 
πάντα ἀνωφελῆ ἦν. Εὸπ τὰ- 
τη ΑἸΠδηΐθηβο5. ἈΡΟΙ πὶ ἀνον- 
ΤΌΠΟΟ ΡῬΟΒαθναηύ βίρηθη, Ὑ|ά. 

ΟΥαϊ465 5815 βιϑηϊῆοδί ; 511}1}685 
ΔαΐΘ ΠῚ 586ρ6 5πΐ 5ρᾶγβὶ. --- φρ ἕ- 
ατα, Ρυΐθο85, Οἰβύθιυη 8 δᾶ 
ἃαθαδπι ΡΙανίδ πη οχοϊρίθη- 
ἀατῃ. Οἵ. Μεῖογ ἀθ (ἰδηΐ!. Αἰ, 

Ἂ λ ᾿Ξ : Ἂν - καὶ τὰ πρῶτον ἐν τῷ {Πειραιεῖ 

ὕΠ|π. 5υπῖρ. Ρ. 74. --- τελευ- 
τῶντες. Οἵ, ΜεΑιῃ. αν. 8 558. 
Καθ. αν. ὃ ὅ6, 8 8άη. 5. 

Οδρ. 48. 81. ἐξ Αἰϑιοπίας. 
Ιάθπὶ (ἀαἰθπιβ Πρ. 467, ΡΙαϊαν- 
οἢπ5. Μογ. ὅ88 ἴ᾿, Μαχίπηιιβ Τγιυ, 
ΧΠῚ ρΡ. 286, ΑἸαπηδ πα Ματο, 
ΧΙΧ 4,4 ἰδδίδιίαν. Αρυὰ Τῇυο. 
τάπιθη δα τα ὡς λέγεται αἰϊοπᾶο, 
-- κατέβη. Μεῖθαμι ρῥτορτῖὶς 
ΔΗΪΠΔΠ Ιθι18. ΘΟΠΡΤ Θη8, υὐ ἀοἰηα 6 
418. -- τὴν βασιλέως ἜΤΗ 
τὴν πολλήν, τη πχίπιδτῃ ρᾶΥ- 
θῇ ἰθυγδθ ὕθρὶβ ΡΘΥΒΔΓΏΤΙΩ, 
Οομῃϊοϊαί 4]14 υἱ5 τῆς . 5 2.726. οἵ 
ὅθ,4. ΥἹ 106, 1. δεά οἵ, 1 34, 4. 

8 2. τὸ πρῶτον ἐν τῷ 
Πειραιεῖ. ἘὺΠ᾽ ἰρίταν ᾿α6πὶ ἱπ|- 
Ρονίδίδηη 6558 ψϑΡΙ 51 Π1}16 δϑί. 
φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν. 
Ηπηο ̓ πϑη6Πὶ ΥΠΠΊΟΓΘΙῚ ἔπιῖ556 ΤΠ- 

Ρ. ὅ8. -- οὔπω. Ῥοβίοᾶ Μείο- 
π6η Ἀρηνῶν 1ΠΠ1Ὸ δποίογ πὶ ἔδοίτ πὶ 
6586 6Χ 5610]. ΑτΙβίορῃ. ἂν. 991 
ΘΟΠΠ ρος {11ν. Κ΄ πη. Ρ. 86, -- αὖ- 
πόϑ:. 5011, ἴῃ Ρίγαθθο; 81 
ΒΌρτγἃ 1, ὅ τηθη 0 Π 6 1 ἔδοῖ! ἕο παῖ 
ΟΠ Πρ οὔβ, αιᾶθ θγναί ἴθ ὑγ}6 
ΒαΡουΐοτο, --- τὴν ἄνω πόλιν. 
Οὗ, δάη. 98, {, 

ὃ ὃ. αὐτοῦ, 5011. νοσήματος. 
Οὗ, άπ, 47,8. Πράγματος ΠΊΆν ] 
᾿πι6 66] Κυθρ. 1)6 ΘοΙ]οοδίϊοη6 
ΡΥΟΧΙΠΊΟΤΙΙ δ᾿ δάη,67,8. ΤΙ δΔη5- 
Ροβαϊλ ἕκαστος ἴῃ Ἰπαϊἰϑεϊοῃθ 
Ργοοορ. Ρ. 182. --- ἰδιώτης, 
ῃπηθάϊοδθ ἃυὺϊβ ἱρηᾶταβ. Οἔ, 
04}. δα ΡΙαί, Ῥτοίδρ. 822 ο. --- 
ἀφ᾽ ὅτου ... αὐτό. ΟΠ ΡΙαι, 
Ρερ, 84. Ῥιοά, ΧΙ 46, 2. ὅϑ8, 
8-͵ἶ, Πιοάονο ταραρπᾶγα 4186 ἃ 
Τυο, 49, 1 ἴηἰΐ, ἀθ 8ηπῸ 56] 0] 
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ἅστινας νομίζει τοσαύτης μεταβολῆς ἱκανὰς. εἶναι, 
[δύναμιν ἐς τὸ μεταστῆσαι σχεῖν]" ἐγὼ δὲ οἷόν τε 
ἐγίγνετο λέξω καὶ ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σχοπῶν, εἴ ποτε 
καὶ αὖϑις ἐπιπέσοι, μάλιστ᾽ ἂν ἔχοι τι προειδὼς 

μὴ ἀγνοεῖν, ταῦτα δηλώσω, αὐτός τὲ νοσήσας καὶ 
αὐτὸς ἰδὼν ἄλλους πάσχοντας. 

49, Τὸ μὲν γὰρ ἔτος, ὡς ὡμολογεῖτο ἐκ πάᾶν-- 
τῶν. μάλιστα δὴ ἐκεῖνο ἄνοσον ἐς τὰς ἄλλας ἀσϑε-- 
νείας ἐτύγχανεν ὄν᾽ 

ἀϊοδηίαν Ὀγονῖίοῦ δἀηοίαί τοί. 
Πῖδβι, ΝῚ ρ. 210 (γειβ. θγτη. ΪΠ 
Ρ.- 484). - τὰς αἰτίας 
σχεῖν. ἀεηείνι τοσαύτης μετα- 
βολῆς, φτορηῖθ οαπῃη ποιηΐπα αὖ- 
τίας ἰαηροπάϊ, γᾶ Π 58} βαηΐ ἴῃ 
ΘΒ ἈΒΠΙΔΙΤΟΊμεσα ΓΘ] αν 8 ΠΊ, Οἱ. δάῃ. 
45. 1. [δύναμιν ἐς τὸ 
πο τ σχεῖν] ἀε]. 1. 
Μ. δβϑποῦ ΟΠγοβί, αν. Ρ. 48, Δα 
᾿πΠ8 6 ΠῚ ΘΟΓῸ Τῇ Αἰ Ππαθπιϊα  δχοιι- 
βϑηάδιη Αἰουυὶ πὸὴ ἀεθεθαί ΥἹ 
20, 3 οὐδὲ δεομένας μεταβολῆς 
ῇ ἂν ἐκ βιαίου τις δουλείας 
ἄσμενος ἐς ῥῴω μετάστασιν 
χωροίη, υδὶ Βθη θη ἃ ΔΙΤΊΘΥ 601- 
ἔογπιδία δὲ εἱ ἡ ἂν... χωροΐη 
ΒΔ νἱπὶ Παθθης οἱ ἐς ῥᾳω 
μετάστασιν ΡΓΟΡίΘ ΟΡροβίτα πη 
ἐκ βιαίου δουλείας ΡΙᾶπο πε- 
Οοββδυϊυτη δβδί. Μίγῃτη οβϑὲ αποὰ 
ΟἸα585. δὰ ἰποηάᾶᾷ ἤδθὸὺ νουθὰ ἀἸοῖύ 
ἱκανὰς ἀεβπίτοηθ. δἰ] δ ἴπα]- 
Β6γο; π8πὶ θὰ δαᾶϊίο τοσαύτης 
μεταβολῆς ΘΟΠΕΪ Ποίαν Καθ 06 οἰἰδπὶ 
Ῥ᾽α8. ναὶϑὺ φιλὶ ἐς τὸ “μεταστῆ- 
σαι, αυἱρρθ 400 τοσαύτης νοοῖΐβ 
νἷβ ΠΟ δχρυϊπηδίαγ, Εἰ ἀπ οπι 0 40 
4 ἰἸάοπθιβ 6586 ροίεοβδύ δὰ ρο- 
ἰοϑίαίθπιὶ δἰϊοαϊιβ τοὶ ἰδοϊθηᾶδο, 
ΟΠ 5. 'ρ56 ααἱ αοϊοπαὶ ἰάθη δι 
51} οἰυϑάοπη. ροίοδβίδίθπι παθοαι 
-- ἀφ᾽ ὧν ἄν τις σκοπῶν, 
ἀπᾶὰθ6 418 ἴῃ οοπβίἀοταπᾶὸ 
Ῥτοίδοιυβ, 1. 6. αὐδ6 δἰ] 
418 ῬΡΥΓΟΡΟΠΘη 8. [)6 ἰἰθγδίο 
ἄν οἴ. «ἄπ. 1 70, 4. --- εἴ ποτε 

. ἐπιπέσοι. Ἐροδρίοῖς Τημο. 
αὦ ΡΥ πηγὴ ΘΟΠΒ.Π πὶ, αυοὰ 

εἰ δέ τις καὶ προέχαμνέ τι, 
ἐς τοῦτο πάντα ἀπεχρίϑη. τοὺς δ᾽ ἄλλους ἀπ᾽ 

ἴῃ ΘΟΠβουϊθοπάδ Ὠϊβίονία Παθαϊί, 
Οὗ. δἄη. 1 232, 4. Ἐπιπίπτειν 
δα !6 πη), αἱ ἐμπίπτειν 48, 2, οἰΐδπη 
ἀθ τα} 15 ΡΓΔΘΙοΥ ΟΧΒΡΘΟΙΔΙΪΟΠΘΠῚ 
ἱηρσταθηίθιι5 ἀἰοϊταν, Οἱ, 49, 6. ΠῚ 
82, 2, οὐδ τὰ ἐπιγίγνεσθαι 58, 2. 

καρ. 49. 81. ἐκ πάντων 
δὰ ὡμολογεῖτο τοίθγθη πὴ 6858 
ἀοουϊ Μαάν. Αἄν. οὐ, 1 ρ.810; 
Δ]1οα αἱ ΘΠἰ ΠῚ ΡΥΔΘΡ ΟΒΙ [1016 ΠῚ οτηῖις 
ἰδηάδιη ἔπῖ5δβθ, 6 ἐκ τες ὑπό οἴ, 
1.20, 2. Υ 104. Ἱ 860, 2. άπ. 
1Π 69, 1. -- ἄνοσον ἐς τὰς 
ἄλλας ἀσϑενείας. “τος 
ἄνοσον εχ ᾿.. 1. παροὺ Ῥο]]υχ. 
ΒιΘρΠδΠαΒ.. . . πῖον νοοϑθυ]α οἱ 
Ιοαᾳαθηαϊ ροπογᾷ ὙΠυογ αἰαὶ Ρεου- 
᾿ϊατῖα γ6] οὐπὶ ρϑοὶβ ΘΟΠΙΠΊΗΪἃ 
θα θθμ στη Ραιαύ, “Ὁ 1, --- ἐτύγ- 
χανὲν ὄν. Ουοα 510 θρῖον, 
0 ὃν ἐτύγχ., ἴῃ 60 μεγαλο- 
πρέπειαν ἰῃνοηῖ ΠΘηλ οί 8 ὁ. 48, 
4118 ΠΔ ΠῸ5 ΠΟ ΒΘΠ ΕἸ ΠΊ115, --- προ- 
ἕπαμν ε, 8011. ἀπτθαυᾶπι Ρ6ϑι1- 
Ιθμ εἴα ΘΟΥΓΘΡ᾿α8 68}. --- ἐς τοῦτο 
πάντα ἀπεκρέϑη (ἐχωρέσϑη 
ΒΌΠΌΙ; ὋΠ [59: 8}} ὉΠ ΠῚ 5, ἐπ 
ἤαπο ΕῚ Βοογθί ὁ0η- 
ΟΟββθύα ηΐ, ἰποβὺ ἰριαῦ. 6πι- 
ῬΠαβὶβ, ΟἿ, Οδηίδο, ΙΝ 8 πάντα 
εἰς ἐκεῖνο κατέληγε τὸ νό- 
σημα οὐ ΡΆ010 Ρροβὺ ὅ1,1 ὃ καὶ 
γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. 
Ηϊπο ἱπιο!]! ορίναν πλοῦ θη ἐπεδη- 
μιον ἴμ1556. 

8 2, τοὺς δ᾽ ἄλλους. ἴΙῃ 
ἷ5 οἴππαϊν ϑίθαρ. (Μα5. ἈΠθη. 
ΧΧΥῚ ρ. 480), ὁο ἀξδοθρίιβ αυοά 
προέκαμνε δ( ἰὰ ἰδηλρι15. γϑύμα} 
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οὐδεμιᾶς προφάσεως, ἀλλ᾽ ἐξαίφνης ὑγιεῖς ὄντας 
πρῶτον μὲν τῆς κεφαλῆς ϑέρμαι ἰσχυραὶ καὶ τῶν 
ὀφϑαλμῶν ἐρυϑήματα καὶ φλόγωσις ἐλάμβανε, 
καὶ τὰ ἐντός, ἥ τε φάρυγξ καὶ ἡ γλῶσσα, εὐθὺς 
αἱματώδη ἦν καὶ πνεῦμα ἄτοπον καὶ δυσῶδες 
ἠφίει" ἔπειτα ἐξ αὐτῶν πταρμὸς καὶ βράγχος 
ἐπεγίγνετο, καὶ ἐν οὐ πολλῷ χρόνῳ κατέβαινεν ἐς 
τὰ στήϑη ς πόνος μετὰ βηχὸς ἰσχυροῦ" καὶ ὁπότε 
ἐς τὴν καρδίαν στηρίξειεν, ἀνέστρεφέ τὲ αὐτὴν 
καὶ ἀποκαϑάφσεις χολῆς πᾶσαι ὅσαι ὑπὸ ἑατρῶν 

ὠνομασμέναι εἰσὶν ἐπῇσαν, καὶ αὗται μετὰ ταλαι- 
πωρίας μεγάλης. λύγξ τε τοῖς πλείοσιν ἐνέπεσε 

Ν 49. 8. 8. ἐγίγνετο Τι. αι. Η. ΟἿ, ἰάπιοη δάη. 4, 2. 
8 4. ἐνέπιπτε Τιαυγ. πὶ. οἱ ἀδθίθγϊουθϑ αἰϊαποί. Οὗ, δᾶη. 

40 ρῬδϑειθπτῖα ἴῃ ἀτῦ6 Θχϑα, 
ποῃ δὰ ἰὰ 40 αυΐβαιιθ. ἃ ὁοΥ- 
γερίῃϑ. εϑί. --- ἀπ᾿ οὐδεμιᾶς 
προφάσεως, εχ πᾺ}} ἃ τῇ ἃ ΗΪ - 

Ρ. 1831. --- ἐς ροβίϊιπι οβϑύὺ αἱ 
ἀρυὰ ἴδρυϑῆναι εἰ 5᾽πη1Π|ἃ. Οἱ. 
δάη, 1 108, 8. 181, 1. --- ἀν ἐ- 
στρεφε. θαϊδηυς ΧΥ͂ΠΙ 3 Ρ. 286 
απο ΤῊ. ἔεβϑία (ἐωφανέος αδααϊτ ΗΙρροον. 

1 Ρ. 888 6α. Καθ.) οδυ 88. -- 
τῆς κεφαλῆς ϑέρμαι, οἃ- 
ῬἾ 15 ἔθγνουθβ. 6 νοῦ. ϑέρμ. 
ἘΠῚ ῸΠ. δ ΒΠεΥη: ᾿- 591, (δ 
ῬΙΌΓΡΑΙΙ Πο6 οὐ β'πη}] 1115. 4 αἱ 568- 
ΦαθΏΪΕΓ,; γεϊας τῶν ὀφϑαλμῶν 
ἐρυϑήματα, οου]οτατι τα 0 - 
65. οἷ ρϑυΐο 8115. ὃ 8 οἱ ὅ νἱᾶ, 
Κυπορ. τ, 8 44, 8 δάη. 4. Οἱ. 
εἰἴδηὶ 88, 1. 49, 1. θῦὅ, 10. 78,8. 
102, ὅ. -- φλόγωσις (οοαἴο- 
ΓατΩ) ἴῃ ΕἸ πη τη ἃ ϊο. --- αἷμα- 
τώδη, ΟΥΌΟΓΡΘ Βαι5α, -- 
πνεῦμα ἄτοπον, μι 11 Ὁ πὰ Τὰ 
πο! ΐατῃ, Οἵ, ἀτοπία 51, 1. 

ὃ 8. ἐξ αὐτῶν) τῶν τς 
πτωμάτων ὧν εἶπεν. 56}}0]. 
πόνος, ΟΡ 5. Τὴν ἐκ τοῦ 
νοσήματος ταλαιπωρίαν ἱπίετ- 
Ῥγθίδιμν 50}0]. --- βηχὸς ἐσχυ- 
ροῦ. δ φϑπϑῦθ νοθᾶθ}} βήξ 
γἱὰ. 10». Ρατγαὶ. Θτ. 1 Ρ-:. 101 
Βηχὸς ἰσχυρῆς Πίρροον, 1 ρ. 108 
οὐ 10], --- τὴν καρδέαν, 05 
νϑηύγίοα ῖ, βίο ἢ τη. -- 
στηρίξειεν, γὶ ἰηϊγδηβίνα 
Οοηδϑιϊίοτδαί, μδθβϑουϑί. [ἃ 
αὐτὰ νοῦ οἰΐδὰπὶ ΗΙΡΡΟοΓγ. 1ΠΠ 

Ἰοθαπὶ Αἰΐθγθηβ ἰπιον- 
ΡΓοίδίαν σΘΡΡΙ8 τὸ ἀναστρέφειν 
ἐπὶ τῆς πρὸς ἔμετον ὁρμῆς εἶπε, 
ἀηἋ46 ἃρρᾶγθῦ δυγουῦὶ ὑπ θα ΘΠ ὉΠ 
6558 4πο0ἀ ἀρὰ Θιηάοπὶ ν ρεϑ 5 
ἀνέτρεπε Ἰοσίαν, ΟΥἰ δθαύαν ᾿σὶταν 
Ὠδιιθθᾶ 58, νοπιοπαϊ ἰπηροία8. -- 
ἀποκαϑάρσεις χολῆς, Ὁ1115 
οἰ Θοῖίο ἢ 688; χολῆς ἔμετοι. 
,»Αποκρίσεις χολῆς, Ηϊρροον."“ 
Κναθρ., ααἱ ΤΗ ΠΟΥ αΙ46πὶ απο ατ8 
ἢϊο βῖο νἱ ἀθυὶ βου ρβῖ5586 Υἱχ γϑοίβ 
ΒΌΒΡΙΟΔ(ΌΓ ; [ΔΘ ΘΓ6 ΘΠ τ ΘΏΤΩ ΘΟΤη- 
Ρίατα 6χ ἃιίε ροίἰἃ ἀρρᾶγοὶ ὃχ 
ῬΓΟΧἰΠπηΐβ. --- πᾶσαι... εἰσίν. 
θΙδγαης δηΐπὶ οο]ογο, οἄογ, τηᾶ- 
ἴογα. νοὶ τηϊποῦα ᾿ἰᾳαϊαϊίαίθ, Οδ6- 
ΤΟΥ ΠῚ ἢΪΐ5. ΔΓΓ5 ΤηΘα σΟΥ πὶ νοοᾶ- 
θὰ] ΤΗυογαἸάϊ [αυἸ]ΠἸατῖα [556 
βισηἸ ἤοανὶ νἱάοῦὶ δἀποίαί. τοί. 
Ηϊδῦ, ΨΙ ρ. 211 (νογβ. ἄβθυπι, 1Π 
Ρ. 488). -- ταλαιπωρέας, 
ονποϊδία, ΟἿἷε᾽ 8 6. 

8 4, λὺγξ... κενή, 5ϊἴη- 
σαϊίι5 1πΠ8 18, ἷ. 6. Τηοἴι15 ν 6 η- 
τοίου! ᾿Ργ8, ΜΠΠ|} οἰοίθηβ, ἄου, 
ἐνέπεσε ἀετε ὈΒαΡΡΑίι5 δϑύ 4886, 
ἀυδπα δ πη) ΓΘΡΘΕΪ{πΓ, τἈΠΊΘ ἢ ̓ρ58 
πηἶπ5 πποπηθηίΐ θϑί, Οἱ, ἀπεκρίϑη 
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κενὴ σπασμὸν ἐνδιδοῦσα ἰσχυρόν, τοῖς μὲν μετὰ 
ταῦτα λωφήσαντα, τοῖς δὲ καὶ πολλῷ ὕστερον. 
καὶ τὸ μὲν ἔξωϑεν ἁπτομένῳ σῶμα οὔτ᾽ ἄγαν ϑερ- 
μὲν ἦν οὔτε χλωρόν, ἀλλ᾽ ὑπέρυϑρον, πελιτνόν, 
φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνϑηκός᾽ τὰ δὲ 
ἐντὸς οὕτως ἐκάετο ὥστε μήτε τῶν πάνυ λεπτῶν 
ἱματίων καὶ σινδόνων τὰς ἐπιβολὰς μηδ᾽ ἄλλο τι 
ἢ γυμνοὶ ἀνέχεσϑαι, ἥδιστά τε ἂν ἐς ὕδωρ ψυχρὸν 
σφᾶς αὐτοὺς ῥίπτειν. καὶ πολλοὶ τοῦτο τῶν ἤμε- 

8 ὅ, οὐκ ἄγαν [Ιι. Ναί. Ατρ. Μ. εὐ ἀοίονγίογεβ δἰ αυοῦ. ΜΘ ΓΔΠῚ 

βου! ρίαν δ πη ῬΡΆΘΙΟΡ ΤΕ [4 1105 οοαά. παθϑὶ Θαεπ. ΧΥΠ 1 Ρ. 882. 
μήτ᾽ ἀλλο οπιηθθ ρυδθίθν Τὰν, πὶ. Ε, θα τηδῖι8 ΑἸἸαυἹα δά- 

ἀϊίαγ, ποη αἀἰνουβαπ αἰβοθγηϊίυγ, Βεβροπάθην ἱπίον 58 μήτε -- τὲ. 
γυμνὸν ἴ(. αι. Ῥᾳ]. Ααρ, Μ, (885. Ατ. ΟἹ. Ον. θδη. Μοβαα, 

Ἄ: ΒΒ: : 

81 εἱ ἔδρασαν 8 ὅ. --- σπα- 
σμὸν ἐνδιδοῦσα, οοπνα]- 
βίο θὴ αἰ ογ θη 5, 4 6 ἢ] ΘΟη- 
νυ] βῖ 0568 Εἰ τ παι ΚἈΠῚ τ τὶ θε 
ἐνδιδόναι αἴεγοηαϊ νἱὶ ργδθᾶϊίο 
οἵ. 81,9. ΡΙδι, ΠΡ. θΘ72ς. 887. --- 
μετὰ ταῦτα λωφήσαντα. 
“Μωφήσαντα δὰ ταὐτατεοῖο τοΐονι 
Ῥοθν. 81 δπὶπὶ δᾶ σπασμόν ρεῖι- 
τἰπογοί, λωφῶντα 5οτιθεπάυπι 
ππίεερης Οἵ, δάη. ΥἹ 8, 8. υδοδιί. 
δτᾶπι. Ρ. 38, Ταῦτα γοίθγίαν δα 
ἀνέστρεφέ τε αὐτὴν καὶ. 
μεγάλης. Ιρϑπὶ γογθ τη λωφ. 
Β' ΠΡ ὙΠ 77, 8. Ἰορτῦαν, ρᾶα|0 
ΔἸ᾿τον ΝΠ 12, 1. 
8 ὅ. τὸ μὲν ἔξωϑεν ἁπτο- 

μένῳ... ἡν. Τὸ ἔξ. σῶμα 5υηὶ 
ποχηϊηαιῖνὶ, δὰ Ρνῖ. ἁπτομένῳ 
β5'π18} ααϊαπάαπι αὐτοῦ (τοῦ τ 
ματος), εὐ ἀ6 ἀαίϊνο νἱά, δάη. 1 
10: δ᾽ Π' δ1,.1., υἱ᾽ οὐπαϊ νοῦ ἃ 
ΟΥ̓ τ πλὰ8, ἀ6 ααἰθιι5 νἱά, δάη. 1 
24, 1. [πέργΡ 5110 ρᾶγιϊοῖρὶο οἴοι- 
508 (Ἰ888. σῶμα ἈΠΟῸΪΒ ΟἰΓΟῸΠΙ- 
βουῖρϑιί, ϑ'ϑὰ ἰηιϊογροβιίαπι αϑὶ 
ἸΠα4, υἱ τὸ ἔξωϑ'εν βτανίτβ οβδο- 
ταίαν: ΡΓορίου. ορροβίίππι τὰ δὲ 
ἔντος. Αἰᾳαθ μον, ΥἹ 1161 5644. 
εὐ Ῥτοοορ. Ρ. 18 οχιῦ. τὸ σῶμα 
᾿πηϊ δ η 0 ΧΡ γοββϑογαηΐ, θη ἀθ 
ἔξωϑεν ργὸ ἔξω μεν δἰὐγδοιϊοηθπὶ 
Ῥοβίίο οἵ, δάπ, 1 62, 4. θῦ, 1. 
1118, 7. -- χλωρόν, ΡΔΠ}}- 

ΕΣ ΕΗ ΟΥ̓ ΒΠΗΣ 

ἄππι, --- φλυκταίναις., ρυ- 
βία! 5 Ἁ]ο Υ 8π {ἰθ 85 (486 τηᾶ- 
χίπηθ αἰῆποβ βαῃύ συ Π 6115), --- 
ἐξηνϑηκός. ἨΗΐπο οτγίυπι εβί 
τηθαῖοι πη ψγΟΟΘΔΌΆΠ ΠῚ ἐξάνϑημα, 
δὲ Ῥγορτίθ πο ΘΟΓρι8, 588 ἰρβᾶ8 
Ραβίαϊδα ἀϊσαπίαν ἐξανϑ'εῖν, οἴ- 
ΠΟ ΒΘΘΓΘ. ΡΠ Πα ΠΤ, ΘΙΛΘΥ- 
ἔτ: -- τὰ δὲ ἐντὸς... 
καξετο. ϑισηϊποδίαγ δοβίαβ ἴδ- 

ὈΓΠῚ5 απὸ δοίην ΠΟΠΊΪΠ65 ἰὰ6 
ἰηξϑοι!. -- γυμνοὶ ἀνέχεσϑιαι 
-- γυμνοὶ ὄντες ἀνέχεσϑαι. ΟΥ̓. 
Ι 11, ὅ εἰ ὅορῃ. Απι, 467. 5- 
ΤΩ] Πλ ΠΔ εϑὲ Αὐϊδβίοί, Ηϊβι. ἃπ. 
ΥΠΙ 8 δύνατὰι ἡ κάμηλος ἄκο- 
τος͵ ἀνέχεσϑαι καὶ τέτταρας 
ἡμέρας, ρᾶγι ΘΓ 16 Π08 δὲ ᾿ἀϊθέέεπ 
68 πιῶ" παρέ αἷμ. Νὲ γυμνοὺς 
ὨΘΟΟΒΒΆΡΙΠῚ 6588. Ριΐ68, οορσίία 
τὰ ἐντός φᾶτιθηι 6586 ἱρβου ΠῚ 
οὐ οἵ, Κτιθρ, τ. ὃ ὅ8, 4 δάη. 8, 
ΑΩΠΔ]. ΠΝ 1868 Ρ- 172... 
ἤδιστά τε ἂν. δέπτειν. 
Οορ᾽ιαηα 6556 γοῖθα εἰ ἠμε- 
λοῦντο δρραγοὺ εχ ἰϊ8 488. 586- 
φασπηίαν, ΟἉ, αάη. 85,1. --πολλοὶ 
τοῦτο ... καὶ ἔδρασαν ἐς 
φρέατα. Ἐταυδίτα ἀπθ᾽ αὐ πηι 6556 
ἀθ μουὰπὶ νογθου ΠῚ ἰηΐοονι(αΐθ 
ΔΡΡᾶγοὶ εχ δάη. ΥἹ 89, 1. Ὅε τὸ 
νἱά, Ταογοῖ, ΝῚ 117054ᾳ. Ονὶά, Μοῖ, 
ΝΠ 967 544. Ὠιοᾶ. ΧΙ 68, ὅ. 
-- ἡἠμελημένοι ἄνθοωποι, 
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λημένων ἀνθρώπων καὶ ἔδρασαν ἐς φρέατα τῇ 
δίψῃ ἀπαύστῳ ξυνεχόμενοι" καὶ ἐν τῷ ἑμοίῳ 
χαϑειστήχει τό τὲ πλέον καὶ ἔλασσον ποτόν. καὶ 
ἡ ἀπορία τοῦ μὴ ἡσυχάζειν καὶ ἡ ἀγρυπνία ἐπέ- 
κχειτὸ διὰ παντός. καὶ τὸ σῶμα, ὅσονπερ χρόνον 

τ ξ ’ 9 ’ .Ἔ , 9 3 5 

καὶ ἣ νόσος ἀχμαΐζοι. οὐκ ἐμαραίνετο, ἄλλ᾽ ἀντ-- 
εἴχε παρὰ δόξαν τῇ ταλαιπωρίᾳ, ὥστε ἢ διε- 
φϑείροντο οἱ πλεῖστοι ἐναταῖοι καὶ ἑβδομαῖοι ὑπὸ 
τοῦ ἐντὸς καύματος, ἔτι ἔχοντές τι δυνάμεως. ἢ 
εἰ διαφύγοιεν, ἐπικατιόντος τοῦ νοσήματος ἐς τὴν 
κοιλίαν καὶ ἑλκώσεώς τε αὐτῇ ἰσχυρᾶς ἐγγιγνομέ-- 
νης καὶ διαρροίας ἅμα ἀκράτου ἐπιπιπτούσης οἵ 
πολλοὶ 

ῬΥΟΡΓ. Ποιηΐπ 65 πορ] θουϊ, βαηΐ 
1 ἴῃ 408 ΠΟΙΠΟ δἰίεπίυβ δγδΐ, 
᾿πουβίοαϊ, ΑἸ τηϑ  ππὶ 6558 ρΡ81- 
ΡΘΓ65, 40} 105 Π00 ΡγδθοΙρα8 
δΔοοϊα1588 βᾶηθ δϑί ογθάϊθι|6, Εἰ 
ἴα ἰθρὶ ποὺ νοσαθα! απ ἰπέθγ ΠῚ 
ἀοοοὶ ΒΙοοιηῖ, Οὗ. Αρδιῃ, Ηΐϊβι. 
Υ 8. 564 ἀρυὰ ΤῊ. ουπὶ Π0 6 56η58 
Ποῃ δχϑίδί, -- τῇ δέψῃ ἀπαύ- 
στῳ, 5111 ᾳφιυδε ἱποχρ 115 
οβϑοὶ Ιάδοαιια ἀ δ ἐγ ατη οἰ βοογοί. 
-- ξυνεχόμενοι, Οὕτη ΡτΘ- 
πηοΡ ηΐατν. Οἱ. ΠΙ 98, 1. -- ἐν 
τῷ ὁμοίῳ χαϑειστήκει. 
ποτόν Ιᾶτοῖίοτ Ροίυ5 ἴῃ 
δ 6αᾳ 0 οεὐδύ 80 ρϑγοϊοῦς ἷ. 6. 
ΡΙὰ5. ἃπ τηΐϊηι5 ὈΙθθγεπί Π1Π81] 
Ἰηἰογογαῦ δὰ 51{|π| ΓαβυΪ 6 48Π|. 
Οἢ, κρένειν ἐν ὁμοίῳ ὅ8, 4, δοο 
δα νδῦθαπ ἴεγα Ἔχβουὶρϑὶῦ Οδπίδο. 

ΟἿ 8 ρ. 0. 
δ 6. ἡ ἀπορία τοῦ μὴ 

ἡσυχάξειν. Ἐϊδάεπη τγαιΐοπθ 
αθαπάδὶ πορσαίϊο 8486 ΠῚ 7151. 4 
ἴπ γουθὶβ τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν 
ἀπιστίᾳ, αὐὶ οἵ, ἀάη, Τὴν ἀπο- 
ρέαν τοῦ μὴ γιγνώσκειν 5ἰτηϊ- 
{ἰπον αἰχῖββθ ΗἸρροογαίεπι [ ρ. ὅ87 
ἀειποηβίγαι Αση, Βιρηϊβοδίαν 1π- 
168. εχ βευτῖβ. νἱοι δπεία οτίϑ. --- 
ἐπέκειτο, ἰπβίαθαίϊ, 605 αν- 
Β6θδι. Ωυδ6 ἀ6 ἀγρυπνίᾳ αἀϊ- 
οαπίαν γϑιθοίθπιιβ τϑρϑιῖξ Οδηίδο, 
1.1. --ὅσονπερ... καί. Οἱ. 
δάῃ, 1 174, 4. --- ἐναταῖοι καὶ 

ὕστερον δι᾿ αὐτὴν ἀσϑενείᾳ ἀπεφϑείροντο. 

ἑβδομαῖοι. Οεἴαναπ δαΐπο- 
Πα τη αἴθ πὶ ΘΟΙΗΠΊΘΙΠΟΓΔΙ Τυπορθῦ. 
ΥἹ 1194. -- ἔτι ἔχοντές τι 
δυνάμεως. Αρϑϑία ᾿πίθυπο Ρετῖ- 
απ, ρυϊαΒα τη νἱγε8. Ρἰαπο 8ἃπηὶϊ- 
βἰββθηΐ, --- εἰ διαφύγοιεν. 
Διαφεύγειν δ5ι ποβίγιπι ἀμγολ- 
κοπιπιθη, αὐ 8 8 6081, 6. --- ξλκώ - 
σξδως Ἐπ θεπ Ποπιξτα βίρῃϊ- 
ἤσαι, -- ὃ αὐ τὸς: 
ἀκράτου, ἵπὰ τῇ οἀ 6 Γὰ [0 αἰνὶ 
ΡτοΙ αγῖο Ροτί, ὅδπθ ἄκρατος 
ῬΘΓ {γα δι ο πο ΠῚ 586 06 εβϑί γᾶ - 
[1ἀπ5, ΘΠ 66 8 εὖ σοΟρυϊδίαν 
οὐπῃ 51π|}}} ἐσχυρός (νἱά. 516ρΗ. 
ΤΈε5. ν. ἄκρατος), ουϊ ἰσχυρός 
᾿ἶο ἴῃ ΒΌΡΘΓΙΟΓΘ ΠΊΘΠΊΌΓΟ ΓΘΒΡΟΠ- 
ἀθί. Αἰὐἰδηθη ργδθϑίδῦ οαπὶ Ατη. 
Υς5. νοσαθυϊατη ἢἶο ΔΟΠΟΒΟΘΡΟ, 
αιοὰ 510 ἱπίθυρυθίδιαν (δἰ θπὰ5 
ΧΥΠΕῚ Ρ. 122: ἄκρητοι ὑπο- 
χωρήσιες, αἵ ἄμικτοι, ὑγρότη- 
τος ὑδατώδους, αὐτὸν μόνον 
ἔχουσαι εἰλικρινῆ κάτω ὑπερ- 
χόμενον χυμόν, εἴτε τὸν τῆς 
ξανϑῆς χολῆς εἴτε τὸν τῆς με- 
λαίνης. Ναααθ αἰϊίον νϊάθιυν 1α 
᾿Ἰπίο! }6χῖθθα [πορεία ὙἹ 1198, 
ἃρτπὰ ἀπροτὴ οϑύ ηἰ στ ἃ Ρτο αν 8 
αἰνὶ. -- ἀπεφϑείροντο ΡΓῸ 
διεφϑ'. ἐχ πιϑιογὶ θ 15 τη ΘΠ Ὀ 8 ἢΪ5 
γτροβίϊατη οὁχ Αἰ οῖὶβ ἀραα 50108 
Ροδια5 νἱάθγτὶ δχβίαστε δαηοίδί 
Κυαθρ.. [π᾿ Πΐ5 ἰπιθη Ῥγδθίεν {Γᾶ- 
δἴςοβ οβδὺ οἰἴδιῃ Αὐἰβίορῃ. ἀρυὰ 
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1 διεξήει γὰρ διὰ παντὸς τοῦ σώματος ἄνωϑεν ἀρξά- 
μενον τὸ ἐν τῇ χεφαλῇ πρῶτον ἴδρυϑὲν κακόν, 
καὶ εἴ τις ἐκ τῶν μεγίστων περιγένοιτο, τῶν γε ἀκρω-- 
τηρίων ἀντίληψις αὐτοῦ ἐπεσήμαινεν. κατέσκηπτε 
γὰρ ἐς αἰδοῖα καὶ ἐς ἄκρας χεῖρας καὶ πόδας. καὶ 
πολλοὶ στερισκόμενοι τούτων διέφευγον, εἰσὶ δ᾽ οἵ 
καὶ τῶν ὀφθαλμῶν. τοὺς δὲ καὶ λήϑη ἐλάμβανε 
παραυτίκα ἀναστάντας τῶν πάντων ὁμοίως καὶ 
ἠγνόησαν σφᾶς τὲ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους. 

ὅ0. Τενόμενον γὰρ κχρεῖσσον λόγου τὸ εἶδος 
τῆς νόσου τά τε ἄλλα χαλεπωτέρως ἢ κατὰ τὴν 
ἀνϑρωπείαν φύσιν προσέπιπτεν ἕχάστῳ καὶ ἐν 

ο 

ΗΙΡΡοοΥ, 46 βί πο ὶ σ ΘΠ ΓΘ ΠΊΟΥ ΪΒ 
Ρουββιπηυτα Ἰοριίαν, Μιὰ, ϑίθρῃ, 
ΤΗ65. 
ΤΥ ΚΟ δάη, 1108, 8, 

181, 1. Ὑενθὶβ ἐν τῇ κεφαλῇ 
πρῶτον ἵδρυϑέν τοβρίοϊταν 88 
8 2. --- εἴ τις... περιγέ- 
νοιτο. “Τὸ μέγιστα βυπΐ 488 
Αἰ τὰ ἔσχατα ἀϊουπίαν, οἱ 
περιγενέσϑαι ναἰδί σωϑῆναι. - 
τῶν γὲ ἀκρωτηρίων ... 
ἐπεσήμαινεν, οχύγθπῖέα- 
τὰπι αυἰά θη οἷ 5 ΘΟΥΓΘΡίΪΟ 
βῖνθ αἰβξεοίϊο ἀρ ρανβυϑί, θὰ- 
ἰδίαν αἰγατὰ αὐτοῦ ἰπί6]]6 6.6 - 
ἀὰπὶ 5. τοῦ κακοῦ δῇ δὰ τις 
γοίογδίαγ, Νοθὶβ πΠοο σοπιπιοάϊι5 
ν᾽ ἀθίαν 6556. ϑεγθαμ ἐπισημαί- 
ψειν ἃ πη θά ἴοἱβ ΠΟΠ ΠΕ Π8Πη1 56η58 
᾿πύγα 51 {νὺ ἀΒΌΓΡΑΙΓ 46. πιοῦ- 
ΒΟΓΕΠῚ 5'ρηἶβ τηδη  6ϑίο αχϑἰβίθη- 
08, νοΙαι Ὁ ΠΠΡρΡοον. ΠῚ ρ. 419 
τὰ πλεῖστα ἐπεσήμαινον οἵ 
παροξυσμοὶ ἐν κρισίμοισι. Μαϊο 
αὐτὸ (τὸ περιγενέσϑαι) Ἦδαυ- 
ΟΠ θηβύ, ἴῃ ΡὮὨΙ. ΧΧΧΠΙ ρ., ὅτ0. 
Ναὶ ΘΟ Ἰβοθηϊία πο ΠΙΟΙΟΪ, 
8564 5δηϊίαι8. 5᾽ σ ἢ Ἷ8. ̓πα]οαίαν, 

8 8. κατέσκηπτε. Οὗ, δάη. 
41, 8. --- ἐς αἰδοῖα. δ 8τιϊ- 
δα ϊο ἌΝ, οἵ, Κυιθρ. αι. 8 580, 
ῷ δἅη, ἐς ἄκρας χεῖ- 
ρας καὶ Ἰείσοευθα Π6 ΒΠΊΘΟΙο 
Ὥοη δαάϊίο οἵ, Κγαθο, αν, 1, 1, 
8 80, 11 δάη. θ. Ονιᾶ δβδύ ρϑῃ- 
σγᾶθηα οἱ σφάκελος. -- στερι- 

σκόμενοι τούτων διέφευ- 
γον. Ἰμαογθίϊιβ ῬΘΓΡΟγἃ ΠῚ ἤδθο 
46. ἀρ αἰδιῖο "8. πηΘΠΙΓΟΓαμῚ [π6 
ΘΟΥΓΘρΡίου απ ἰμπ(6]]6χὶξ δία τού- 
τῶν τοίϊα! δὰ (γα 118, αἰδοῖα, 
χεῖρας καὶ πόδας, παΠ]απὶ γ83- 
το π 6 πὶ ἢΔΌΘη5 δαϊθοίνὶ ἄκρος, 
βΒ᾽ φυϊἀΘ  Ὗ1 1208 544. Πᾶ60 Βουῖθὶυ: 
νἱνευδηΐ ἔουγο ρυϊναῦϊ ρᾶτίθ 
σἱγὶ 11, οὐ ππδηΐϊθ85 βῖπ 6 Πποῆἢ- 
ΠᾺ}}} Ροαϊθ 54 ὰε πᾶ πη 608 πὶ 
ἴῃ νἰΐᾶ. - τῶν ὀφϑαλμῶν. 
Οδθοϊ θη ὁχ οουϊογαπὶ ταθονῖ- 
5 οἱ ἱπῆΠδηηπηδίίοπα (8 2) ἴδ ο}]8 
Ροία558 ΟΥἾΤΊ 5818 ραίοί, --- τοὺς 
δὲκαὶ λήϑη ἐλάμβανεκ.τ.λ. 
Τιυογοῖ. ΝῚ 1212 δίᾳι θα οὐδ ηὶ 
αποβάδτῃ σα ροτ ΟὈΪ να τὸ- 
ΓΤ] ΘΙ ΟΔΓᾺΠ, ΠΘΑ 6. 58 
Ροβϑβεηΐί ὁορποδβόοτοαι ρ8]. 
-- παραυτίκα ἀναστάντας 
ἴθησθ, τῷ ΑἸ1δ] απ] Ρδυγοὶρὶο 
Ἰαποίαπι δϑί εὐϑύς (οἴ ΤΥ 48,2. 
128, 8) ὁ οὐ ἃρυὰ Ηετοά. 1 79, Π 
140 αὐτίκα. ᾿ἀναστῆναι ε6βι 88 - 
ΒΌΓΡΘΟΙΘ 6 ἸΏΟΤΡΟ, σΟηνἃ- 
Ι6βόβγβ. -- ἠγνόησαν. ΑοΥ, 
Ροβὺ ἱπιρονῖ, λήϑη ἐλάμβανε 
Βυϊα5. οἴδοίαπιη ἰηάϊοαί, Οἱ, δάη. 
10,1. -- ἐπιτηδείους. ΟἿ, 
δάη, 1 60, 2. 
Ὅδρ. οὐ. 81. κρεῖσσον 

λόγου -Ξ κρεῖσσον ἢ ὥστε λέ- 
γεσϑαι. Οἵ, 604,1. Ηετοά. ΠῚ 8ὅ 
ἔργα λόγου μέξω, Χϑ, Με, ἐς 
11, 1, -- ἢ κατά, Οἷ, δάη. 



ΕἘΤΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. (1 ὅ0. δ1.) 119 

τῶδε ἐδήλωσε, μάλιστα ἄλλο τι ὃν ἢ τῶν ξυντρό- 
φῶν τι᾿ τὰ γὰρ ὄρνεα καὶ τετράποδα ὅσα ἀνϑρώ- 
πῶν ἅπτεται πολλῶν ἀτάφων. γιγνομένων ἢ οὐ 
προσήει ἢ γευσάμενα διεφϑείρετο. τεκμήριον δέ" 
τῶν μὲν τοιούτων ὀρνίϑων ἐπίλειψις σαφὴς ἐγένετο, 
χαὶ οὐχ ἑωρῶντο οὔτε ἄλλως οὔτε περὶ τοιοῦτον 
οὐδέν᾽ οἵ δὲ κύνες μᾶλλον αἴσϑησιν παρεῖχον 
τοῦ ἀποβαίνοντος διὰ τὸ ξυνδιαιτᾶσϑαι. 

51. Τὸ μὲν οὖν νόσημα, πολλὰ καὶ ἄλλα 
παραλιπόντι ἀτοπίας. ὡς ἕχάστῳ ἐτυγχανέ τι δια- 
φερόντως ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον γιγνόμενον, τοιοῦ- 
τον ἣν ἐπὶ πᾶν τὴν ἰδέαν. καὶ ἄλλο παρελύπει 

81, 8. ΥἹ 18, 8. -- ἐδήλωσε. 
ΝΟΙ᾿ ᾿π γϑη 51} ν ΠῚ 6556 ΘΧΊΒΠΠΠΠ ΔΥῸ, 
ΒΈΘΝ 6 πο ον ΤΠ ΒΗ ὩΣ: 

πορᾶμηιβ. Οὔτε ἄλλως 5οηδητ 
Ῥοιΐαβ πδᾷπθ 8110 απ], ἷ. 6. Π6 - 
4π6 οππίηο, Οἢ, δάη, ΠΙ 89, ὅ. 

ξυντρόφων, ρτορτ. ἀοπηοδιϊ- ΙΝ 78, 2. -- περὶ τοιοῦτον 
σδυαιτη τς ἘΞ ΤΑῚ 18 Ὁ 1 1. 6. οὐδέν, ',. 6. περὶ τὰ ἄταφα 
εἰωϑότων, μι Ῥϑια]ο ροβὲ ὅϊ, 1. σώματα. -- αἴσϑη σιν παρ- 
--τὰ γὰρ ὄρνεα κ.τ.1. Ῥιβδίον 
Τιιονοῖ, ὙἹΙ 1214 5ᾳᾳ. ἔὰ Ονια, 1.1, 
ν. 849. Τίν, ΧΙῚ91,1.--- ἅπτε- 
σε... ὅς  ἴμδι. τν ἀξ πσέλας οἵ 
διιϊησαηύ, βἰσηϊῆοαι ΘΟΙ,6- 
ἀπαΐ, "οαδάνετα, ἀθνογδηΐ. - 
οὐ προσήει] ὥσπερ ἀπὸ τῆς 
ὀσφρήσεως γιγνώσκοντα ὅτι λοι- 
μώδη ἐστὶ τὰ σώματα. ὅ6Πο], 

8 2. τεκμήριον ὃ ἐ. Ποτυτη 
Ῥαι 0 σΥδτητηϑίϊοα ἀπο 05. ΠΟ 6 Ϊ5 
Ροιοϑβί θα ρ!!οανὶ, Ναὶ δὰΐ ροϑι δέ 
ἰπιογραΠθ Πα απὶ 6ϑί, αὐ ργοχί πᾶ 
ἴτὰ αἀἰοία 5ἰπί αιιαϑὶ ροϑέ νυ. τῶν 
μέν Ρατιοα!α. γάρ δἀαϊία ἰεσὰ- 
ἰὰν, δυΐ τεχμήριον οϑ ργδϑάϊοα- 
ὰπὶ ποιηϊηἰϊβ ἐπίλειψις. 864 
ΔΙΓΘΓΏΤη ΤΉ Πτι8 Ῥίδοοῦ, απο 56 
δυιϊοα 5. ἀπίς ἐπέλειψις ἀδβίαο 
ταίαν. Οἱ, Ἰσϊταν Μίδίῃ, αν, 8. 680 
οχίγ. οἱ Κτυες. δ δ7,10 δαη. 18. --- 
ἐπίλειψις, ἀεξθοιϊο, αἱ ἴῃ 
ΡΙαι. Μου, 698 ἃ. --- οὐχ ἕω- 
ρῶντο. Ἰμπογοιῖ5 ΡΟβία Ά1ῃ 4 6 ΠῚ 
αἰχὶὶ ΝΙ 1217, οδιβδηη δά αϊ ἢΪ5 
νου ῖβ: απ σα οθαπί ρΙογδαιθ 
ΙΏΟΥΡΟ οὐ πηουϊ θθαπηίατν. ὍὉδο- 
(οΥα πὶ οἵ, Τἰν. 1. 1. --- ἄλλως 
ΔΙ101 Ππῖο ἰηίογργθίαίαυ ΑὙΉ,, 
αᾶπη ΥἱΠΊ οἱ βιθῖοὶ ῬΌ556. ΠΟΒ 

ΤΒπογαϊαϊΒ Υο]. 1. 3. ἘΔ. 117, 

εἶχον τοῦ ἀποβαΐίνοντος, 
Ρύορῦ, ρυδοθοθαπὶ δνθηίαβ 
τῆ Ὁ 6 11π|6 ον σ τὴν 6. ἀαῦδιηΐ 
ονοηΐαϑ8 δ᾽ ἢ ΠῚ 68 εἴ ὁπ 6 τι, 
Τὸ ἀποβαῖνον ἐ80 τὸ τετρά- 
ποδα γευσάμενα διαφϑείρε- 
σϑαι. ϑιίγαροπὶ ΟΔ ἢ ΠΤῚ ΘΟΙῚ ΠΊΘΙΏΟ - 
ταῦ οὐϊδηη ὁνϊά. 

ὕαρ. 51. ξ 1. πολλὰ καὶ 
ἄλλα. δος εχ παιαγῖβ βἰπσα!ο- 
ΤΠ ΘΟ. ΠΥ 015 οὐἱᾶ 6558 ἃρρᾶ- 
Τοῦ 6Χχ ριοχίμηἷϊβ. -- παραλε- 
πόντι. Ὧδ ἀαΐ. οἵ. δἅη. 49, ὅ. 
- ἐπὶ πὰν) καϑόλου. ϑ6}0!). 
Οἷ. δάη. Νὶ' 68, 8. Βεοτοά. ΠΟ θ68. 
Αὐνίδη, ΑπλΡ. ΠΠ| 24, 8. -- τὴν 
ἰδέαν ποη 5ρθοῖθπι, 568 ΠΟ ἃ τι τῇ 
αίαθθ Ππαρὶταπὶ βἰρηϊῆοαί, τ 
ΙΝ δὅ, 2. Ηργοί. Ι 2038. 11 1]. 
-- καὶ ἅἄλ1ο... ἐτελεῦτα. 
Ηδθο ἰάθο αιοὰ 5ἰπηῖα 49, 1 
Ἰεσαηίανῦ ἀθἰεμάα πῸπ 6556 ἰπᾶἀθ 
ἀρΡΡᾶγοὺῦ αποὰ ἴθ ἀθ τοῦ 5 
Ροβα θηία ῥυϊουῖθαβ, πἰς 46 6ο- 
ἀ6 πὴ (ΠΡΟ 6 Θχβ᾽βίθη 115 56 ΠΊΟ 
εδϑί. Τελευτᾶν ἔς τι ἴία ἀϊοῖταν 
αἱ [,Αἱ, ἀοδίηθτο ἴῃ ἈΤε πιθΣ 
Οἱ. ΠΙ 104, ὅ. ΙΥ͂ 48, ὅ. 109, 
ΡΙαί, αοτρ. 468 ἃ ἰϊοηαιθ ἀἄπο- 
ΤΟΙΣ: ἔς τι ΡΙαί. Ρυοι, 858 6. 

8 
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᾽ - Χ , ϑιΟνΝ 9: ᾽ ’ θ- τ 

κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον οὐδὲν τῶν εἰωϑότων" ὃ 
δὲ καὶ γένοιτο, ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. ἔϑνῃσκον δὲ 
οἵ μὲν ἀμελείᾳ, οἵ δὲ καὶ πάνυ ϑεραπευόμενοι. 
ἕν τὲ οὐδὲν χατέστη ἴαμα ὡς εἰπεῖν ὅ τι χρῆν 
προσφέροντας ὠφελεῖν (τὸ γάρ τῷ ξυνενεγκὸν 
ἄλλον τοῦτο ἔβλαπτε), σῶμά τε αὔταρκες ὃν οὐ- 

΄ 9 ᾽ ’ ΄ ΄, 

δὲν διεφάνη πρὸς αὐτὸ ἰσχύος πέρι ἢ ἀσϑενείας, 
3 ν , , ᾿ ᾿ , , 
ἀλλὰ πάντα ξυνήρει, καὶ τὰ πάσῃ διαίτῃ ϑερα- 
πευόμενα. δεινότατον δὲ παντὸς ἣν τοῦ καχοῦ ἥ 
τε ἀϑυμία, ὁπότε τις αἴσϑοιτο κάμνων (πρὸς γὰρ 
τὸ ἀνέλπιστον εὐϑὺς τραπόμενοι τῇ γνώμῃ πολλῷ 
μᾶλλον προΐεντο σφᾶς αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀντεῖχον), 
καὶ ὅτι ἕτερος ἀφ᾽ ἕτέρου ϑεραπείας ἀναπιμπλά-- 

Οαρ. 81. 8 2. οὐδὲν κατέστη [δαν., οὐδὲ ἐγκατέστη Τῷ γϑῖς 
Ῥδη., ΡΙενῖααθ οὐδὲ ἕν κατέστη. 8ε4 οὐδὲ εἷς, μηδὲ εἷς, οὐδὲ 
ἕτερος, μηδὲ ἕτερος αἰβιαπουῦὶπὶ ἀἰοὶ ΠΟΠ ΤΟΙ ΠῚ ΠῚ 115 ηἶδὶ ἰηΐου- 
οεἀθηΐθ ργδδροβιίομθ (οἴ. δάπ. Ν' 111, 1) δὰϊ ρανίίϊουϊα ἄν (ΡΙαι, 
Ργοί. 8284). (ιοὰ δαίθιῃ ϑοπαρῖ, Ἀρρᾶν. Ποπιοϑίῃ. ΠῚ Ρ. 619 ἰπίον- 
Ριθίδίαν πα ]Π185 Π6 ἀπΠπ8 πιά θη, εἷς ποὴ δδύ πα]1π5, Οἵ, άπ. 

θ11τΆ8. Οὗ, 62,1. Ματῃ, τ, 8589 4,β. 
-- ξυνήρει, Β' 1 Ὁ] νὸὶ] ρὰ- 
γι ο’ ΔΟΒαποθαί, οοπἤοῖο- 

864}. -- ὃ δὲ καὶ γένοιτο. 
θεὲ καί «οἵ, δ η: 10. Ὁ: 

ΘΠ ΟΣ ἕν τὲ ΒΡ 7: δ Πενοᾷ. 
Ι 82 σῶμα ἕν οὐδὲν αὐταρκές 
ἐστι, ΡΙαῦ. Πμ6 66, 1410 ἕν οὐδὲν 
οὕτω δύναμιν ἔχει παΐίδειον 
μάϑημα με ἅλην, (855. 10 
ΠΧ 16, ὃ ἕν μὲν γὰρ͵ οὐδὲν 
οὔτε ἔπραττεν οὔτε ἐφρόνει. --- 
ὡς ἐπε ἣν Ρῦορβ ἀϊχενὶπι. 
ΟΥ. δαη. ὡ. - ὅ τι χρῆν 

ἀφν λοι τ ὅ τι χρῆν 
προσφέρειν, ὅπως ὠφελοῖεν. 
Οἵ, Κυπορ,. αν. 8 ὅθ, 10 δἀη. ὅ. --- 
προσφέρειν, ΔΒ 6 τ 6 (το- 
τη θα] π1}, αὐ Ηρροον. Γ᾿. 588, 
ΡΙαι, Οὔδνπι. 1576. Ὀοϊηὰθ τὸ 
γὰρ τῷ 5ογῖδὶ νθ]]6ὸ Ὀὶπάοσγῇ τη 
ἴῃ Τη65. ϑίθρῃ. νοὶ. ΠΠ ρ. 290 
ΠἸΪΓΔΠΊΙΓ, --- τοῦτο. Οἱ. Μαίῃ. 
τ, 8 472, 2. Κυυθο. α΄. 8 ὅ1], 
ὅ δάῃ. 1 οἱ ἂδ τὰ ἵπιογεὶ. ὟἹ 
1224 8η4. 

8.3. πρὸς αὐτο] τὸ νόσημα. 
56Π0]. ἰσχύος πέρι ἢ 
ἀσϑενείας, ἰ, 6, εἴτε ἰσχυρὸν 
ὃν εἴτε ἀσϑενές. Περί επΐπι 
ναϊοὶ γοβϑρθοία, ταϊΐοπο Πἃ- 

ν8ῖ, Ὁμοίως καϑήρει 5ιυθδυίϊαϊς 
Οδπίδο. Ρ. 80. Οὗ, δά. 39, 4. --- 
διαίτῃ, νἱοία8β ταύϊοῃθ 
Ῥοτί.; 564 ο Γἃ Πὶ π|6ἀϊ οἃ πὶ ἴῃ- 
ἱογργοίαίαν ΒΙοοπιΐ,, οι 5. (8 ΠΊΘΙ 
βιραἰ Ποαύϊοι 5 ᾿ΘΧΟΠΙρΙᾺ ΠῸ πο- 
ν᾿ ΠΊ15. 
8 4, ἡ ἀϑυμέα. ΟἿ Τιποτοὶ. 
Ι 1228. -- τὸ ἀνέλπιστον, 
6. τὴν ἀνελπιστίαν. Οὗ δάη. 

6, 8. -- τῇ γνώμῃ. Οἵ, δάῃ. 
88, 1. -- προΐεντο σφᾶς 
αὐτούς, 856 'ρ5805 ρΡτγοϊοῖο- 
θδῃΐ, ἱ. 6, ἀδϑυϊα θη, 6α- 
τδτι βυὶ Δϑϊοϊουδηι. -- ἔτε- 
ρος... ἀναπιμπλάμενοι, 
Δίου 80 ΔΙἐθυῖὰ8 οαγᾶίϊ 0 6 
Ἰηΐροῦϊ, 'ν. 6. ἰθὺ 6χ 8] 6 γ]88 
ουτὰϊϊοη 6 Θ0 ἢ 18 5101) 8 πὶ 
πᾶ] Βδατγίοηίοβ. 6 ἀπό 
Ρίδϑοθρ. οἵ. δάῃ, 1 12, 3. ᾿να- 
πίμπλασϑαι 80 ἰάθη αἰαᾳπθ ρ]6- 
πΐογὰ ἀναπίμπλασϑαι φϑορᾶς 
ΡΙαῦ. Ρουΐοι, 84 νοὶ νόσου Ὀϊοῃ. 
Ηδ]. Αι, Χ 88, 5ϊοιυιν ναι] 1 - 

πεχεασς 
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μενοι ὥσπερ τὰ πρόβατα ἔϑνῃσκον" καὶ τὸν πλεῖ-- 
στον φϑόρον τοῦτο ἐνεποίει. 
δεδιότες ἀλλήλοις προσιέναι. 

εἴτε γὰρ μὴ ϑέλοιεν 
ἀπώλλυντο ἐρῆμοι, 

καὶ οἰκίαι πολλαὶ ἐκενώϑησαν ἀπορίᾳ τοῦ ϑερα- 
πεισοντος" εἴτε 

λιστα οἵ ἀρετῆς τι μεταποιούμενοι" 
προσίοιεν, διερϑείροντο. καὶ μά- 

αἰσχύνῃ γὰρ 

ἠφείδουν σφῶν αὐτῶν ἐσιόντες παρὰ τοὺς φίλους, 
ἐπεὶ καὶ τὰς ὀλοφύρσεις τῶν ἀπογιγνομένων τε-- 

ΡΙΘΥῚ ([ἷν. ΓΝ 80, 8) οὐ ἴη ἔϊοὶ, 
ἀενπιηὶ ἀπροϑδίθοϊε τὐογάδθπ ἀἱϊ- 
οαμῦ, Οὗ, Τήν, 1.1. να]ρ αιΐα 6 
οοῃΐδοῖα ἴῃ ΠΟΙ ΪΠ 65 ΠὩΟΓΡΪ 
εἰ ΧΧΝ 26,8 εὐταιΐο ἰρ88 εἱ 
οοπίδοί5. ΔΘΡΤΟΓΙ ΠῚ Ψ]- 
ΒΑΡ δῦ ΠΟΥ 0 5. --- ὥσπερ τὰ 
πρόβατα. δδῖπι ναὶ ἄνα- 
πίμπλαται ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου, 
πὸ ἄφ᾽ ἑτέρου ϑεραπείας. 
Νβαὰθ γεγο ἰά60 ϑβιβρθοίδ αι) 
ΒΌΡΘΙ5 ϑεραπείας, αποα ρτδο- 
16 ΠΙΌΤΟ5 Τη55. ὑπθηΐαν Τὶν, 1]. 1, 
εἱ δηίδο. Ρ. 81. τα ποη ποὸ- 
οοβϑανὶα θϑί Μδᾶν, (Αᾶν. ογἷ. 1 
Ρ. 67) πιυΐαιϊο ϑεραπείᾳ. ὅ6η- 
τοι εὖ 10 Ιοοο ΡΙυΐ, αἰᾳυθ 
γνΘΡθ5 Τμποτοῖ. ΨΙ 1284 οἱ ἢΪ8 
Τιῖνὶϑηῖ5 Παβιγαίαγ : Ὗ 48, 8. σα τη 

. Λα ]ρδι8 νοὶ ἴῃ Ρθθπἃ 
ΠΟΥ ΟἿ Β ΤΙ ΟΥΘΥΘΉ ΩΤ, --φϑό- 
ρον. [ϑιιδιι5 φϑοράν. 8564 νἱὰ. 
82, 2. ΡΙ]αί, Βπιηγά. 2850. ΕὙ6- 
αυοηίϊι8. 681 ἀρ ΡΟΒίθυΙου 65. --- 
τοῦτο, 1 θυ τὸ ἕτερον ἀφ᾽ 
ἑτέρου ϑεραπεέας ἀναπίμπλα- 
σϑαι. 

8 ὅ. ϑέλοιεν. Ῥοβὶ μή ὈδΠ6 
5ΒΟυΙρία πη οϑί, ὙἹα. δον. ἀἰ5ον. Π 
18, 2. -- ἀπώλλυντο ἐρῆμοι. 
Οαπι τοῖο Ισοο οἵ. Τν. ΧΧΝ 26,8. 
-- ἐκενώϑησαν. Τῶν οἰκη- 
τόρων ΘΧΡΙ δι 18 οδιδα δα α αϊι 
Οδῃΐδο. 1.1, -- ἀπορέᾳ τοῦ 
ϑεραπεύσοντος. ὕει. [ατατὶ 
ΡΥ οΙρ᾽ αηὶ ἰτιβία η 6558 ἸΏ 616 6:85, 
τηθηίθ 8 5{{{π6 Πδ ΠΟ Θπαηιϊδιϊο- 
Π6ΠῚ ΔΘΑΠΔΙΘΙῊ: ὅτι ἠπόρουν 
ὅστις ϑεραπεύσει. ΟἿ ΠΠ 109, 1 
εἰ ἀ6 ἁγίϊου!ο Κυιθρ, αν. 8 80, 4 
δάη. 8. ῬΡΤΌΘΟΡ. 4υϊάοπι Ρ. ἴ9 
βουϊρβὶὶ ἀπορίῳ τοῦ ϑεραπεύον- 

τος, βΒθα Ὀίοῃ. Ηδ]. ἀπὶ, Χ 88 
ὥστε πολλὰς οἰκέας ἐξερημω- 
ἅῆναι δι᾽ ἀπορίαν τῶν ἐπι- 
μελησομένων. --- οὗ ἀρετῆς 
: μεταποιούμενοι. 1)6 
δεποί. εὐ ἀθ Ῥγοπ. τὸ οἵ, δάῃ, 
Τ 28. 2. ᾿ἀρετήν, οαϊὰ5 ΠΟΙΆ 18 
Θοποιϊν5. ΠῸῚ ΓΤΆΓῸ οὐπὶ ἄντι- 
ποιεῖσϑαι νοὶ] μεταποιεῖσϑαι 
ἰαηρίιαν (οἴ, Χοη, Ἀπ8Ρ. ΤΥ 7, 12. 
θίοη, ΗΔ]. Απὶ. ΥἹ 91), 4Π| δὰ- 
τηϑηἰἰαίθπιὶ (οἵ, 40, 4 8Δ4π,}, 4}1] 
Γογιϊ τ 41 Π6 ΠῚ ἸηθΡργθίδηϊαγ; βεὰ 
Τροίθ Ῥοίεϑί ἰδιΐιι8 ἀθοῖρὶ; πϑτῃ 
οταπΐπο ααἱ καλοὶ κἀγαϑοί νἱ- 
ἀδὺὶ νοϊθθαπίὶ πιο! ρα πίιτ, --- 
αἰσχύνῃ, ρυάοιε απ 8λν»- 
46 [λ). Οὗ δάη. 1 84, 8. --- τὰς 
ὀλοφύρσεις. «ἐξέκαμνον. 
{{51|141105 4υϊάεπὶ αἰοογοίαν ἐξέ- 
καμνον ὀλοφυρόμενοι, 564 Τῇαυ- 
ογάϊάθα β᾽σηἸΠοδηῦ 1 ἃ πῇ 6 ἢ ἰδ 110 - 
ἢ 68 ἀοδιϊρ δἷὐὶ οαλἑ 6 08 πύ. 
Οὐτη δά θὴὴ δηνρμαδὶ πόνον μη- 
δένα ἀποκάμνειν 5οΥῖρϑβὶϊ Χοη. 
Ηϊϑι, ἀπ ὙΠῸ 60 19. εἰ παντ᾽ 
ἀποκάμνειν Θ0ΡΗ. 00. 1170, 
πὸ πηα]τατὴ αἰ ονπὶ ἀπολνξῖν 
κίνδυνον Το. ΠΙ 80, 4 οἱ 5 τη ]1ὰ, 
πο δαίθηι Οἰαθ8., βἰβηϊβοανὶ 
Ῥυϊαί, ἀοπηθβίϊοοβ ἰρβοῦαπη πι0- 
γἱθητῖ απ) ἰδηπηθηΐαίϊοη65 αἰαίἰ5 
550 ΠΠ6Γ6 ΠΟῚ ΡΟίἾ556, πο ΘΧχϑιη- 
ΡΠ18 ΠΟῚ οΟηἢνπηανὶς, [6 νὶ νϑγθὶ 
ἀπογίγνεσϑαι νὰ, δάη. 84, 2, 
ἀθβ ρᾶνίίο, τελευτῶντες 47, 4. 
Οὐπὶ πηϊγθῦβᾶ βθηϊθηια οἵ, [ἶν, 
ΧΧΝ 920,10, Ηδρο δππηςίδιῖο Οἵιπὰ 
ΒΌΡρΘΥΪοῦα ἰἰ8 ΘΟμϑογοί τ ἃπηϊοὶ 
Δ Θαγᾶπιὶ δοργοίδηίθιι5 Δα ΙΒ 6 η- 
ἀδηὶ] 60 ἱπιρυϊδὶ 6856 ἀἰσδηίαν 
αποα ροβίγθιηο οἰΐϊᾶπη ἀοπηθϑβιϊοὶ 

8.Ψ 
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λευτῶντες καὶ οἵ οἰκεῖοι ἐξέκαμνον, ὑπὸ τοῦ πολ- 
λοῦ κακοῦ νικώμενοι. ἐπὶ πλέον δὲ ὅμως οἱ δια- 
πεφευγότες τὸν τε ϑνήσκοντα καὶ τὸν πονούμενον 
Ψ ΄« Ν Ἁ , ᾿ 3 Υ “ὔ 

ὠκτίζοντο διὰ τὸ προειδέναι τὲ καὶ αὐτοὶ ἤδη ἐν 
τῷ ϑαρσαλέῳ εἶναι" δὶς γὰρ τὸν αὐτὸν ὥστε καὶ 
χτείνειν οὐκ ἐπελάμβανεν. καὶ ἐμακαρίξοντό τὲ 
ὑπὸ τῶν ἄλλων καὶ αὐτοὶ τῷ παραχρῆμα περι- 
χαρεῖ καὶ ἐς τὸν ἕπειτα χρόνον ἐλπίδος τι εἶχον 
κούφης μηδ᾽ ἂν ὑπ᾽ ἄλλου νοσήματός ποτὲ ἔτι 
διαφϑαρῆναι. 

ἴιὰ ἀοίαι σα! ἐπουῖηῦ αὖ η6 ἰ8- 
πηθηίαυὶ απ 6] ΠΊΟΓΙ ἢ 65 βαϑίϊ- 
πογρηΐ, ΠΟ ΠῚ ΟΡ 6 Πὶ Δοσγ οἰ ἢ 005 
ἔεγγο ροββϑηΐί Ἦδῃηο 5θῃίθη ἈΥ11ΠῚ 
ΘΟΠΔΘΥΘΗ8ΠῚ ΠΟΙ ὈΘΥΒΡ οἰ θη 68 
Τουβίυκ ἴῃ ΡΗΙ. ΧΧΧΙῚ Ρ, 89 5644. 
οὐ ϑίθυαρ. 'ἴΠ Μιβ. Ἀπθη. ΧΧΥΠ 
Ῥ. 478 5384. δα ἱπουβα 1 01}165. οοπ- 
Ἰθοίπαταβ σοηπρογαπί, Ναο Π]6}1π|5 
ΔΙΉΪΟΟ8. ΡΓῸ ρῥτορί πα 15, αὶ τηο- 
ΤΊ ΘΗ 1 πὶ ᾿ΔΠΊΘη τα. ΟΠ ΘΠ ΟἸΪἰ8-- 
τΤϑηΐ, ἰαπιθηίαηαὶ οἰ Ποῖ απ 5 1558 
Ρυϊαύ ΤῊ, ΕΥ ΖΒ θαβ ἴθ ΡΠ]. 
ΧΧΧΙ  Ρ. 147 5αᾳ. ΝΙπῚ185. γι ῆ- 
οἴοβᾶ ᾿π θυ ΡΥ θίδι! ΟΠ 6 ΒΘ ΠτΘἢ {18 Υ 1 
ΘΟΠΟΧ απ ΣΡ ἰοᾶτο βύπάθί (1458. 
- ὑπὸ νικώμενοι. Τῃ- 
ΟΥΘηθ 0 ποία γοάθαηῦ. ψοῦθᾶ 
486 ἰΘ Ἵ ΠΙ 5 41, 4, 
0. ὁμῶς; 1.6. 4φαϑηην 185 τηΐ56- 

γΙΘΟΓ 68 οἵ ἀρετῆς τι μεταποι- 
οὔμενοι 56 Ῥγδοβίαγθην Π6 5186 
αὐϊάθη) νἱϊαθ ῬΑΓΟΘΠ 68, --- τὸν 
πονούμενον -- κάμνοντα, 
αὖ ὅορῃ. Τήδοῃ. 988. ΡΙ]θγαμ- 
αὰθ6 αὐἰάοθη ἴῃ Ῥγοθα οὐϑίϊοηθ 
δοίϊνα ἴονπια πιϊ5 ν ΘΥΪ αὐ τ, 
πὐ ἀθ 118. 4] ἴῃ ΡΌΡΗΪ8Β ΙΔ ογδηΐ 
Ι 80, 8. 49, ὅ; αἱ πονεῖσϑαι τῷ 
πολέμῳ Ἰδβ᾽ πιὰδ ΓΝ ὅ9.1 εἰ 58ϊ1- 
Τα ΠἸὰ δρυὰ Δ1|105 Βου!ρίονοβ, Οοιη- 
ῬᾶγδΥΙ ροβϑυπί ταλαιπωρεῖσϑαι 
οἱ ταλαιπωρεῖν, ἀπορεῖσθϑαι οἱ 
ἀπορεῖν. --- διὰ τὸ προειδέ- 
ναι, 501}. τὸ κακόν νοὶ τὸ νό- 
σημα, αὐοάὰ ρτῖπ5 ὀχρουῦιὶ 
πονογαηΐ ΠοῸ ΠΙΆ], --- ἐν 
τῷ ϑαρσαλέῳ εἷναι, ὕσοπο 
δ ηΐ0 δΥδη , υἱ 1,γΧ5. ΧΙ 94. 

Τὰ ἀἰοῖταν. εἶναι ἐν ἐλπίσιν ὙΠ 
26, 1, ἐν ϑαύματι καὶ ἐκπλήξει 
ὙΠ, Ἰ4, 2, ἐν ἴσῳ 11 60, θ, ἐν 
τῷ ὁμοίῳ ΥΙ 11, 1, ἐν ἀσφαλεῖ 
ΥἹΠ 89, 4, [δῦ 6586 ἴῃ 5}Ρ6, 
ἴῃ εἰπιοτὸ, 1ῃη δχρϑάϊίο, ἰπ 
δηρσιβίο, ἴῃ α00; Β1Π1}11ἃ. -τ- 
δὶς εν οὐκ ἐπελάμβανεν, 
ὈΪ5. ΘῃηΪη ΘΠ ἀθΙὴ ΠΟ ΟΟΥ- 
τἰρίδθαύ (τὸ νόσημα) ἴϊὰ αὖ 
δα πὶ οὐΐα πὶ ἰητογὶ πον οί, ΟἹ, 
Ηδογοα, ΝΠ] 11 ἐπιλαβὼν λοιμὸς 
τὸν στρατὸν ἔφϑειρε. Νοη πεσαὶ 
᾿σὶταῦ ργουύβὰβ ΤἬπογ ἀἸα 65 θοβάθπι 
θἷβ πᾶο ἴὰ8 ΟΟΥΤαρίοβ 6586, 568 
ἢ ΟΠλΪ ἢ 65. ̓ψθ πὶ θα δ Π]οῖο5. ΡῸὺ- 
ῖ5856. -- τῷ παραχρῆμα πε- 
ριχαρεῖ, 090 ρτδ656η06Πὶ 
ἢ ἃ δ᾽ ἢ ἃ ΠῚ Ια ουϊείαπι, Τὸ περι- 
χαρές 5ιυθβίδητνα. ροβὶταπὶ τραϊν 
ΥΠ 78, ἃ. Οὗ, Ὁῖο 855. ΧΤΨΙΙ 
11, ὅ ει 84. -- ἀλπίδος τι 
εἶχον κούφη ς. 1 εν᾿8 5065 (οἴ, 
ον, Ερ. 1 ὅ, 8) 68 εβὲὶ ουΐὰβ 
οοΟποϊρίοπᾶδθ ἰονὶβ δἱῦύ. οσοδβῖο, 
ἀυδ πῃ Ἰονὶίον δὲ ἱποοηβί ἀθυαίθ 4}}-- 
αἱ οοποϊρίαι, ΟΓἉ, Ἠετγοαΐδη. ΤΠ 
8, 4. -- μηδ᾽ ἂν ος. δια- 
φϑ'αρῆναι. Οἱ δηΐτη Ρ ΘΒ] 6η 8 
οοΥνγορεϊ αἰ θπὶ οὐαηΐ, 56 πῸὴ 
Ῥουϊουύϑηΐ, ΟαΠ ΟΠΙΉΪ ΠῚ 586 Υ]185- 
Β'π]0 ΠΊΟΥΡΟ ΠΟῚ 5ποοιθ 556ηΐ, 
Π6 Δ 8|10 ααϊᾶθπιὶ α}}0 586 6χ- 
Βυϊπούαηι) ἰτἱ (56 ἴῃ βυμηηιᾶ 5856- 
ῃθούαίθ ῥ᾽ οὶ ἃ πὶ ΠΟΥ ΘΠ] ΟὈ᾿ (1 ΓῸ5 
6886) αὖ Ραϊαγθηΐ ἔδοι!α ἴῃ 8}}1- 
πλππὶ ᾿πΠἀ ποθ θα ηῖ, ΑἸΏΡΙΪ 5 ἰδῆ 6 ἢ 
αὐἰϊδάαπη 8. νϑῦθὶβ βἰσηϊῇοδυὶ 
οὐθα ἀϊβ56 ν᾽ ἀθίαν Πῖο Ολ55. ΧΩ 
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52. ᾽Ἐπίεσε δ᾽ αὐτοὺς μᾶλλον πρὸς τῷ ὑπάρ- τ 
χοντι πόνῳ καὶ ἡ ξυγκομιδὴ ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐς τὸ 
ἄστυ. καὶ οὐχ ἧσσον τοὶς ἐπελϑόντας. οἰκιῶν 

γὰρ οὐχ ὑπαρχουσῶν. ἀλλ᾽ ἐν καλύβαις πνιγη- 
ραῖς ὥρᾳ ἔτους διαιτωμένων, ὁ φϑόρος ἐγίγνετο 
οὐδενὶ κόσμῳ, ἀλλὰ καὶ νεκροὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοις ἀπο- 
ϑνήσκοντες ἔχειντο καὶ ΓΙ ταῖς ὁδοῖς ἐκαλιν-- 

δοῦντο καὶ περὶ τὰς χρήνας ἁπάσας ἡμιϑνῆτες 

44, 4 51. ἰτηϊίαίαβ : οὐ δ᾽ ἀπο- 
ϑανεῖσϑαί ποτε ὑπὸ τῆς 
ἐπ εὐξᾶ περιχαρείας ἤλπιξε. ᾿ 

ΟΔΡ. ὅ2. 81. ἡ ξυγκομιδὴ 
δον ἘΣ τιν ἄστυ, οοττηϊ- 
δταῖῖο 6Χ ἃρυὶβ ἴῃ ἀνθ ὁ πὴ, 
ἡ τοῦ χωριτικοῦ πλήϑους εἰς 
τὸ ἄστυ συμφόρησις ΡΙυΐ. ῬοΥ]ο]. 
84. 6 δυίϊοι!ο πο ἰΐθναιο νἱά. 
Κυιοο, τ. 8 ὅ0, 9 δίῃ. 9, ΟΠ} 
βϑηϊθηςία οἷ, ργδθίεν. Ρ]αΐ, Ὀ]οα, 
ΧΙ 46, 2 εἴ, αὶ ἀθ 6 Ἠουηδπᾶ 
Ἰοφαΐϊίαν, Πἷν, ΠῚ 6, 2, Αἰῃθηΐβ 
οορίθ π0η, υὖ 56 ροίτη ἴθγθ Δ ΠῈΪ5 
αηΐθ Βοπιᾶθ, ἰππηθπία οἱ ΟΥ̓ΘΡῸΒ 
Δα 556. οομηρᾶγαίο 14, 1 διτθηαὶ 
ἴαθεῖ ατοῖ, Ηΐϊδι. ὙΠ. 209 (σ 618. 
αδῃ. ΠῚ ρῥ. 454). --- οὐχ ἥσ- 
σον εϑὶ μείωσις φρο μᾶλλον 
(ἢ τοὺς ἐνοικοῦντας). Οἵ. ἀἀῃ. 
Ι 82, 4. 

8 3, οἰκιῶν οὐχ ὑπαρ- 
ουσῶν. Οἵ, 17,1. --- ὥρᾳ 

ἔτους. Ῥογίαβ οΡ ἃ ἢ ηἷ {61 - 
ῬῈ5 ἱπιθρρυδίαίβ δϑί, [ὰ δὶ ργο- 
θδηλη5, πᾶθο ψουθᾶ, αυΐθι5. ΥὙἹ 
10,1 Πᾶθο βεηξθηϊἃ 5Ό θ᾽ θεῖα δϑῖ, 
οὰπὶ πνιγηραῖς ἰψπσοπάα 50}. 
Αὐ' οαῇ ἤπὸ γϑβρίοϊθηίθβ ΡΙαΐ, 
Ῥουῖοὶ, 84, ἀαϊθηυβ ὙΠ ρ. 290, 
ῬΈΘΟΟΡ ουδὲ Π{π 10ὲς δὲ. νΑηΩ͂,. 1 
18 δὸ 1 6, αἱ ϑέρους ΡτῸ 

- Πθγοταση ΤὨποΥν αἰ ἀ θοῦ πὶ ργδοίον 
Μοβαᾳ. ϑ5ουϊρίατα ἔτους δυθ8ιῖ- 
ταῦ πΐ, ἀθ ἃ 6518 66 ἸΠ06]]Χϑυϊηΐ, 
45 δποίουνϊίαιοϑ οἵ 56}10]. (ὥρᾳ 
ἔτους τῷ ϑέρει λέγει) 564αϊ 
οὐ ἴδθο δὰ διαιτ. γοΐθυγ τη] πη 15. 
Οδίθυπὶ ἀθ ἴθ ἀἰδοηαϊ σθηθΓο 
νὰ. Θυϊᾶ. 1π ἢ: ν. οἱ Ηεὶά. δὰ 
ΡΙαί, Τίπιο]. Ρ. 440. -- οὐδενὶ 

κόσμῳ, Ῥτορῦ. πα}} 0 οτἀ ἴῃ 6. 
Ηδο ἴὈγπιϊα βᾶθρα αἰπηῖιν Ηδ6- 
τοθοίυβ, ῬΥΟΘΟΟΡΙι5, 8411 ΤΘΡΕΠῚ 
Βουρίουοβ. ΟἿ. 1Π| 108, 5. ὙΠ 
28, 8. 40, 8. Ηογοά. 1Π 18. Ῥο]ΥΌ. 
ΠΟΠῚ ΘΝ ΤΙΣ ΤΠ ΑΤΥΣ ΑΤΒΙΣ 
Ι 8, 8.1Υ ὅ, 7. 564 ρΙογυμηαιθ 
οαγη {πρίθηαϊ, Ραρηδηαϊ, δοὶθ πὶ 
᾿π5 ΓΘ η4] νυ 5. σοπὶ απρὶταν, ἴῃ - 
Β0]Θη 118. ΘΠ ΤΠΟΥΙΘΠΑΙ, αὐ Πΐο 
εὖ ἀρὰ Ρτγοςορ. ρΡ. 1838 οἱ 219, 
γαϊοῦ πῖο σα ἢ πᾶ ΡΠ ἃ ΓΘΤΙ ΠῚ 
οοπΐαβίοπο, ᾿ἰἴὰ αὐ πῸ}}ἃὰ Πιἃ- 
θογθύαν σαίϊο ᾿Θρὶπι|ῖ ογά ἢ 18 οἱ 
αἰδοῖ ρ!Γη86 ΡΌΡΠοδ6. --- νεπροὶ 
«ἀποθνήσκοντες οὐ τη 

δοπίγααϊοιίο ἱπ δαϊδοίο 6β86 νἱἷ- 
ἀδγθίαν, ρυν. ἀποϑνήσκοντες 
Ροβί ᾿ἰπβθαιθηβ καζ ἰγδηβροβαῖ, 
564 δὰ τ Π1}}}} ργοδοῖαν, οὐπῃ 
ἴηἴνα ϑοάθιη τοὺ ψεκχρῶν ... 
ἐναποϑνῃσκόντων ᾿εσαῖαν, 868 
ΠῸ}Πἃ οϑύ οἤδβηβίο, τη 40 ῥγδᾶθ- 
56}115 ρᾶτί, τοί ᾿π θ!]θραίαν, Εὸ 
Θηἶη. ΠΟΠΠΟΠα δὴ 5ιρηϊΠ οαίαγ 
ΤῈΒ ΠΟῚ δἰ 5661, 564 ῬΥΙΟΥ 5. [6 Π1- 
Ροτῖβ, 51 αφαίϊαθῃ δὰ ἀἰϊαύανηἸ 6} 
Βαθαΐϊῦ δαϊ, αὐ εἷος, Ἰἀ Θητ οιὴ δοία 
εβί, ΟἿ. δπΐπὶ δάη. Ὗ 78, 8. Ὑ1 86, 
ἈΠΟ ΠΟΘ 55’ δὲ Τρβίῃ8 Ρδυϊοῖ 
ϑνήσκοντες ει ἀποϑνήσκοντες 
[811 Θχϑιηρὶα αἰΐα! ΒοΡρκ. ἴῃ 
Ῥοδι. γε. δὰ ΟΠ Ωὶ ἔγαθτι. ς 
περὶ τὰς κρήνας ἁπάσας. 
Οἵ. Τιπονοῖ, ΥἹ 1202, αυἱ κρήνας 
γα δ᾽] η 08 δΔαπᾶΓ ΠῚ 
( ϑρυῖησϑγιιτθη),  [ΙὩ6ΠΠ 6 1115 
ον πο Αἰπϑηΐβ ργδθίον. (8|- 
Πντῆοδι (16, 6) ΘΟΙΡ τ Γ 68 ἔιιῖ586 
κρήνας, ἃ 4υἰρθὰ5 φρέατα (49, δ) 
ἀϊβιίϊη θη 48 6558 ν᾽ αἸπ1γ15 48, 2, --- 
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8 τοῦ ὕδατος ἐπιϑυμίᾳ. τά τὲ ἱερὰ ἐν οἷς ἐσκήνηντο 

νεχρῶν πλέα ἣν αὐτοῦ ἐναποῦνῃσκόντων. ὑπερ- 
βιαζομένου γὰρ τοῦ κακοῦ οἱ ἄνθρωποι. οὐκ 
ἔχοντες ὅ τι γένωνται, ἐς ὀλιγωρίαν ἐτράποντο 

4 καὶ ἱερῶν καὶ ὁσίων ὁμοίως. νόμοι τὲ πάντες 
ξυνεταράχϑησαν οἷς ἐχρῶντο πρότερον περὶ τὰς 
ταφάς, ἔϑαπτον δὲ ὡς ἕκαστος ἐδύνατο. καὶ πολλοὶ 
ἐς ἀναισχύντους ϑήκας ἐτράποντο σπάνει τῶν 
ἐπιτηδείων διὰ τὸ συχνοὺς ἤδη προτεϑνάναι σφί- 
σιν ἐπὶ πυρὰς γὰρ ἀλλοτρίας φϑάσαντες τοὺς 

ες 8. 8, ἐσκήνωντο (488. ὕεη., ἐσκήνουν Ατ, (τ. ΟἿ, 

γένοιντο ἴι. αι, Η. ἤδρ. ΟἿ 1 107, 0. Ν' θῦ, ὅ οὐκ εἶχον 
ὅ τι εὐἰκάσωσιν, ἰρβᾷ οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται ῥιόοορ. Ρ. 212. 

Δάη. 

- [χ ᾿ 

τοῦ ὕδατος ἐπιϑυμέᾳ. Αν- 
{10 }} ἰίὰ ροβὶτὶ οχθη ρα ἢαθ65 
ΠῚ ΠῚ ΥῚ ἘΨΠ 84: δὲν 6 ται ναι 
8δάη. 49, ὅ. 

8 8. αὐτοῦ ἐναποϑν 
σκόντων. Αὐυ αὐτοῦ δι ἐν 
Ῥούαϊς ἀθεβθε, ϑϑὰ υἱά. δάπ. 1 
188, 8. -- ὅ τι γένωνται, 
αυΐα ἀδ 56 Γ[1ουϑῖ. 6 ΡΓΟΠΟΠΊ, 
οἵ, Μαίῃ. αν. 8 488, ὅ. Κτυιορ. 
στ, 8 θ1, 8. -- καὶ ἱερῶν καὶ 
ὁσέων 5Βυπΐ 5δοῖᾷ εἱ τϑ]ὶ- 
ϑἰοϑβᾶ; {Π4 δηΐπὶ βαηῦ 118. οοη- 
Βϑογαίδ, ἤδθὸ ᾿θοῖθι8 δὲ ὁοηβαθ- 

«πἀἸηῖθὰ5. ατιριβία, Οἵ, βοῦν, ὙΠ 
601. ῬΙυῖ: 5.0]: 98: 

8 4. νόμοε ... περὶ τὰς 
ταφάς. ΟΓ, Οἷς, Ιμερα. ΠῸ 26, 
θ04---Ο6. ---ἔϑαπτον. Θάπτειν, 
αὖ ΒΘΡ ΘΙ τα οὐ δάθο ἢ πΠΠΔΥ6 
(οἴ, ΝΊρρετγά. δὰ Νορ. ἔπη. 18, 4), 
ὭΘΠ 580]0πῚ ἀδ6. ΟΥ̓ ΡΟΥΪθ 8. (θυΓᾶ 
Ομ 8, 864. οἰἰδτα 6 ΘΟ Πλ)ι15115 
ἀϊοῖϊταν, Οὗ, Βαθην, δὰ Πογοὰ. Υ 8. 
Ουυιπὴιι6 56 ρ 6] Ἰθπαϊ πιοῦθῖα ἃρυα 
Οτδθοοβϑ δἰ πὶ ἔιιϊ886. ργαθίου 
81108 Ορεϊπι6 ἀοουϊ Β θοὸν ΟΠ Αγ ]Ο]. 
(εἃ. (06}1.} ΠῚ ρ. 182 54ᾳᾳ. ΟἿ 
αὐδ6 ᾿ἶο 564 1 η Ὸ δὲ Βυργὰ 84, θ. 
--ες ἀναισχύντους 9 ἤκας. 
Νοη ΒΘρυΪογα μοο ἰθ00 5᾽σηϊ οανὶ, 
δε βϑρυϊίυτα8 6Χ Ἰηϑοαμθητὶ οχ- 
ΡΙΙοαιῖοη δ, αὶ ἀθ τη  ΓΟΥ ΠῚ σοΥ- 
ΡοΥὶθ.Β ἴῃ δ᾽] θΐβ γοσὶβ ΘΟ θ 5118 

ΒΘΥΠΊΟ δξί, 58115 16] οῖταν. Ρυδο- 
ἴθγθᾶ βϑρυϊονα ΠῸη ροββαῃί ἰπὶ- 
Ραυδοηςία 6588, 564 βϑθρυίαγδθ, 58ὶ 
αὐἰάθπλ οαπΠΊ ἱπηριαθητία ἢπηί, 
αὰὰ οδάθπὶ τδιΐοπθ Ρ]αί. Τιοσρ,, 
941 Ὁ γᾶρ᾽πδπη ἱπιριια θη 6πὶ ἀἰοϊί, 
Νεαιθ ἰᾳτθ ἀθ ᾶο νοοῖβ ϑήκη 
δϑηϊθηίία ἀπθιιαύαν, Νάτῃ ἴῃ ΡΪ δι. 
ἀε. Βερ. 4270 τελευτησάντων 
ϑήκαι δαθάοπὶ ϑπηΐ, αὖ απ86 ἴῃ 
δῃ οοοἀθη!ῖθιι8. 118 τοβροηἀθηὶ ἵε- 
ρῶν ἱδρύσεις καὶ ϑυσίαι καὶ 
ἄλλαι ϑεῶν.. .. ϑεραπεῖαι οἰὰ- 
τἰββίπιθ οβίθπάιης, Τιδατθ οοη- 
ἰδού. μἰο ἸοοΒ ΠῸΠ ογαΐ ἰθπὴρ- 
ἰαπά 5. -- τῶν ἐπιτηδείων. 
Νοὴ 6886 ϑηκῶν 5'πιὰ! δυάϊθη- 
ἄπηι, 56 ἐπιτηδείων πδυϊι πὶ 
6586 οδίοηάαῃι θίοῃ. ἢκ], Αηὶ. 
Χ: 8 ὑπὸ κνν͵ εὐπορίας τῶν 
πρὸς τὰς ταφὰς ἐπιτηδείων. οἱ 
Ηδγοϊΐαη. ὙΠ|Ι ὅ, 18 τὰ πρὸς 
ταφὰς ἐπιτήδεια. ---ἐπὶ πυρὰς 

.ἐπιϑέντες. ἴῃ ϑιθρἢ. ΤῊ 68. 
ἡΕΤ Ῥυοίθυθἢ8 Ὀϊμα. ἐπὶ πυρᾶς 
ἰδοῖτ5. βου ρϑὶν (νο]. ΠῚ ρ. 1848) 
ΘΟΠΡΟΠΘη5. 06. ΘΧΟΠΙΡΙ ΠῚ ΟὨΠῚ 
Ηδγοάοίθο ἀσκοὺς ἐπιϑεῖναι ἐπὶ 
τῶν ὄνων. (οὰ αυδπιν8 ρΓΟρΡίοΓ 
Β'Πραϊαγοπὶ νεκρόν δ᾽ϊοαὶ Ρ]ΔοΘΑΙ, 
ἈΟΟΙΙΒΔΕΙΝ ΠῚ ἰδ Π16} ῬΤΟΡΊΟΡ νΘΡθἃ 
ὙΙ 71, 1 ἐπὶ πυρὰν ἐπιτιϑέναι 
τοιϊπομάαπι Ρατδηλ5. 6 τὸ οὗ 
1μυοτοῖ, ὙἹ 1281 5ᾳᾳ. εὐ θν. Μει. 
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νήσαντας οἱ μὲν ἐπιϑέντες τὸν ἑαυτῶν νεκρὸν 
ὑφῆπτον, οἱ δὲ καομένου ἄλλου ἄνωϑεν ἐπιβα- 
λόντες ὃν φέροιεν ἀπῇσαν. 

8. Πρῶτόν τὲ ἦρξε καὶ ἐς τάλλα τῇ πόλει 
ἐπὶ πλέον ἀνομίας τὸ νόσημα. ῥᾷον γὰρ ἐτόλμα 
τις ἃ πρότερον ἀπεχρύπτετο ἡ καϑ'᾽ ἡδονὴν 
ποιεῖν, ἀγχίστροφον τὴν μεταβολὴν ὁρῶντες τῶν 
τ᾽ εὐδαιμόνων καὶ αἰφνιδίως ϑνῃσκόντων καὶ τῶν 
οὐδὲν πρότερον κεχτημένων, εὐθὺς δὲ τἀκείνων 
ἐχόντων. ὥστε ταχείας τὰς ἐπαυρέσεις καὶ πρὸς 
τὸ τερπνὸν ἠξίουν ποιεῖσϑαι, ἐφήμερα τά τε σώ- 

’, ’ 

ματα καὶ τὰ χρήματα ὁμοίως ἡγούμενοι. 
᾿ ι 

και τὸ 
- τε -»“"7 ’ μὲν προταλαιπωρεῖν τῷ δόξαντι καλῷ οὐδεὶς πρό- 

(δρ. ὅ8. 8 1. 
ὃ 8, προταλαιπωρεῖν [Ι,ἀὰτγ, 

πωρεῖν. ΟΓ. ἀ4η. 

ὙΠ 60954. --τοὺς νήσαντας. 
γ. ΑΘ ΘΟ ΠῚ. 6558 ἀοοοί ΤΏΟΠι. 
Μαξ. νῆσαι πυρὰν λέγουσιν, 
οὐ συναγαγεῖν οὐδὲ Τρ ἢ 
ψοες. θυ, ΟἿ᾽ ΥΠ 87, 2. 
φϑάσαντες τοὺς »ήσαν- 
τας Ρτορτῖθ δὰ 5ο]ἃ οἵ μὲν. 
ὑφῆπτον Ρεγιϊπθηϊ, --- τὸν ἑαυ- 
τῶν νεκρόν. Β᾽η σΌ]Δν15 ἀἰβινῖ- 
θυῖϊῖνα ροβίταβ οϑί, Οἵ, δάη. 10, 8 
εἰ 1Π 22, 8. --- ἄλλου. Ιπυϊῖ- 
ἔπ 6 ὺ ἄλλον Μρίηοῖς, ἴῃ Ηδρτγπι. 
ΠΙ| ν. 349. " 

Ὁλρ. ὅθ. 8 1. ,ἤφξε. τῇ 
πόλει. . ἀνομέας. οὗ 12, 9; 
ἀπὼ8 ἀρρᾶγεί δεηοιὶν απὶ ῃΐο πο 
Ῥδπάθυθ οχ ξοτπιαϊα ἐπὶ πλέον 
66, 4ιοα ΒιοΡ Πα πι5 ἴῃ ΤῊ 65.5.ν, 
νόσημα βίαταἱτ, ΟΧ νοσήματος 
ποπηΐπο, -- ἀπεκρύπτετο μὴ 
«0. ποιεῖν. 6 ποραίίοπε οἵ, 
Μδπῃ. αν. 8 ὅ84 δάη. 4. Καπιορ, αν. 
8 67,12 δά. 8, ΠῚ 92, 11, Ἴ5. 
Ι ἰ8 περὶ ὧν ἀποκρυπτόμεϑα 
μηδένα εἰδέναι. Τιοοο Τ γβίδηο 
τ ΕἸ ταν οὐῖαπη Π᾽ΟὈγαθὶ οοηϊ οί γᾷ 
ἀπέκρυπτέ τῷ ἰἴπβιρον ἀδιῖνὶ 
οαι5ἃ Ἱπαργοθαηάδ, αὖ ἃΙτοτὰ ἀπε- 
Ἀκρύπτετό τῷ ρτορίον Αὐρ. βουρ- 
τὰγᾶπὶ Θχοοσίιαία, Π6 νυν. καϑ' 
ἡδονὴν ποιεῖν νἱὰ, 817, 2, οἱ 5] 

ἀπέκρυπτε τῷ Αὐρ. 455. Μοβαα. 
αν, Ῥαν. 1.) ταὶ προσταλαι- 

Βθηίθηΐα οαπὶ ΠΠ0 Ιοσ0 ΡΈΡΏΔΓΘ 
101 νἀ δαύατ, ΠΙθ᾽ἀϊ ποῖ ἢἶϊο δὰ Γ68 
ταγρίονθ8. βρθοίδγθ οορίίἃ, Οπῃ 
βϑηίρηιδ οἵ, Ονῖα, Μεῖ. ὙΠ 564, 
-- ἀγχίστροφον] ταχεῖαν, 
ὀξεῖαν. ὅ6Π01. Οὗ Ηδτγοα. ὙΠ 
15: ἌΕΙΣ ΝΣ ἰθὺ ΝΡ 19: τ-- 
ὁρῶντες. 6 Ρ]ΌΓΑ]Ϊ ροβὶ 601- 
Ἰδοτν τη τὰς ροβίῖο νἱά. Αἰοχαηᾶ. 
περὶ σχημ. Ν1ΠΠ ρ. 412. Ρῆἤμρα. 
Δ. Βα ΠσρΟ ἢ Ὧι. καὶ 
αἰφνιδέως. Κυπορενῦ καί δυϊ 
Δ Ό6556. ἀθθογο, αἱ ΡΓΔΘΙΘΡ ΠῚ 55 ΤΩ 
δὶ ἃ Ὗα|1ὰ, ἀπ ᾿ἱπίοπἀθηαϊὶ νὶη] 
ΠΆθΘΡ6 δα  ϑιπηδΐ, Νϑαίλιτη Ρ]δοοί, 
απ ἢαΐο ᾿ποῖ80 Ροβίθα σϑϑροη- 
ἄδαι ΠΠπΔ εὐθὺς δὲ... ἐχόν- 
τῶν. (ἀδηειϊνὶ ἰσὶταν ΘΠ 88ηΐ 
ΔΌΒΟΙ αι, 56 βυβρθηβὶ οχ μετα- 
βολήν. 

8 2. τὰς ἐπαυρέσει-ς] τὰς 
ἀπολαύσεις. ὅ60]. ΟἿΥ, (00. δὰ 
Ρῃγγη. Ρ. 4471. Ομ δϑὺ ὃχ 
δουϊδίο ἐπαυρέσϑαι. -- πρὸς 
τὸ τερπνόν, ἷ, 6, τερπνῶς, 
τερπνάς. Οὗ, δι. αν. 8 591 ο ε 
Ρ. 1891. 

ὃ 8. τὸ μὲν προταλαι- 
πωρεῖν. .. πρόϑυμος ὴν. 
δε «τγίϊο. νἱά, 5008. Αηΐ. 78 34. 
Κνιορ. ϑ'γηί, ροῦί, οἱ αἷδ], 8 ὅ0, 
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ϑυμος ἦν, ἄδηλον νομίξων εἰ πρὶν ἐπ᾽ αὐτὸ ἐλϑεῖν 
διαφϑαρήσεται᾽ ὅ τι δὲ ἤδη τε ἡδὺ καὶ παντα- 
χόϑεν τί {τ ἐς αὐτὸ κερδαλέον, τοῦτο καὶ καλὸν 
καὶ χρήσιμον κατέστη. ϑεῶν δὲ φόβος ἢ ἀνϑρώ- 
πῶν νόμος οὐδεὶς ἀπεῖργε, τὸ μὲν κρίνοντες ἐν 
ὁμοίῳ καὶ σέβειν καὶ μὴ ἐκ τοῦ πάντας ὁρᾶν ἐν 
ἴσῳ ἀπολλυμένους. τῶν δὲ ἁμαρτημάτων οὐδεὶς 

ἔλθη δΔὰρ, ὅδ55. 6], μη. Μοβαι., οὰϊ ποὸπμ οὐβίδί. ΟπΊΪΒ5.1ΠῚ 
ἄν (εἴ. Ουδεβι. σγᾶπι. Ρ. 36), 5εὰ αυοὰ νν. εἰ διαφϑαρήσεται νἱβ 
ῃθρᾶπαϊ πο οομιϊπείαν. Οἱ, Μδίῃ. αν. ὃ ὅ22, 3 ο, Κυιιορ. αν. 8 δ4, 
11 δάη. 6. 

καὶ πανταχόϑεν τε 6]. αν. Ε., καὶ οπιῖβθο πανταχόϑεν τὲ τὸ 
1δὰν. εἱ πανταχόϑεν τε τὴ. Αν. ὅν. Ραη. 

6 δάη: 7. ,, 5 πλ}16 εβὶ πρόϑυμός 
τι ΠΠΠῸ0}7, 6.“Καα 6ρ. Οοαά. ρΡ]αν]- 
ΠῚ ΟΥ̓ΕΠῚ 5ΟΓ] ΠΡ. προσταλαιπω- 
ρεῖν τῷ δόξαντι ἀγαϑῷ δδοκ, 
εν ΒΙούπιξ. ἱπιθυργοίδ πεν ΡῬΤΟΡ- 
16 7 (ργορυ, ἃρΡ 4) 1ά απ οὰ Πο- 
ποδία νἱἀδθγοίιῦ ᾿ΔΌΟΥ 685 
ΤΟΙΪΘΡασ 6, ἀπ θη νὶπὴ 'π 60Π1- 
Ῥοβίεῖβ πρός πᾶαθθῦα ρ03886 δχοτη- 
ῬΠΒ ΠΟῚ ἀδπΊΟ ΒΕ γαπῖ. Νοϑαιδ 
ἀθ Ἱπουθηηθηΐο δἰΐαᾳυο ἰθοΥἶβ, πἰ 
γϑοίθ δηϊπιαάνουῖ Ο]α55., 5ΘΥΓΠ1Ὸ 
6556. ροίθβι δι ἰΆθΟΓῈ8. ρ δ θίθν 
τὸ δόξαν καλὸν ΒΠΒΟΙΡ ΠΠΤΕΤ, 
οαπ Π06, υὐ πρὶν ἐπ᾽ αὐτὸ 
ἐλϑ' εἶν οπτοηαῖε, ποπάπιπι Πα θδδη , 
ἈΡιεἰββί πηυτη δΐθπὶ οί προταλαι- 
πωρεῖν, αὰ αββϑθαπθηάππηι ἰὰ αποὰ 
ἢοποβία πὶ ν᾽ϑαη οδύ δηΐθαᾶ [ἰὰ- 
θὈΟΥ68 5ὉΒΟΙΡ ΓΘ. -- νομ ἔ- 
ξων τοῖον. δὰ ἕκαστος Ροι5 
αὐδη δα ΒΈρον5 οὐδείς. ΟἿ 
ἀπ. ἽΝ 10, 1.“ .5-- εὐ ἂν Τίδι; 
4 ἢ ἴῃ Ιοοιιϊομ θιιβ πδϑοῖο Δη, 
ἀπθῖο ἃῃ, ϑἰμα 5, οβϑὺ π0- 
βίγαπι οὗ πολέ. Οἷ, δάπ, 1 82, ὅ. 
Κυυθρα, δὰ θίοπ. ῥ. 1858 οἱ δι. 
8 θδ, 1 δἅη. 8. -- ὅ τι δὲ. 
κερδαλέον. Οοἀά. ῬΙ αἰ πποταπὶ 
ΒΟΥ αν Τὴ βῖο Ἰηὐουρυεἰαιαν (]858.: 
αποὰ ἴῃ ργδοβθηῖϊία ἰποὰη - 
ἀππὶ οὐαί οἱ οἴπ πὶ τηοάδο δά 
τὰ σοπιραγτδηάιμη ἃ 1116. Οαδη- 
απδπὶ ἰἰὰ οΟΠ ΠΟ ι5. ἀρθδὶ ἃγιϊ- 
οα]5, ἰπλθη ἴθ ροιοβὺ ΒΘ ἢ - 
ἀση δα αἴ ἀθ ἰ8| 1008 ἰγαῖθο- 
τη 5 δἀποίαια δαὶ 7, 2. ΥἹ 

Οἢ, δάη. 

ἡ, ἃ. Αὖ βϑηϊθηϊία ρᾶγαηὶ ἃρίᾶ 
εβϑί. Νᾷπηι αἱ νοϊπρίαἑθηι 560- 
(Δ {Ὁ}, 1155). ΟΠΠῚ 415 πη ὰ0 ἃ 
ἔγα! οοηίθηἀδηΐ, ΠΟ ἃ ἰδης. ΠΊ 
ΡῬίαοθηῦ απἀᾶθ Οπτηΐ πιοᾶο, 56 
ααδθ 10 τηθ00 60 οοπαμποπηΐί. 
Αἴαθθ Ποο ἰᾳ6 πὶ βθηβουπηΐ ἰητον- 
Ῥτείοβ αυἱ πανταχόϑεν ἃ νεῖὸ 
οἰ 5 βθηβ8ι ἀἰβοθάθηϊθβ ἃ ᾿ἰοα πα 6 
ν6] 1110 πο 40 νογίθυπηΐ, ΟἸ ΠΣ 
ἰσῖτιν πανταχύόϑεν οαπὶ κερδα- 
λέον ἰαπθὶ ποαιθαῖ, ΠθΟθ556 δϑὲ 
Ραυίον δίααθ ἤδη «ἃ ἡδύ ἱΠπὰ 
Ρογιϊηθδῖ, ἰὰ ααοα ἰηδβοιίο τ΄ εἵ- 
ἔδοῖτηιι5β. [1ἃ ἰδ] Δ ρ Ἰ55᾽ ΠΊᾺ ΠῚ 
Πδ ΠΟΙ βοὶ πη} ΟΡΡΟΒι τ οποη, Ορ- 
ΡῬοπίταν ΘηΪη} ἔμπίανο Ποπαβίο, δὰ 
αποὰ αββοαπθηάαμη δηΐθα ἰΆθῸ. 
5 5οΙ ρ θη ἀτπι5. θϑί, ρ ΆΘΒΘΠ5 δὲ ὑἢ- 
ἀᾳαθ. ρουΐεοία (1. 6. απᾶθ οτηηΐ 
Ιαθονθ ὁᾶν θαι) νοϊυρία5. Οὗ, Μα8. 
Ππει. ΧΧΥῚ Ρ. 844. [)6 νϑρθὶ 
ἣν ΟΠλἰββίοηθ οὗ, απ. 1 10. 

8. 4, τὸ μέν τορος (1855. νεῖ 
οἱγιονϑοῖέβ. Οἵ, Κυιος, αν, 8 ὅ0, Ἰ 
8}. 16, --- κρένοντες ἐν 
ὁμοίῳ. Νὰ αὐ͵ἷ5 βουῖραι κρί- 
νοντας, οὐδίδηϊ ρυοχὶηνα οὐδεὶς 
ἐλπίξων. 1)6 ποπιϊηαῖ, ρᾶγιῖο, νἱὰ, 
ρει. δὰ Ψὶρ. Ρ. 848. Μαιι. 
αι: δ 02, Ἰ, Ἅτνυορ. ατ, ὃ 80,9 
δάη. 4. Τοία ἐουπιαία οομιρᾶ- 
ταρἀδ οδὲὶ οαπὶ ΨΘΙΡΙ5 ἐν τῷ 
ὁμοίῳ καϑειστήκει 49, ὅ. 
ἐν ἴσω, «646, ὃν 62, 4͵ 
τῶν δὲ ἁμαρτημάτων. σδὲ 
ΠΘιΪν 5. δὲ οαπὶ πομηΐπο δίκην οἱ 
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ἐλπίξων μέχρι τοῦ δίκην γενέσϑαι βιοὺς ἂν τὴν 
τιμωρίαν ἀντιδοῦναι, πολὺ δὲ ιιείζω τὴν ἤδη κατ-- 
ἐψηφισμένην σφῶν ἐπικρεμασϑῆναι, ἣν πρὶν ἐμ- 
πεσεῖν εἰχὸς εἶναι τοῦ βίου τι ἀπολαῦσαι. 

4. Τοιούτῳ μὲν πάϑει οἵ ᾿“ϑηναῖοι περιπε- 
σόντες ἐπιέξοντο, ἀνθούώποων τε ἔνδον ϑνῃσκόντων 
καὶ γῆς ἔξω δῃουμένης. ἐν δὲ τῷ κακῷ, οἷα εἰχός, 
ἀνεμνήσϑησαν καὶ τοῦδε τοῦ ἔπους, φάσχοντες 
οὗ πρεσβύτεροι πάλαι ἄδεσϑαι 

[χ Ἁ ᾿ς Α ᾿Ὶ ιν τς! Ε] -" 

ἥξει “Ιωριακὸς πόλεμος καὶ λοιμὸς ἅμ᾽ αὐτῷ. 

’, 5: ΕἾ “" 3 ’ δὴ Χ ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις τοῖς ἀνθρώποις μὴ λοιμὸν 
, χω » - . 

ὠνομάσϑαι ἐν τῷ ἔπει ὑπὸ τῶν παλαιῶν, ἀλλὰ 
λιμόν, ἐνίκησε δὲ ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰκότως λοι-- 
μὸν εἰρῆσϑαι" 
τὴν μνήμην ἐποιοῦντο. 

απ πΠοηηΐπο τιμωρίαν οοἤδοτΓεί. 
- εὐ εἰ ἐ τ τέξαν, οἱ, Κτιιθα, 
αν, 8 ὕϑ, 4 Δἀη. ὅ. --- ἄν εὐπὶ 
ἀντιδοῦναι εἰ ἐπικρεμασϑῆναι 
ἴαησ6. --- τὴν ἤδη κατεψη- 
φισμένην; ἀπὸ κοινοῦ τὸ δί- 
κην. λέγει δὲ τὴν νόσον, ἀπὸ 
κοινοῦ δὲ τὸ καὶ ἐλπίξων. ϑεΠο!]. 
Κατεψηφισμένην ραϑϑ5ῖνο ἀἰοίαπη 
681, δἵ ἀβ ἰοίᾳ [ον πᾶ οταίϊ οἶδ νἱά, 
αάῃη. 1 96, 8. “έκην ποπηη}}} 500- 
αυάϊαπι καταψήφ. ἱπιθυρ οί ηθ5 
Ιαΐϊϑὶ δάγνεγβθ 856 βθῃίθῃ- 
ἴὰπι, Βεα τηδ]απη5 τιμωρίαν 
οΟσ αι}, αποα οὐ ργορίαβ εἴ, ΘΟ ΠῚ 
δίκη δυῖθα ἸααἀἸοῖαπὶ 5ο0ηεῖ, ἈΡτῸ5 
εϑῖ, --ς ἣν πρὶν ἐμπεσεῖν, 
αὐυᾶθ ΡΓΪυ54 πὶ ἱποϊά τοί. 
Β εἰδῦῖν ὑπ Θὰ πὰ ρτορίογα δπαηίία- 
τ0Π6, οἰδτηϑδὶ δἰίθυὶ δϑὺ βαθιθοίδ, 
ΘΟὨΪ ΠΟΙ ΠῚ δϑί, αὖ 5608 ἀρυὰ 
1 ατῖηο5. ὙΙ4, Κτιθο. αν, 8 δ1,9 
δάη. 8, Οὗ ΥἹ 11, 1, ΠΎΣΤΕ 
ΙΧ ὁ8 ἃ τότ᾽ εἰ προείδοντο, 
οὐκ ἂν ἀπώλοντο. 

,., λρ. 864. ὃ 2. οἷα εἰκός. 
ἀναμνησθῆναι αὐτούς 5ἰπιὰὺὶ 
δυαὶνὶ τα θὲ Κσαερ:. ΘΒ ΒΝ Π ον 21, 2, 
ὙΠῚ 3, 8 ὡς εἰκός 5ἴπθ6. σνϑῦθο 

οὗ ὰρ ἄνϑρωποι πρὸ ἃ ἔπασγον 7 7 
ἣν "δέ γε οἷμαι ποτὲ ἄλλος 

εἶναι.-- τοῦ ἔπους, νοΥδι8 
δορί οἱ, Βεχαιῃθινὶ, Οἱ, 41, 4, -- 
φάσκοντες οἰ πρεσβύτεροι. 
1)6 ποιηϊηδῖ. νὰ. δίῃ. αν, 8 5602 
ααη, 1. Κταερ, Οἐ, 8 566, 9 Δἀη, 1. 
500].. Απὶ, 410. 

8 ὃ. ἐγένετο μὲν οὖν ἔρις. 
Μ οΥΌΙ5 ἐγένετο ἔρις ΟΠ ΘαΓ 

ΠΟΙ ν ΡΥ οοπίθηθοηάί, εχ 400 
Ρεπάθι ἱπῆπ,, αὖ ἐχ Β11}}}1 ἕον- 
πη 18 ὡς ΥΙ 88, 1. -- μὴ λοι- 
μὸν... ἀλλὰ λιμόν. Μεπιο- 
ΡΆΡΠΠ ἃ δαμὶ Πᾶθο νϑυθα ἴῃ δὰ οὁθη- 
[6 ΠΈ]0Πη6 α4πᾶθ δϑύ 46 ργοπαητῖία- 
τ0η6 ψοσδ] τὴ (ἀταθοᾶγιπη. Ηϊης 
σοβποβοῖ λοιμόν εἰ λιμόν ΤΙ. 
[ΘΠΊΡΟΥΘ ΡΟΙ 5. ἀ 1551 ΠῚ 1} 106} (Δ ΠῚ 
5ΒΙΤΏ ΠΟΥ ΡΓΟὨ ΠΏ ἐἰαἃ 6558 Ρ] 1015 
ἐχρομΐν Δ Όθῃϊοῦ. ἴῃ πη, ΡΗ]]. 
ἃ. 1881 Ρ. 462 544. -- ἐνέκησε. 
Βαδ᾽θοίαμη Παΐι5. ψογθὶ εδί (τὸ) 
εἰρῆσϑαι. ΟἿ, παρεστάνει ΙΝ 
ΘΙ, 2, Ροίαυϊι Θεἴδ πὶ αἸοὶ ἐνίκησε 
δὲ ἡ γνώμη. - ἐπὶ τοῦ παρ- 
ὄντος. Ἐπὶ τῷ παρόντι 80, 4 
εἰ πρὸς τὸ παρόν 22, 1 οοπ- 
Ρᾶγαῦ ΟἸα55. Αἀ ΡΤ 656 }8 Τας. 
ΗΪΐϊβὲ 1 86. --- πρὸς ἃ... ἐποι- 
οὔντο. Οτπιὶ 5οηϊθητῖα οἴ, [140,1. 
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πόλεμος καταλάβῃ ΦΙωρικὸς τοῦδε 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, »δ΄. νε΄. ντ΄. 

"6 Ξ- ᾿ 

ὕστερος καὶ 
ξυμβῇ γενέσϑαι λιμόν, κατὰ τὸ εἰχὸς οὕτως ζσον-- 
ται. ανήμη δὲ ἐγένετο καὶ τοῦ “ακεδαιμονίων 
χρηστηρίου τοῖς εἰδόσιν. ὅτε ἐπερωτῶσιν αὐτοῖς 
τὸν ϑεὸν εἰ χρὴ πολεμεῖν ἀνεῖλε κατὰ κράτος πο- 
λεμοῦσι νίκην ἔσεσϑαι, καὶ αὐτὸς [ἔφη] ξυλλήψε- 
σϑαι. 
ἤκαζον ὁμοῖα εἶναι. 

περὶ μὲν οὖν τοῦ χρηστηρίου τὰ γιγνόμενα 
ἐσβεβληκότων δὲ τῶν 1Πελο-- 

ποννησίων ἣ νόσος ἤρξατο εὐϑὺύς χαὶ ἐς μὲν 
Πελοπόννησον οὐκ ἐσῆλθεν ὅ τι καὶ ἄξιον εἰπεῖν, 
ἐπενείματο δὲ ᾿ϑήνας μὲν μάλιστα, ἔπειτα δὲ καὶ 

Οδρ. 84. ὃ ὅ. 
δἰϊααοί ἀδίθυ! οὐ 65. 

Μνήμη εβἰι ἀνάμνησις. -- 
καταλάβῃ. Οἷ, δάη. 18,1. -- 
καὶ ξυμβῇ γενέσθαι λ:1ι- 
μόν. ὕ1π. ὅγπιῦ. δὰ δχρίϊο. 
Τῇυο. Ρ. 71 πἷπο σοσηοϑβοὶ ραίδί 
μαπο Ἰοσιπὰ δηΐίθ ΑἸΠΘηΔγ πὶ ΟὈ- 
Βἰ ἀμ θη οὐ ἴϑπιθη θα οἴ δοίδηι 
Βοῦρα πὶ 6586. 568 1 ἴρϑαπι ἀϊοοπαὶ 
θ6πιι5 ἣν ξυμβῇ γενέσϑαι, βὶ 
οοπιϊσοτγίτ αὐ χϑἰβϑίδί, οβίθη- 
ἀϊι ἀθ' ἴἌπιδ πδιαγΆΠΡιι8. οααθίϑ 
ΘΧΟΥΐα, ΠΟ 80 ΠοΙΏΪ 115 σΟΙῚ- 
ρᾶγαία ΒΘ ΠῚ ΟΠ 6 ΠῚ 6556, Ιά6πὶ οοη- 
ἤνπιδύ Ροβ]επίῖαα βίη τὰ. --- 
οὕτως, ἷ. 6. λιμός. 

δ. ἃ. σοῦ». .χρηστηρίου. 
Νι 1 118..5. ΠΟΤΕ. Οἱ πη 
21, 1, --- [ἔφ η] ἀε!. σον. ΟΓ, 
βα, 1 118, ὃ. 

ς . ὁμοῖα, οοηνεοπίθης ἃ, 
σοοπβθηΐδη θᾶ, 801}, οὐδοῦ]. Οἵ, 
72} 1. Νρπι ΘΙ ΠΉΠΠ ΟΡ ἴα ἴῃ 
Πιαάθ ΑΡΟ]]0 ἔαπιθ ΑὐΠ θη Θ ἢ 5108 
ἐπι πη) 588 ῬΘΙΟΡ ΘΟ Π65118 5. Ὀν ΘἢἾ5586 
ονοἀευδίαν, ---- ἐσβεβληκότων 
δέ. Εποταπὶ ααἱ δέ Ποὺ Ἰοθὺ 
Ἰάθπι φυοὰ γάρ ναῖον (οἵ, δάῃ. 
[114 8) οχ᾿ϑυϊπηαυθηῖ, απο α ΠΟ Ϊ5, 
υΘΗἰΒΤΩ μὲν οὐν οἱ δέ ἸὨΟΙ 568 
τοίου απίατ, ἤθυὶ ρ 0586 ΠῸὴ νἱἀδίυγ, 
Ἐπ δέ τϑοῖθ ἀϊοῖι πὶ 6586, ἀππ|- 
τηθῦο ΠΟῸη 501ππῚ δ Θηαη Ἰϑύιτη 
ἐσβεβληκ. .. εἶναι, 56ἃ οἰἶἰαπι δὰ 
καὶ ἐς μὲν κ. τ. Δ. γοϑρ οἰ πλ8, 
ἄοορι ΟἸ858. Ουγ ἢυμο οἱ ἔταθ- 

"»" ᾿» Ἅ »͵ 
ὁ τι ἄξιον καὶ εἰπεῖν οἴηπηθ5 ρυδθίογ. ἢ, οἵ 

Θογατη Β6ου{ὶ πη ΠΙΪΠῚ5 ΡΙΘΠ6 
Ροϑί εὐϑύς ἱπίουρ απ χίτηα8. --- 
καὶ ἐς μὲν... εἰπεῖν, εἰ ἴῃ 
ῬΦΙΟΡ ΟΠ ἢ 6511 4 αἵ ἃ 6πὶ Ποη 
ἱηπναϑὶε αυὐϊοαιιᾶπι] πιοΙδὶ 
αποα εὐΐαιη στοαί ἀϊρ ἢ τ ΠῚ 
δϑϑϑῖ, ψ] ποὴ ἰπναϑβϑὶΐ Π|Ὸ0Υ- 
θκ5 ἰτἃ αὐ ἀ 6 πὶ αὐ 50 τοδί 
ἀϊσηπτη. ,, Ταπίππι ποσαίαν ἤδθο 
Ῥοβυ!θητῖα ἴῃ ῬΟΙΟΡΟΠΠ 650 πηϊγὰ- 
Ὀ1Π6 ΠῚ οαϊαϊββθ οἰδάθπι; ΠδΠΊΘΙΙΘ 

οϑηάθιη 'π ῬϑΙ ΟΡ ΠΟΘ ΠῚ Ρ6Πη6- 
{γᾶ556 ἰ060 Οἰδυϊββίπη0 Θοα 6. πιἃ- 
Χίπθ θὰ φουϊποηΐίθ ἰθβίϑιῦ 
Ραι8. ΝὟ7ΠΠΙ 41, ὅ.““ 5160 ε]. δὰ 
Ῥαυβ. 1 82, ὅ, Οἱ. Ἰδ1α. ΝΠ 5. 
Ουπι νορθὶβ δ᾽ τὶ καὶ ἄξιον ᾿εἰ: 
πεῖν οἴ Ι1ΚῪ᾽ 48, 6 ὅ τι καὶ ἀξιό- 
λογον, αυδ8 Ῥίαπο Ἰάθηι να]θηΐ, 
δὲ δύῃ: 1 15. 8.1 ΕἸ Ὶ: γειὰ 
οϑύ ἀδθιθγϊουι πη οοαάα, βουὶρίαγα. 
Νὰπιὶ καὶ δὰ ἄξιον Ροιτίπου, Οἔ, 
Ηίρροον. ΠΡ. 160 ὃ τι καὶ 
ἄξιον λέγειν, Αὐϊϑβίοι, Ῥοξι. 19 
(Ρ. 1466 0) ὅ τι καὶ ἄξιον 
σπουδῆς, ἈΠοῖ. 1 ὅ (ρ. 1861 8) 
μηδὲν 6 τι καὶ ἄξιον, ῬοΙῖι. 1 8 
(ρ. 1272 0) ὅ τι καὶ ἄξιον εἰ- 
πεῖν, ἰιοτὶ Ὁ]ο ΘΔ 88. ἔγαριη, 78,1, 
Αραΐὶ. Ἡϊβο Ν 19 ὅ τι καὶ λόγου 
ἄξιον. --- ἐπενείματο, ἀο- 
Ρᾶβίιβ δϑί, Ῥγοργῖβ ἀδ "6]}}ι|8, 
ἀεῖπα ἀ6 ἱποοηα 8. δὲ 4}}18. οδ]8- 
τ τα. 115. Οὐ πἶαὰ ἀδθρορυ δι} 118 
ἀϊοῖίαν, ΟΥἉ, Ἡοτοᾶ. ὶ 101. ΡΊΙαι. 
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τῶν ἄλλων χωρίων τὰ πολυανϑρωπότατα. ταῦτα 8 
μὲν τὰ κατὰ τὴν νόσον γενόμενα. 

δῦ, Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι. ἐπειδὴ ἔτεμον τὸ 1 
πεδίον. παρῆλθον ἐς τὴν Π]άραλον γῆν καλου- 
μένην μέχρι “αυρείου, οὗ τὰ ἀργύρεια μέταλλά 
ἔστιν ᾿Αϑηναίοις. καὶ πρῶτον μὲν ἔτεμον ταύτην 
ἐν πρὸς Πελοπόννησον ὁρᾷ, ἔπειτα δὲ τὴν πρὸς 
Εὐὔβοιών τε καὶ Ἄνδρον τετραμμένην. Περικλῆς 2 
δὲ στρατηγὸς ὧν καὶ τότε περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐπεξ-- 
ιἕναι τοὺς ᾿ἡϑηναίους τὴν αὐτὴν γνώμην εἶχεν 
ὥσπερ καὶ ἐν τῇ προτέρᾳ ἐσβολῇ. 

96. Ἔτι δ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ πεδίῳ ὄντων, πρὶν 1 
ἐς τὴν παραλίαν γῆν ἐλϑεῖν, ἑκατὸν νεῶν ἘΠ γον 

σάρ. ὅδ. 81. ἢ ῬΆ], Αἀρ΄. εὐ ἀβίθγίοββ ΔἸαφαοί, παρα ἀείεπαϊι 
Βοβἢπι., υἷα ταύτην ἢ -.. ὁρᾷ πΒἰσπίϊῆοοπι τὴν ὁρῶσαν. Ατ Ποο 
φιοπίαπὶ γι ἀθίαν νὶθυθ ιϑῃς ΤΟΤΤΆ ΠῚ αυ886 δὰ ΡεΙορ. βρϑθοίδι, 
ΠΟῸΠ, 4ποὰ Κυιοροῦὶ οοηϊθοίαιτα ταύτης ΘΧΡΥ ΠΑΡ, ΘΔ ΠῚ Ρ ΓΘ ΠῚ 
Βαϊαβ ἴθυγᾶβθ 4186 ΡΔΓ8 --, ΠΟῸ5 ΡΓδΔΘίμ]ΪΠ118 ἧ, ααδίθη 18. 

ΜΠΌΤῚ ΤῸ ᾿- (868. 19. -- τῶν 
ἄλλων χωρίων τὰ πολ. 
ἔντα: στοῦ ΗΒ ΚΡ 219. 
ἕεγρτ, ΠῚ ρ. 489), αυἱ ον ἀ6 
ἰη5}18. 50}15 οὐσία πο ῥροὺ- 
οΟἹΡ ταιι8, 
ὃ 6. ταὐτα μὲντὰ...γε- 

νόμενα. Θ᾿ πΉΠΠ6γ πο αὐτο 
γθγθῸ εἶναι ΥἹΙ 87,6 ταῦτα μὲν 
τὰ" περὶ Σικελίαν ἜΚΡΙΝΕ 
Οἵ ΤῊ 41, 4. Τμιοὶ. νον, Ηἴδβι. 
104. Ηδγοάοι. ΙΧ 88. Εϑι τδν 
ΟὨβϑίο εἴθοία ἐπιφωνήματι. 
Εὐδπὶ Πἰν. Πᾶθο 60. ἅηπ0Ὸ ἴῃ 
Ηϊβρδηΐᾷ δοία ΧΧΥΠ 20, 8. 
Ὁ τας ΧΙ ΧΧν ἢ, 0; 

ὅάρ. δὅ. 81. Οἱ δὲ Πε- 
λοποννήσιοι κ.τ.1. ΟΓ, Ὀϊοά. 
ΧΙ 40 εὲ ἀδ τροϊοηΐθιβ Ποη 
ἀεναβίαιβ ρυϑθίθυ Ἴιαπο ΤΗΐνν. 
Ηϊβί. αἵ. ο. 30. -- τὸ πεδίον. 
Οὗ, δάπ. 20, 1. -- τὴν Πάρα- 
λον γῆν. Ὅε Ράᾶγαϊο ἰοΐδπι πι6- 
ΤΙ ΟΠ 16 πΔ Αἰ] πὶ ἰπἀ6 ἃ Βιδι- 
γῸη8 εἰ Ηγνπηοίὶ ἤποθ τηϑυϊ ἀϊομ8}1 
σοῃτηοηίθ οἵ. Βαγ8. Ὅεορν. 1 
Ρ. 204 οὐ ὦ, ΟἸἸθοῦι. ἴῃ ϑυρρι. 
Ἄππδ]. ΡἘΪ. ΙΝ Ρ. 194. Ἰηΐτγα 
ὅθ, 1 ἡ παραλία γῆ εἰ ἰδία πὶ 

8 8 ἡ παραλία. Δυοίοτε Οο5. 
γὴν βῖπθ. πθοθδβίίδίθ ἀ6]. Ηρθυν, 
-- τὰ ἀργύρεια μέταλλα. 
06 ἷ8 να, Βοβθοκῇῃ. ἰπ Οδθοοη. 
οἷν. Αἴῃμθη. 1 ρ. 420 5η46ᾳ. ἢ8 
αἰοθηαϊ σϑηθθ, απο τρᾶϊὶ ΨΙ 
91. ἢ ϑδαρρ. δὰ Χρη. ἀθ 
γεοι. 4, ὅ. -- ὁρᾷ, αὐ ερυά 
ἈΠ1ῸΒ βλέπει, εϑὲ βρϑοίαι. Οἱ, 
98, 4.7 75. 1. 97. Ὁ: 

δ. 2, καὶ τότε. ὕιτ ρεῖπιο 
Β6}}] 8ηη0. Οἷ, 21, 8. --Ὁ ΗἮὰἩπτοὺς 
᾿Α ϑηναίους ἐγυδίτα ἀαπιηδι 
600. 4 Ηγρεν. ρ. 71. --- ὥσπερ 

. ἐσβολῇ. Ννὶά. 18. 2. 22,1. 
Ὥσπερ 8 νϑῦθα ὁ αὐτός διϊαπὶ 
Χβϑη. Απᾶῦ. 1 10, 10, βίσαυ Αἱ] 
δὰ 8|18 5ἰτη τα 18 ϑορα θα Γο- 
ἔεγίασ, ΟἷἉ, Κνυιθσ, τ, 8 69, 64 
δάη. 1, 

ὕδρ. ὅ6, 81. παραλίαν 
γὴν. ὴ6ὲ Πεοχίοηθ ἔθιηϊηἶπα οἴ, 
Μαι}}. τ, 8 116 δάη. 1. Τοίαπι 
δπαπίδίυπι πρὶν... ἐλϑεῖν 
600, 1.1. ποη τϑοίθ ὀἐχραηρῖι, Εἰδὶ 
ΘΗΪΠῚ ΠΟῚ δπηΐ ΠΘΟΘβϑδυϊα, ἰἈ ΠΊΘ ἢ 
ἀἰϊδβιϊποιῖϊαβ ἰπαἀϊοδηΐ γοπ] [δοίδπα 
6888 ΔΠίθ δἃ 416 5ΡΟΓΙΟΓΘ 80. 
ὨϑΥΓαΪἃ 5ηΐ, --- ἑκατὸν νεῶν. 



194 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ, Β, νς΄. νζ΄. 

τῇ Πελοποννήσῳ παρεσχευάζετο, καὶ ἐπειδὴ ἑτοῖμα 

ἢν, ἀνήγετο. ἦγε δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν ὁπλίτας ᾿4ϑη- 

ναίων τετρακισχιλίους καὶ ἵππέας τριακοσίους ἐν 

ναυσὶν ἱππαγωγοῖς πρῶτον τότε ἐκ τῶν παλαιῶν 

νεῶν ποιηϑείσαις᾽ ξυνεστρατεύοντο δὲ καὶ Χῖοι 

καὶ Δέσβιοι πεντήχοντα ναυσίν. ὅτε δὲ ἀνήγετο 
ἣ στρατιὰ αὕτη ᾿“ϑηναίων, Πελοποννησίους κατ- 

ἕλιπον τῆς ᾿ἀττικῆς ὄντας ἐν τῇ παραλίᾳ. ἀφικό-- 

μενοι δὲ ἐς ̓ Επίδαυρον. τῆς Πελοποννήσου ἔτεμον 

τῆς γῆς τὴν πολλήν, καὶ πρὸς τὴν πόλιν προσβα- 

λόντες ἐς ἐλπίδα μὲν ἦλθον τοῦ ἕλεῖν, οὐ μέντοι 

προεχώρησέ 78. ἀναγαγόμενοιν δὲ ἐκ τῆς ̓Επιδαύ-. 

θου ἔτεμον τήν τὲ Τροιξηνίδα γὴν καὶ τὴν “ἡλιάδα 

καὶ τὴν Ἑρμιονίδα᾽ ἔστι δὲ πάντα ταῦτα ἐπιϑα- 

ὁ λάσσια τῆς Πελοποννήσου. ἄραντες δὲ ἀπ᾿ αὐτῶν 

ἀφίκοντο ἐς Τ]Ιρασιάς, τῆς “ακωνικῆς πόλισμα 

(ὰρ. ὅθ. 8 ὅ. πάντα ἴῃ Α΄. (Ἰνν. Ῥᾶπ, ΟὨλίδβιιπι ἔγαβίγα ἴῃ 

βιβρίοϊοπθμι γοοᾶὶ ΠΟΥ, 

Οἱ, Ῥῖοα, ΧΗ 40, ὃ οἱ ΡΙαι, ΡΘΡΙο], 
85, αυἱ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα 
ΘΟΙΠΠΠΘΠΊΟΥΔΠ5 Δα παπηογανὶῦ ΟΠ ϊα5 
οἱ Πιοβϑυϊαβ. 1Ιἄθπὶ Ρ] αἰδγοῃ5 τπη0 
ΒΟΙΘΠῚ ΠαᾶυΡαῦ ἀοἰεοῖββο; 56 π}}ἃ 
που ἅππὸ ἴεϊε ἀδἔθοιϊο 5015. ΟἿ, 
Βίπίθα, δὰ ΡΙαὶ, 1. 1, --- ἐπειδὴ 
ἕτοῖμα ἦν. Οἁ δάι. 8, 4. 
᾿ ῷ., ναυσὶν ἱππαγωγοῖς 
ο-ποιηϑείσαις. {πὶ 18} 65 

Πᾶν 65. {πὶ ΡΥ ΠῚ Ὸ ΠῚ ΟΠ ὨΪΏ 0 αραϊ- 
Ποδίαθ ἃ πη] Ρυϊπλαηη 6Χ νθ- 
τοῦῖὶρθ8 ἴαοιαθ δ'πῦ ΠΟΙ 8815 
β᾽ αἰ Ποαίαν, Π|π4 ργοναῦ ΒΌΘΟΚΠ, 
Οθο. εἶν. 1 ρ. 898. δάομι 8ἃπὶ- 
Ὀ᾽σαῖϊταβ δἰϊαπι ΠῚ 19. ϑαϊίθπι ἀθ 
αὐαθοῖα ἡΠυὰ πρῶτον ἰῃ 6! } 6 η- 
ἄσμι; πᾶπιὶ 6, ὁ. Ροῖβθᾶθ Ὀ.1085 
μαθαδγαπι. Μιὰ, Ηδνοάοι. ΥἹ 48 
οὐ ἴδ᾽] ψαιοκ, Οὐ, ΡΙη. Ηἰδβι. Νὰι. 
ΥἹΙ ὅ7. Μροηϊο θαγαπ) ἢΐ οὐ πὶ 
ΤΠυο. ΙΥ̓ 42,1 οὐὟῚΙ 48, υδὶ ὑγῖγο- 

πλ65 [αἶββ ἁἀποίανῖπιιβ. ἃ ΡΟΪΥ. 
οὐ Ῥίοά, ἵππηγοί υὑοιϊπδηίαι, 
[αιϊηθ. ἀαοαῖιθ οἱ ΕΓ ΡΟ ΕῚ 
οὐ εἰ ρραρὶ ἃ Τὰν. οὐ ΡΠ, μάν 
ἴῃ. δῖ πανῖθιι8. ΑΥΙΒΊΟΡΙΝ. ὅσα, 
590 544. -- Χῖοι καὶ “ἐσβιοι. 

ΑἸ ργαθίου ΠῸ5 80011 ΘΟΙΏΙΊΘΙΠΟ - 
γϑδηΐαῦ Ὗ7ἼΙ 81, 2. 

8 4. Ἐπίδαυρον τῆς Πε- 
λοπ. Οἵ. δᾶπ. 1 188, ὅ. )8 Αν- 
δο]οα Ερίάδιγο, ποὴ ἀθ [μ460- 
πἰοα αἰοὶ οἱ οχ ᾿ἴβ αὰδθ ὃ ὅ 586- 
ἀαπηίον εὐ 6Χ ΡΙαίαγοιϊ νον 8 
τὴν ἱερὰν Ἐπίδαυρον ἀρρᾶνοῦ 
Ξ τῆς ὮΣΕ τὴν πολλήν 
Οὗ, δάῃ. 1 2, ον οὐ μέντοι 
προεχώρησέ γε. Διὰ τὴν 
νόσον βοουπάτπηι ΡΊαῦ. δ αἰ Θούαπι 
αποά ἀϊοπηὶ ϑοΡθὶ προεχώρησε 
βῖ. αυϊάοπὶ τὸ ἑλεῖν (οἵ. ὅ8, 2), 
βοᾷ εἴ, ειαπι δά. 1 109, ὃ. 

8 ὕ. τὴν Ἁλιάδα. δ, δάῃ, 
Ι 10ῦ, 1. --- πάντα. .. ἐπι- 
ϑαλάσσια. Ετ βίπηαὶ τὰπὸ αὐτό- 
νομὰ καὶ τῶν Λακεδαιμονίων 
ξύμμαχα. Οἵ 127, 2 εἰ 1θὶ ἁάη, 
--τῆς Πελοποννήσου. Νοι 
αἰχῖν τῆς ᾿Δργολίδος ἷο ἃ 8 4, 
ῃ6 4ιἷβ 5 οἷν 1685 Ῥυύθ τὴ ἰου νᾶ 
Δυρῖνδο (τῆς ᾽40γ ίας) [υἷ858 ορὶ- 
ΒΔΓΘΙΏΓ. ΕΥ ΔΎΟ ἴ5 πο σ6ὴ ΟΠ Ἶ 0 
πυδαυδπι ἄρα ΤΉ, τη νην, Π 60 
ἈΝ ̓ιᾶ 60 οἷἰι15 ΡᾺΡ5 80 ΘΟ Ὺ τἰρὰ το 

8 6. Πρασιάς. ΟἿ ΥἹ 108, 2 
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ἐπιϑαλάσσιον, καὶ τῆς τε γῆς ἔτεμον καὶ αὐτὸ τὸ 
πόλισμα εἷλον καὶ ἐπόρϑησαν. ταῦτα δὲ ποιή- 
σαντὲς ἐπ᾽ οἴκου ἀνεχώρησαν. τοὺς δὲ ΠΠπελοπον- 
νησίους οὐκέτι κατέλαβον ἐν τῇ ̓ ἀττικῇ ὄντας, ἀλλ᾽ 
ἀνακεχωρηκότας. 

ὅτ, Ὅσον δὲ χρόνον οἵ τε Πελοποννήσιοι ἦσαν 
ἐν τῇ γῇ τῇ ᾿4ϑηναίων καὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐστρά- 

» » ς “ -»" » 

τευον ἐπὶ τῶν νεῶν, ἣ νόσος ἔν τε τῇ στρατιᾷ 
τοὺς ᾿ϑηναίους ἔφϑειρε καὶ ἐν τῇ πόλει, ὥστε 
καὶ ἐλέχϑη τοὺς Πελοποννησίους δείσαντας τὸ νό- 
σημα, ὡς ἐπυνθάνοντο τῶν αὐτομόλων ὅτι ἐν τῇ 
πόλει εἴη καὶ ϑάπτοντας ἅμα ἠσϑάνοντο, ϑᾶσσον 
2 ΧΑ -». 2 .᾿ “νπ » ΦΞ 4 -"Ἢ ’ ἐκ τῆς γῆς ἐξελθεῖν. τῇ δὲ ἐσβολῇ ταύτῃ πλεῖστόν 
τὲ χρόνον ἐνέμειναν καὶ τὴν γῆν πᾶσαν ἔτεμον" 
ἡμέρας γὰρ τεσσαράκοντα μάλιστα ἐν τῇ γῇ τῇ 
᾿“ττικῇ ἐγένοντο. 

Οδρ. ὅ7. 8 1. Ρυΐϊῃβ τε ροβί δέ παρθπὶ ἴτ, αι. Αὐρ, (55. 
ψ η. Βδρ. Η. Πυρά.,) οπ]. Ρα]. στ. Ο. Ῥ, Ἐν 1. Θυοᾶ ΟἸα55.. τὲ Ῥοβί 
δέ ΘΟἸ]οὐδίαπι τὰ ἀοίοπαϊν τὶ δα καὶ οἵ .4'. 5πἰτη} ἀυά᾽οηάππι 6558 
ὅσον χρόνον αἴοαι, τηα]10 τ ΘΠ 1π15. β'πθ ᾿ΠῈ}}} τὲ ΘΟὨΪ ΠΟΙ] Οἢἶ5. {νὰ- 
Ἰθοίϊοηθ ὅσον χρόνον δ αἱταπηη 6. ΤΠΘΙ ΓΙ ΠῚ ρου οί. 

8. 2. ἔμειναν Ἰ᾿. γαῖ, Βορ, Αἱ νἱά. δάη. 

ΕΠ 18, 8. Ὀιβυπριθπάα δᾶ πτονταὰς 
αὐ 5 80 Αἰΐοᾶ οἰ βάθη ΠΟΠΊΪΠἶΪΒ 5611], ΤΟΘΟΓΙΙΠῚ 
ΜΠ 90; 1-. 6. Τιαῤοηῖοα γΥἱά.. Οἱ, δ2, Δ 

5 [4 

ηῃησϑανοντο, 
ἔα νἀ θηΐθ8, 

Ραυβ, ΠῚ 34, 8 (υθὶ Βρασιαί), 8 2. τῇ δὲ ἐσβολῇῃ... ἐν- 
Βσαθ. Ρ. 868 (δὶ ΑΥρο αὶ αὐὐν- ἐμειναν. Νόοη οϑὺ ΡΙΔοροσῖῖο 
θαϊαγ) οὐ Ὁ. 498. 1μοα]κ. Ῥϑίορ. γΟΥΡῚ οατη ἀδιϊν!8 τῇ ἐσβολῇ 
Πρ. 484 ει ὁοπίτα ἤπποὸ 055. 
Ῥεορ. Ρ. 160ὅ 5ᾳ6ᾳ. Νοὴ 6558 
οογίθ αθὶ ἤὰπηο Ρυδβίο ἱπᾶθ 8ρ- 
Ῥᾶγοὶ αποα Ργαβῖᾶβ δ ΤΠΔΓ 5185 
1556. ἀοορθηΐ Τῆιο, οὐ Ρᾷαιβ., 
οοπίγα ΡῬγαβϑίο δύ ὉΡῸ5. πηραϊίον- 
ΤτΆηθᾶ. Οὐπη ΒΟΡΌΪΑΥΟ οἱ Ποββὶο 
ἴῃ δῖα ἀθῆηϊθπαο οοηβϑηίυ Οατί. 
Ῥεῖορ. Πρ. 806 εὐ 882. Ῥᾷυ]ο 
ἈΠὲῸΡ Βαγδ. 1, 1. ΠΠ τ. 184, --- 
τῆς γῆς ἔτεμον. Οἷν, «άη. 
80, 2. 
β ἵ. ἀνακεχωρηκότας. 

ππτέλαβον 50. σϑρϑίθμάτιπι αἱ 
Πϊο 511 τόμ, ἤσϑοντο. 
ΘαΡ. 81, δείσαντας 

τὸ νόσημα. ΑἸϊαῃ) οδα8 ΔΠῚ 
ἴον Πῖοα, ΧΙ 46, 1. -- ὃά- 

ταύτῃ ἰαηροηᾶδ, 564 Εἰ 5αιι ἀδιϊνί 
(ΟῚ ΡΟ Ἶ5 ζοῖ. ἀάη. 20, 1) οἱ δὰ 
ἐνέμειναν οοσἰίδηάἃ νογθα ἐν τῇ 
γῇ» αὐ ΠῚ, ῶ, ΟἿ, 28, 2 ἐμωμεέ- 
ναντὲς ἐν τῇ ᾿Δττικῇ οἱ 50] πὶ 
ἐμμένειν 19, 2. ΤΥ 109, ὅ. Υ1ΠΠ 
81, 4, Ὥδτο, 4086, 5] δὰ τοί τη 
θδ Πατὴ ΡεΙορ. ᾿οβριοἰδέαν, ΡΓΟΡίον 
γ65 Π6ο6]θα τη πηϊία ρ᾽ 6585. ῬΔΡ ΠῚ 
γϑύᾶ νἱἀρδίαγ, οἵ, {ΠΠν. ὅθ. δὰ 
ΘΧΡΙΪο, Το. ρ. 81. ϑ'οᾷ Ργδϑίου 
Ἰῃν 5] ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ΑΟοδ ΠῚ {πὶ Τὰ οὐδ.η 
(ΥἿΙ 16, 1. 19, 1) ἴρθ8 βοβίθαθ 
τη ΠἾ 110. δία ΘΟὨΙητιᾶ ΘΟ ρι10 
(οὐ ὙὟΙΙ 97,.Ὁ ΠῸΠ ΡΓῸ ἐσβολῇ 
Βαθοίυν, τα ἐπιτείχισις (Ἱ 

091 Ὁ. 98. 2) νεὶ ἐπιτειχισμός 
(ἿΙ 18, 4. 20, 8) νοοσδίαγ, 
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ὅ8. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους “Ἅγνων ὁ Νικίου 
καὶ Κλεόπομπος ὃ Κλεινίου, ξυστράτηγοι ὄντες 
Περικλέους, λαβόντες τὴν στρατιὰν ἧπερ ἐκεῖνος 
ἐχρήσατο ἐστράτευσαν εὐθὺς ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς 
ἐπὶ Θράκης καὶ Ποτείδαιαν ἔτι πολιορκουμένην, 
ἀφικόμενοι δὲ μηχανάς τὲ τῇ Ποτειδαίᾳ προσέ- 
φερον καὶ παντὶ τρόπῳ ἐπειρῶντο ἕλεῖν. πρου- 
χώρει δὲ αὐτοῖς οὔτε ἡ αἵρεσις τῆς πόλεως οὔτε 
τἄλλα τῆς παρασκευῆς ἀξίως ἐπιγενομένη γὰρ ἡ 
νόσος ἐνταῦϑα δὴ πάνυ ἐπίεσε τοὺς ᾿4ϑηναίους. 
φϑείρουσα τὴν στρατιάν, ὥστε καὶ τοὺς προτέ- 
ρους στρατιώτας νοσῆσαι τῶν ᾿ϑηναίων ἀπὸ τῆς 
ξὺν “Ἄγνωνι στρατιᾶς ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ ὑγιαί-- 
νοντας. Φορμίων δὲ καὶ οἵ ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι 
οὐκέτι ἦσαν περὶ Χαλκιδέας. ὃ μὲν οὖν “ἄγνων 
ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησεν ἐς τὰς ᾿ἡϑήνας, ἀπὸ τε- 
τρακισχιλίων ὁπλιτῶν χιλίους καὶ πεντήκοντα τῇ 
νόσῳ ἀπολέσας ἐν τεσσαράκοντα μάλιστα ἡμέραις" 
οἵ δὲ πρότεροι στρατιῶται κατὰ χώραν μένοντες 
ἐπολιόρκουν τὴν Ποτείδαιαν. 

ὅ9. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν ἐσβολὴν τῶν 1Π1ε-- 
λοποννησίων οἱ ᾿Αϑηναῖοι, ὡς ἥ τὲ γῇ αὐτῶν 
ἐτέτμητο τὸ δεύτερον καὶ ἣ νόσος ἐπέκειτο ἅμα 

᾿ ἰς ΄ς 9 Π Ἁ δ Χ Ν 

καὶ ὃ πόλεμος, ἡλλοίωντο τὰς γνώμας. καὶ τὸν 

ΟΔρ. ὅ8. 81. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ἃ{η. 1 91, 4. ΟἸα55. ἰᾶπιθη Πὶο 
ϑέρους. ἴΙ͂π ἅππιτῖὴ ἰογίατη Ὁ], ἐνταῦϑα δὴ πάνυ ἰυησοηβ ἴῃ- 
ΤΧΧΧΥΠΙ ᾿ᾶθὸ τοίοσί ΠΙοὰ, Ὠᾶτ- ἰεγργοίδιαν ἢἷο ἀθηλ απ πηᾶ - 
γΔ 5 ΧΗ 40, 2. -- ἧπερ ἐκεῖ- χίπιο. - τοὺς προτέρους 
νος ἐχρήσατο. Εβὲ δχϑγοῖϊία5 

ο. 86 τηεριηογαίαβ, αποα ἀρρᾶγοι 
οὐδ τη ἜΧ ὨὈΠΙΘΙῸ ΒΔ Πα πὶ ἃ 8. --- 
τοὺς ἐπὶ Θρᾷκης. ΟἿ. δάη. 
1 66, 1. ---ὀ ἔτι πολιορκου- 
μένην. Μιὰ, [1 θ4, -- προσὲ- 
φερον. ὐδιιαιιβ προσῆγον, αἱ 
1160, 4. Ν᾽ 100, 1, Πα ἀ6 508|}5 
ἀϊχὶν Ιοβϑρῃ. Β. 1, ΥἹ 4, 1, βοὰ 
ἀδ τηδοῃϊηῖβ ἰάθη Α. 1, ΧΠ 8, 8. 
Τνδηβίδίιπη 65 ἃὉ Ἰἔδον, ΤΡῈ. Τ,112 
πάσας προσφέροντε μηχανᾶς. 

8 23, ἐπιγενομένη. Οἷ. δάη. 
4... 8; ᾿ἀΥ Ν᾽ τῷ δή. Οἱ. 

στρατιώτας, Τιῖα ταϊ!α πιὶ- 
ἴα. Οὗ 1 61, 1-85. Π 81, 2 
δὲ 101 δᾶ. -- Φορμίων ΣῈ 
καὶ χίλιοι. Οἵ 1 θ4, 2. 

8. ὃ. τετρακισχιλίων 
ὁπλιτῶν. Οἴ, 56, 2. -- κατὰ 
χώραν, ἴῃ Ι060, 810 ἰ000. 
Οὐ, δάη. 1 38, ὅ. 

ἀρ. ὅ9. 8 1. (Ταϊίαπὶ οαρὶι185 
αἴδετι θόχορ, ΠΟ Ρ. 446, υθὶ πο- 
δ᾽οσθπίον. ἐν ὀργῇ εἶχον.) ὡς 
ἢ τε γῆ κι τ. Οὐ, ιοὰ, ΧΠ 
40, 4 εἰ τΥ τῶι ἯΙ Ῥ. 188 Βα. -- 
καὶ ὁ πόλεμος Βυβροοίαπ οδὶ 
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μὲν Περικλέα ἐν αἰτίᾳ εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς 
πολεμεῖν καὶ δι᾿ ἐκεῖνον ταῖς ξυμφοραῖς περιπε- 
πτωχότες, πρὸς δὲ τοὺς “Πακεδαιμονίους ὥρμηντο 
ξυγχωρεῖν᾽ καὶ πρεσβείας τινὰς πέμψαντες ὡς 
αὐτοὺς ἄπρακτοι ἐγένοντο. πανταχόϑεν τὲ τῇ 
γνώμῃ ἄποροι καϑεστῶτες ἐνέχειντο τῷ Περικλεῖ. 
ὃ δὲ ὁρῶν αὐτοὺς πρὸς τὰ παρόντα χαλεπαίνον-- 
τας χαὶ πάντα ποιοῦντας ἅπερ αὐτὸς ἤλπιζε, 
ξύλλογον ποιήσας (ἔτι δ᾽ ἐστρατήγει) ἐβούλετο 

ὕαρ. ὅ9. 8 2. πρεσβείας Μ., αποᾶ οοηῆτηηαι Πὶοά. ΧΙ 48, ὅ 
πρεσβείας ἀποστείλαντες: τ ἰϊααὶ οὐ Ῥίοηγβ. δὶ. ρ. 848 (υθὶ 
πρέσβεις οἱ αυοα 5εαιῖτιν πρεσβεέας ἰηίει 586. νἱἀθηίαγ ταπϊαία 6586) 
πρέσβεις. 

Βιθαρίο ἴῃ Μι5. ἤμθη, ΧΧΥΙΠ 
Ῥ. 841, ᾳυοᾶ ὈεΙΠὰπὶ ἰᾶτὴ ἄσνᾶ- 
Βι8.(10η6 (οΡΓᾶ6 ἰηαἸσαίμτη 511, ϑϑὰ 
θΕΠ] τὴ ργϑθίθ Πὰπὸ οἰϊαπὶ δἰϊἃ 
τη ]α ἀἤδγοθαῖ, ν᾽ αὐ ΠΟΙ 10 Π πὴ 
ἴῃ ΟΡ ἾΔ ΠῚ 46 αυὰἃ οἵ. ὁ. 17. 
ἠλλοίωντο τὰς γνώμας. 
(Παινο ΡῖῸ δοουβαίϊνο αυὐίυγ 
ΝΙοοΙ. Πᾶηι. Ρ. 458.) ΡτῸ [|81Ὁ 
106,1 ἀλλοιότεροι ἐγένοντο τὰς 
γνώμας. Πῆετεβλήϑησαν ἰπίον- 
ῬΓδίδταν 56}Π0]. δὰ ρ! 54 πα πηρου- 
ἔδούα πη β᾽σπὶἤοαί πιαίαίδ8 ἔα1558 
οὐ δἰ υδηγάϊι Τηϑ 5556. ΘΟΓᾺΏῚ 
Βϑηΐθη 188. 

8 ὃ. ἐν αἰτίᾳ εἶχον, ἷ. 6. 
ἠτιῶντο. ΟἿ, Ι 86, 4. Ν 60, 2. 
[άοπὶ Ἔχ ρυϊπηῖταν ν οΡ 5 δὲ αἰτίας 
ἔχειν Ῥτοχῖπι. ὁᾶρ. 8.4, αὐ ἀϊοϊταν 
δι᾽ ὀργῆς εἰ ἐν ὀργῇ ἔχειν. 
ΟἿ, δάη. 8, ὅ. Τυπ ὡς οιἰδπὶ 
Θαπὶ Ρᾶγιϊο, περιπεπτωκ. ἰὰηρ6. 
Νεο προοββαυῖα ν᾽ ἀθίν Κυυοροιὶ 
οοπϊθοίανα καὶ ὡς δι᾽. -- πρὸς 
δὲ...ὥρμηντο ξυγχωρεῖν. 
Οὐ δονίτον αἰΓα ΠῚ πρὸς οΟΠδογοθδὶ 
ΟΠΠῚ ὥρμηντο οὐ ᾿ηΠηϊν8. ρον 
δροχοβοβίῃ δαάιία5 (οἵ, Κυιιθο, αὐ, 
ὃ 61, 6 δάῃ. 9) δα ειπιαια δὰ- 
ἀϊδπάμπι 51: αὐτοῖς, ἰὰ φυοά ρτο- 
Ὀαὶ Ηδα8. Τιπουθτ, Τὰς, Ρ. 110, 
Δ ῬΡΔΘΡΟΒΙ10 ΟἸπη ξυγχωρεῖν 
οοπίπηροηάᾶ 510 οἱ ἰηβηϊῖνὰ8. 6Χ 
ὥρμηντο ρΡϑπάθδι. ἢοο π05 ρτο- 

θᾶπιι5, απ ΠΟ ΠΙ8 515 ἴο αυδτῃ 
Ψ 20; ΑἹ ὥρμηντο πρὸς τοὺς 
᾿Αργείους καὶ αὐτοὶ ξυμμαχίαν 
ποιεῖσϑ'αι ἰμ 6}} 6 ἴτπηιι5. ΘῸΓ 51Π|- 
ΡΙϊοϊ ΓΘ ΠῚ ἜΧΡΙΑπδι ΟΠ οτα ΞΡ γπᾶ- 
Πη18, Οαπὶ εἰ ξυγχωρεῖν (1. 6: 
ξυμβαίνεν, σπένδεσϑ'αι) “πρός 
τινα ΠΠ| 217, 8 Ἰεραίιν οἱ ὡρμῆ- 
σϑοξ, Βιυοροθατδ, ΟΡ ΘΙ. 
οαπη. ἴῃ, ποθὴ ΤᾶγῸ ἰπαπραίαν (11 
92, 4. ΤΥ 27, 4. 29, 2. Ν᾽ 29, 4. 
ὙΠῸ. γΠῚ 18, 8). τ πος 
σβείας. . ἄπρακτοι ἐγέ- 
νοντο. Βιονίιαίθπὶ Ἠαΐαβ παὺ- 
Γι Ομἶβ. Γγαβίσα γοργθῃθηαὶὶ ὨΊοη. 
ΗΔ]. ἀθ Τπο. ἰμαῖο. Ρ. 848. 

8 8. πρὸς τὰ παρόντα. 
ΟἿ, 22,1 ἀπ, --- ἤλπιξε, ἰ. 6. 
προσεδόκα. ΟΠ δα 1 1: δ 6 
το νἱὰ, 1140,1. --- ξύλλογον. 
Οἵ, δάμη, 22, ΤΣ δε τα ἐστρα- 
τήγει. Ὁ ἰᾶ ἀ6 οαιιβἃ δχίῦᾶ οὐ- 
ἀϊπθηγ ΡΟραΪ απ ἴῃ σΟΠ ΟΠ 6Πὶ Θ0Π- 
γοσᾶγο οἱ ᾿ἰοθθαί,. Μιὰ. ϑοῃοοπ,. 
46 Οοπῖί. ΑἸΠθη. Ρ. ὅ8 οἱ Ἠδγιη. 
Απίϊαα. ἀτ. Ι 8 158, δ. θΘαυοὰ 
δαΐοπι ἀἰοῖς ἔτι δ᾽ ἐστρατι, ποη 
βρη πολύ πο ἀπ τῇ αχὶθτδἃ 
οἰπ 5. ἱπιρ δου ατὴ, Βεα ποῖ απ τὰ 
ἘΠΕ τ 5. Ὁ 6 τ 8 ΟἹ ΤΩ 5 ΕἸ ΟἹ ον 
ΘΙ ΘΓ ἴῃ ρῥγδεῖ, ὅορῃ. Αηΐ, 
οἂ, Ηργπι. Ὁ. ΟΧΧΎΥΤΙῚ, Οἱ, 18,1 
δάη. ὅδ, 2. -- ἐβούλετο 
ϑαρσῦναι. ΟΥ ΡΙαι. Ῥοτῖο]. 

8 
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ἁγαρσύῦναί 
" 9 Ἁ Ἀ 9 - 

τὲ καὶ ἀπαγαγὼν τὸ ὁργιζομένον 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, ἔξ. 

τῆς 
3 ’ ΄ 

γνώμης πρὸς τὸ ἠπιώτερον καὶ ἀδεέστερον χατα- 
στῆσαι. παρελθὼν δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

Χ , Ν » 9 -» ξ - 

θ0. »Καὶ προσδεχομένῳ μοι τὰ τῆς ὀργῆς ὑμῶν 
ἐς ἐμὲ γεγένηται (αἰσϑάνομαι γὰρ τὰς αἰτίας) καὶ 
ἐκκλησίαν τούτου ἕνεχα ξυνήγαγον, ὅπως ὑπο- 

80. -- ἀπαγαγὼν (5.6}0}. ἀπο- 
στήσας τὸ ὀργιξόμενον τῆς 
γνώμης. Τὸ ὀργ. τ. γν. 65 
σα ἃ ἢ ἾΤ] ΟΥ̓ Ὁ Τῇ, Οἱ, τῆς γνώ- 
μὴης τὸ ϑυμούμενον Υ]Π 08, 1 
οἱ δά. 1 90, 2. ᾿Ζπάγειν ο5ὶ 
Ποϑίγητη αδίθηπθη. ΡΙρΘηΐαΒ5 Θὔ, 1 
ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν 
ἀπάγειν τὴν γνώμην. --- πρὸς 
τὸ ἠπιώτερον :- κοτοα" 
στῆσαι, Δἃὰ τιδϊοτοπὶ ἰΘηϊ- 
ἰαιοῖ οὐ πὴϊπμοῦ απ ἴοΥτηΪ- 
αϊηοπὶ ἰγδάποθῦθ. Οἵ, δάη. 
16, 8. Δοοαδαίνιβ ν ΘΓ] κατα- 
στῆσαι ἀϊρτα., αὐ ἀπίθα ἀρτὰ 
ἐϑάρσυνε, δῖ τοὺς ᾿᾿ϑηναίους 
85 τὸ ὀργιξόμενον τῆς γνώ- 
μῆς ΜῈ] ροίϊι8 τὴν γνώμην 
ΘΧΑΠΊΪΠΔ ΗΒ ΟἸα585. ἢοο Ρτορίθγθᾶ 
Ρτδοίενί αποὰ ἐς ἰεσδίαν, ΠΟῚ 
πρός, οοπΐεγθηβ 1 82, ἅ,. ΤΥ ᾿τῦ, 1: 

29, 8, ὟὟῪἾ 84; 4. 86; 2. ὙΠῚ 
515. .5. «10ῦ΄ 8. Ταα 00 
τη 915. ἴῃ Ρὐοτηρία οβϑί. ὕὍοτ- 
Ῥαναύνιπι ἠπιώτερος, αἱ ἀρυὰ 
Τπιο. Ὀ15 τϑάϊι, οἰϊατη Ρ] αὖ, ΡΠ άτ, 
219 Ὁ. Τί, 86 ἃ Βαθεῖ. Τοίππὶ 
νοσα θα} πὶ Ροδιϊοατη. Πλ8]6 ποη- 
πᾺ}}} ΡΡ Ἰδηι, ἢθ0, γϑοίπι5 ἰατροῖς 
καὶ τοῖς κατ᾽ αὐτοὺς πρέπειν 
αἰδνηηαὺ Επβίδιῃ. 

αρ. 60. ..Ηδπο. οὐδιϊοπ ΠῚ 
ἰᾷ Πα 81 ΡδνῖοἸ 8 Ῥοῦβοπα ἱπαϊ- 
Θηδπι νἰϊαροταῦ Ὀίοηγβ. Ηδ]. [Ρ. 
228 54.]. Ηος ἴπ θροῦν ραϊδὶ 
Βδθοπάἀδηι ἔι556. ἃ Ῥουγίοϊ ἀθρτο- 
ΟΑΙΟΠΘΠῚ, ΠΟῚ ΟΥ̓δΔίΙΟΠ 6 ΠῚ γ6Π6- 
τηθη 0 ΠῚ οὐ ἷγᾷθ Ῥίθηᾶπι, 868 
ᾶοοὸ οϑίϊο, ορίποῦ, πῸῚ ἰπδίο 
τηδίογ τ ἰγδοιη ἰδ πὶ Βρὶγαΐ, 868 
Ῥουΐο! 8 Ῥουβοπδο σοην  ηϊί; ἀοἰη 8 
ἴῃ {4}} {ΘΊΡΟΓΘ Υἱγ Πρ ητ15. οἱ 
ἴον ῖβ πο ἀορυθοδίαν, βοὰ οοη- 
Βοῖβ τϑοῦὶ ΘΟηΒΙΠὰ δὰ ΤΟΥ ΤΟ 
ἀοίοπαϊ,, ποὴ βίηθ. ἱπαϊση δίῖΟ 6 

οὐ Ρ]6 15 γθρυθῃθηβίοπθ Κ. (0{1]. 
Ὄγπον Ἀίαθθ μέγεθος ᾿νἴο οτᾶ- 
το πὶ πη στο ὑ] θαῖ ΡΙ]αἰΆγ ἢ. ΜΟΥ, 
Ρ. 808". ΟΥ̓, 5610]. Ηδντηορ, ΕΥ̓ 
ῬΡ. 688 οἱ ἀδ Ρϑυϊοίϊα οοηίτᾶ νο- 
ἸΙαηΐαίθπι ΑἸ δηϊ θη ϑῖαπὶ ἸΟα 6 ἢ 16 
ἰηΐνα 6ὅ, 9 δἰᾳια Οἷο, 46. Οἵαι, 
ΠΙ| 84, 1858. Ρ]ανῖπηα οχ π8ο σοῃ- 
τἰἴοπ 6 ἀδρτομηρβὶι Οδπίδοαζθημδῖ 
88. Εχ {Ἰθῖι5 διιύθηι. ραν] 8 
οοηδίαί, Ῥγίπηδ δηΐϊηὶ (6, 60. 61) 
οὐαίου 586. 'ρβϑαη) ἀείθηα᾽ν β᾽πηα! 
ψἱΓΡΟΓΔ 5. οἰγ 1} ἱπΠοΟ βίη 18 01: 
αἰίοτα (6. 62. 68) δογιπη ΔΏΪΠΊΟΒ 
ΘΥΊΘ ΘΓ βύπα οί, ΘΟΠΠ ΘΙ ΟΥ̓Δ 5 Πηἃ- 
Υἶβ ᾿Π]Ρ  υ ππὴ 605 Π.ΠῸ ἱπιρδᾶϊ- 
Θηΐθ ἰθηθγο, απὸ απᾶ6 8 Π| 8 Π1}- 
βϑυϊηύ θοηᾶ δάθο τηϊποΟΥΪ5Β 6556 
δ Θβιϊπηδηἀὰ αὐ ΘΟΤῈΠῚ ἰδοίαγΓα, α 8 ΠῚ 
Γονυϊυπα πη 8 ἴδοι! γαρᾶγαγθ Ροϑϑβὶηΐ, 
(οίθυυοῦῖ ποη ἀορθαηῦ ααΐη Ρᾶἃ- 
ΤΠ ΠῚ ΘΧΘΠΊΡΙ ΠῚ 5ϑοιεϊ ΟΠ 60Π- 
Πάρηθα οὐ σοπίθιηρίϊοημθ ΟἸΠῚ 
Ποβύϊθαβ οοπίοπαδηΐ, βἰπιῦϊαῦθ 
ἀο πη ΟΠ ΒΓ Π 5 ΡΓῸ {π6η40 ᾿πΠΊρΡ 60 
ΙΑ ΟΥ 65 6586 ΒΘ Πα 05 Π60 50] ΠῚ 
ἀθ ἱπηρουὶο, 5δα φιΐϊατῃ 46 Πἰθθυίαΐθ 
οὐ βαϊαία οἰν τα β οὶ; ἰουϊα ρᾶγίθ 
(ς. 04), ατᾶ6 ρτὸ δρί!οσο εϑί, 
605 Δαμπουίαίανῦ 6 501 ἱπητη θυ 
ἰγαβοδηΐαν πον Οαἰ Αγ ἰἐαι] 15. οἱ 
οὈἰθοία ἢ πὶ ἰην ἴδ οοάθηΐθβ 
Ὧἀθ Ῥᾷοθ ἃρϑηΐ δοάϊθ Ῥγδοβθηΐθβ 
Ἰαθον 5. 58 θοῦ ἴογγ Ποϑβίϊθιιβ 
β᾽σηἸΠοθηί. 
᾿ εἰ προσδεχομένῳ μοι 
«γεγένηται. Οἵ, δάη. 1 8, 2. 

Ῥουβοοίαπι ἴγᾶτι. ΘΕΆ τὴ ΘΙ ΠΙΆ ΠΟΘ 
ἰμάϊοδί, -- τὰ τῆς ὀργῆς 
ὑμῶν, αϊο Ζιψκογιηφοα (Α45- 
γί λθ) δος Ζονῦηπθα, Οἷ, ΤΥ 
δῦ, 8. ΠῚ 48, 1. 11. ---- ξυνή- 
γαγον. Αουίβιιβ ΡῬτῸ ρΡογίβοιο 
ἴ τὸ πηοπιθηίανυῖα. ΟΥ, δάη,. 1 78, 
1.120. 1.60 1189... 



ΕἘΤΟΣ Β. ΘΕΡΟΣ. (Π 60.) 129 

μνήσω καὶ ΠΕΜΕ ΤΟΥ, εἴ τι (ἡ ὀρϑῶς ἢ ἐμοὶ χαλε- 
παίνετε ἢ ταῖς ξυμφοραῖς εἴχετε. ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι 
πόλιν πλείω ξύμπασαν ὀρϑουμένην ὠφελεῖν τοὺς 
ἰδιώτας ἢ καϑ'᾽ ἕκαστον τῶν πνευῶν εὐπραγοῦσαν, 

ἁϑροόαν δὲ σφαλλομένην. καλῶς μὲν γὰρ φερό- 
μένος ἀνὴρ τὸ χαϑ᾽ ἑαυτὸν διαφϑειρομένης τῆς 
πατρίδος οὐδὲν ἧσσον ξυναπόλλυται, κακοτυχῶν 
δὲ ἐν εὐτυχούσῃ πολλῷ μᾶλλον διασῴζεται. ὁπότε 
οὖν πόλις μὲν τὰς ἰδίας ξυμφορὰς οἵα τὲ φέρειν, 
εἷς δὲ ἕκαστος τὰς ἐκείνης ἀδύνατος, “πῶς οὐ χρὴ 
πάντας ἀμύνειν αὐτῇ, καὶ μὴ ὃ νῦν ὑμεῖς δρᾶτε" 
ταῖς κατ᾽ οἶχον κακοπραγίαις ἐκπεπληγμένοι τοῦ 
κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀφίεσϑε, χαὶ ἐμέ τὲ τὸν παρ- 
αινέσαντα πολεμεῖν καὶ ὑμᾶς αὐτούς, οἱ ξυνέγνοτε, 
δι αἰτίας ἔχετε. καίτοι ἐμοὺ τοιούτῳ ἀνδρὶ ὀργί- 
ἕεσϑε ὃς οὐδενὸς οἴομαι ἥσσων εἶναι γνῶναί τὲ 

σερ. 60. ξ 1. ᾿ ἫΝ μέμψομαι Απρ., αὐ νἱἀοίαγ, οὐ τ, Αὐ υἱά, 
υϑθοϑί, Θ,δΠΊ, Ρ. 2 

82, ἐγὼ γὰρ ἡγοῦμαι 
π.τ.1. Οὐπὶ Βρηίθηιία οἴ. Τὰν. 
ΧΧΥῚ 86,9. Ῥῖο 455. ΧΧΧΥῚΙΠ 
80, 8. -- πόλιν πλείω. 
σφαλλομένην, ἷ. 6. 5ἴπ5}}}5 
οἰνῚ θ5. ΤΙ ρα] οα 6 δα] αύθπι Ρ]18 
Ρυοάεββθ 4υᾶπὶ [Ποία γΘραὈ]ϊοα 
ἸΡΞΟΡΌ ΠῚ [6] 1] (6Π|. Πλείω ἰρίταν 
ἴππρ6 ΘᾺ ΠῚ ὠφελεῖν, οἱ οἵ ἰδιῶται 
5απῇ 5 Π5.}}} εἶνεβ. θϑδαϊ, ἀϑρόαν 
νἱα, δᾶπ. ΠΠπι ἢ Τα 

8 ὃ. καλῶς ἐν φερομε- 
ἀ 65, τ» Ὁ, 1-.δ. νῦν ΟἿΣ ΤῈΒ 
ῬΓΟΒρθία βυοοοαππί, ΟἷΟΟΥ 
16, 2. 10,1. -- τὸ καϑ' ἕαυ- 
τόν. Οἷ, ἀᾶπ. 1Πν 9} ξυν- 
ἀπόλλυται. Οὐπὶ ἘΑΡΕΤΕΝ οἵ, 
Χρη. θη. 12, 11. --- καλκο- 
τυχῶν. Ἐχ Τῆπο. πος νεΥθ.ΠῚ 
αἴουυ ΡΟΙαχ ΠῚ 99. 

8 4. ὁπότε, αὐδηδοᾳαϊ- 
ἄθ. Οἵ, Κυυορ, ατ.ὶ 8 ὅ4, 16 
δᾶη. 8. -- τος ἐδίας (ΒΙοοτηῇ. 
εὐ Κυιθα. ΤῊΣ ἴάοπεα ὁαπ58 ἐδέᾳ 
ΘΟΠΪΘΟΘΓ 1) ξυμφοράς] ἰδίας 
νῦν οὐχὶ ἑαυτῆς, ἀλλὰ τὰς τῶν 

καϑ' ἕκαστον ἀνθρώπων καὶ 

ΤΒυογαΙα18 ὙΟ]. 1. 2. ἘΔ. 111. 

μερικὰς δυστυχίας. ὅ61ο]!. -- 
καὶ μή. ϑσαα! δυαὶ δρᾶν. -- 
ταϊῖςκατ᾽ οἶκον. ««ἀφέεσϑε. 
δος δὰ δπυπιϊδίαπι ὃ δρᾶτε 1Ππ- 
βίγαπάπτμι δαϊθοία βαηΐ, αὖ 50] οπὲ 
Τ68 {8|10 5 σοῦ ]8 πηΐνουβα ἀ6βὶ- 
σπδίαᾷθ ποη δάάϊία ρανίοαϊα Ρ]α- 
τῖθυβ δχρίδηαῦὶ. Οἱ, ΥἹ 11, ὅ. 
Ο1, 4. Χροη. Ογν. 1 6, 19. Ηργηι. 
κα Υίρ, Ρ. 759. Ρἤυρκ. δὰ Ευγ, 
Ηετδοὶ. 178. Ταὐΐηθ 565. 46 ἵν. 
1Π 292 Γκδοϊορᾶαπί αποὰ Βο- 
πΐπο8 δὐ ρϑυϊοα]οβὶββὶπι6 
εὐ ΤἸΙθ θη εἰ55ϑίπιθ ἔδοϊαπηῦ, ἀ6 
Γθσθ 5010 Π|8]6 δχὶβύϊ 8 1, 
Ετγγαῦ Νίδιῃ, 8 652, 4 ρΡ. 1528, -- 
ξυνέγνωτε. ϑϑ᾽τΑΊΠ6γ Π0Ο νοὺ- 
θαι ὙΠ 78, 32 ἰερίταν, αὉ] τὰ 
αὐτὰ γιγνώσκειν, ὁμογνώμο- 
νας εἶναι εΘχρ ϊοαί 56}0]. Ξυν- 
διέγνωτε 64, 1. -- δι᾽ αἰτίας 
ἔχετε. Οἱ ᾿δάη, ὅ9, 2. 

8 ὅ. οὐδενὸς. . ἥσσων. 
Οὗ, δᾶη. 94, 1. -- γνῶναί τὲ 
τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
ταῦτα. ἢκδο ἄπᾶς νἱνίπθ5. ἴῃ 
ΓΘΓᾺΠῚ ῬῈ] σαν τ πὶ Δα τη] δ γα Π 6 

9 
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τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, φιλόπολίς τε καὶ 
χρημάτων κρείσσων. 

ἀμφότερα, 
τι οἰχείως φράζοι" 

ὅ τε γὰρ γνοὺς καὶ μὴ σαφῶς 
διδάξας ἐν ἴσῳ καὶ εἰ μὴ ἐνεθυμήθη" [νὲ 9 " 0 τ΄ ἔχων 

τῇ δὲ πόλει δύσνους. οὐκ ἂν ὁμοίως 
’ ᾿ ᾿ » ᾽ 

προσόντος δὲ χαὶ τοῦδε, χρη- 
μασι δὲ νικωμένου, τὰ ξύμπαντα τούτου ἑνὸς ἂν 
πωλοῖτο. 

ΟἹ 3 " ᾿ , ς ’ -» 

ὥστ᾽ εἴ μοι καὶ μέσως ἡγουμενοι μᾶλ- 
λον ἑτέρων προσεῖναι αὐτὰ πολεμεῖν ἐπείσϑητε, 

᾿ ᾿ » » “ ἊΝ ’ οὐκ ἂν εἰχότως νῦν τοῦ γε ἀδικεῖν αἰτίαν φεροί-- 
την. 

τηαχίτηὶ δοϑυϊη δ ηΐασ, Οἵ, ὙΠΠ 
608. 1. 4. Χο. Μοῆ- Τ 2. Ὅς 
ΡΙαῦ. [8 61}. 118 », ῬοΪγὉ. ΤΥ 8,1. 
θίοη. Ηλ]. Αηὐ, Χ 86, ὅκ55, ῖο 
Ι, 11, 4. ῬμΙοβιγαι. ὙἿς. 50ρ}}. 
19, 1. ΟΠονῖο, Ρ. 82 δεινὸς τὰ 
δέοντα γνῶναι καὶ λαμπρὸς 
ἑρμηνεῦσαι, δυϊά, ἰπ ν. Ζ4η- 
μοσϑένης" ἀνὴρ ἦν γνῶναί τε 
καὶ εἰπεῖν ὅσα ἐνθυμηϑείη 
δυνατώτατος γενόμενος, ΝΊΘΕρἢ, 
ατορ, Ρ. 1ὅ8, Τουνια νἱγίῃβ δὰ- 
Αἰταγ ἃ ρϑυβοηδίο [υγϑία 1 42, -- 
φιλόπολις. ἢοοσ νοοδθι! απ 
τη8]6 ἃ ΠΟΠΠᾺΠβ8 οΥΔΠ Δ 1 ΟἿ 5 
Ῥᾶγασμη Αὐιοαπὶ Θχ βιϊ πὰ Π1Π| 6558 
ΡΙαί. ΑΡ0]. 24. ἀε Βερ. 470 ἃ. 
802 6. Ϊμερο, 694 ο. ΙΒοοΥ, 11 1ὅ 
βδιῖ5. ἀοιηοηβίταηϊ. - γρημά- 
τῶν Ἀρεΐίσσων. Ἐδηάρῃ νὶν- 
{πίθτα ἰαπάδιί ΡΙαί, Ῥουῖοὶ, 15, ΟἿ, 
θῦ, 8 εὐ ΑτΥἱϑιϊά, ΠῚ Ρ. 119. 126. 
140 54. 
8 6. ἐν ἴσῳ (ἐστί, εἴ. ἀἅμ. 

1. 6111; 6)» χανν εὖ.» ΜΙ: 
Κιμορ. αν 9 09, 82 δάη, ὅ. -- 
οὐκ ἂν ὁμοίως. “Ὥσπερ ἂν 
λέγοι, εἰ φιλόπολις εἴη βαυδυαϊ. 
Οναίου θῃϊπὶ ἀυδίζιον ατιἃ8 αἰχὶϊ 
τοῦ προστάτου τοῦ δήμου νὶν- 
ὑΐ68 ΒΘρΡΑΓΑΥΙ ΠΟῸῚ ῬΌ886, 868 
ὉΠ Πα μΊα 6 Θθίθυἷβ ἴῃ ἾβΘνΘ 
ἀο πη ΟΠΒΕΓ8:, Ῥευρούδη οὐκ ἂν 
ὀμόσας ἘοΙουβοι; 1.1, Ὁ. 11 
λιτότητα (τ πιὰ]ῖο πιϊη 15) 
Ρᾶγαπι ᾿πι6]]16 6: 6η8. --- οἰκείως, 
ἃρίθ, ΘΟην ΘΠ ΘΗ ΘΙ, 6 Γ6 οἷ- 

νἰια 018, Οἵ. ΡΙ]αι. ἀ6 Βορ. 8970. 
-- τοῦδε, τοῦ εὔνου τῇ 

01. καὶ γὰρ οἷς μὲν αἵρεσις γεγένηται τἄλλα 

πόλει, ααρὰ ὃΧ Ργᾶθρυθθ80 τῇ 
πόλει δύσνου εἰϊοϊαπά ττα., πῃἰβὶ, 
απο δοάθπι τραϊί, φιλόπολις 
[τοῦ φιλόπολιν εἶναι] οορίία- 
τἴοηθ τοροίθγο υἱβ. Κυαο δ. δὰ 
τσ η ΒΡ 195: -- νικωμένου. 
δία! αὐᾶὶ αὐτοῦ, αποὰ σἹ εἴας 
ἸΠΒΒΘΟΙ Π ΠῚ Ραϊαπά πη] 6556. 
Και ερ. Νϑαϊγαπι 6588 γα] ἐπες 
ἰάαιιθ. πῸ05 ἡποαιιθ γϑΡ ΙΒ  ΠΪΠ1π|5 
᾿παἸοαπηιι5.,). οαπὶ Ορίϊηθ. ρδίνδ 8 
ἉΠΔΟΡ αἰοδίαν Ροοαηΐα Βιρουανΐ. 
ΟΥἡ. 81, 8. -- τούτου... πω- 
λοῖτο. Τούτου (1.6. χρημάτων) 
αϑύ σιϑηρίϊν 5 Ῥυθῦ!, πωλοῖτο Ρᾶ5- 
οἴ ψαπη, ας ΨΠ::99.: ὃ: 95; 4: τὸς 
ποϑίγα ἰῃογργείδιϊοηθ ορεΐπηθ οἃ- 
γθλ8. ΘΟ ΘΕ οοηϊθοίανα νικώ- 
μενος... ἂν ἀπόδοιτο (Νον. 
ἰδθοῖ, ρ. 701), ρῬγϑθβου πη. ΟὈΠῚ 
πωλεῖν ἴοο ἴσθῸ πὶ οοπίθτηρία 
ἀἸϊοίαπη ἃ Πα τὶ ἃ ΠῚ ΤΠ ΘΓ Ο 6 ΠῚ ν 6 ἢ- 
ἄφθγα να]θδῦ, 

εἰ... ἐπείσϑητε, 
.ς φεροέμην. ΟΣ 

Π 40, 4. Χεη. Μρη. ΠῚ ὅ, 8. 
Ι5οον, ΙΝ 102. ΕἾΝ ἢ αν. 8 ὅ24 
δάη. ὃ. Κυιρο, 8 ὅ4 58 
δάη. 7. ὁ τως (μετρέως 
5800]. ) πῇ 6 αἰ ΟΟΥ (61, ΟΠ) μᾶλ- 
λον ἑτέρων ἴυῃρ6. Οἱ, δάη. 1 
155;.9... :- μᾶλλον ἑτέρων. 
Οἵ, δἄη. 1 8ὅ, 1, --- φεροέμην, 
66: λαμβάνοιμι, ἔχοιμι. Οἢ, 

59. 
Οδρ. 61. 81. αἵρεσις, ορίϊο 

(νεἰϊπίη 6 θ6ΠΠπΠῈ ΘΘΓΘυΘ ὨΘΟΠΒ). -- 
γεγένηται, αὐ Βαρτὰ θ0, 1, --- 
ταλλα, τ» ρύδοίον ἰὰ δὰ αυορά 
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εὐτυχοῖσι,. πολλὴ ἄνοια πολεμῆσαι" εἰ δ᾽ ἀναγ- 
καῖον ἦν ἢ εἴξαντας εὐθὺς τοῖς πέλας ὑπακοῦσαι 
ἢ κινδυνεύσαντας περιγενέσϑαι, ὁ φυγὼν τὸν κίν-- 
δυνον τοῦ ὑποστάντος μεμπτότερος. καὶ ἐγὼ μὲν 
ς 3 ’ ᾽ ᾿ 9 58» - ς τῇ ᾿ ὔ 

ὁ αὐτός εἰμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι ὑμεῖς δὲ μεταβάλ- 
λετε, ἐπειδὴ ξυνέβη ὑμῖν πεισϑῆναι μὲν ἀκεραίοις, 

΄ ΄ Ὶ , ᾿ ,ὔ 

μεταμέλειν δὲ κακουμένοις, καὶ τὸν ἐμὸν λόγον ἐν 
τῷ ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης μὴ ὀρϑὸν φαί- 
νεσϑαι, διότι τὸ μὲν λυποῦν ἔχει ἤδη τὴν αἴσϑησιν 
ἑχάστῳ, τῆς δὲ ὠφελίας ἄπεστιν ἔτι ἣ δήλωσις 
ἅπασι, καὶ μεταβολῆς μεγάλης. καὶ ταύτης ἐξ ὀλίγου, 

, Ὑ  ςς - ἔτὶ ς , ᾿: 
ἐμπεσουσὴης. ταπεινὴ ὉυὉμῶν ἢ διανοια ἐγκαρτερεῖν 

ςΟΠΒΘα] ΘΠ αιπΊ Ὀ6]} 1 π| 5 5οὶρίθη- 
ἀππὶ οβί. “ἢ ΒΤ ο πὶ ἢ. . » ογί558 
ἰᾶπηθη πᾶθο τἄλλα εὖτ. ουπὶ ἰἰ5 
ααδθ Βεαπαπίαν ἰπηρσθπαάδ βιιηΐ, 
Κτιθρ. 86 ποὺ Ῥᾶγαπὶ ἃρίο, 
Οαιι88 Θηΐ πὶ ἃ ογίαν ΟρίϊΟΠΪ5 : ἰᾶτῃ 
ΡΓΌΒΡΘΡἃ αὐαηθαν ΥΘΡ ΠῚ οοπαϊ- 
οἴοπθ αὐ ΠᾺ}}8 περοββίἑαίθ ὈΘΠΠα πὶ 
Θθγογα οοσδηίαν, --- εὖ δ᾽ ὧν γ- 
καῖον ην, δῖ ααοπὶ ΠΘ 6558 
γαῖ, 501}, πο ]5. ϑρθοίαὐί δαίθιῃ 
Ῥογῖοϊοβ δὰ ἰὰ ἐθπιραβ απὸ [,866- 
ἀδοηΟΪϊ ΡΟϑίγ θη 085 ἰθραίοβ Α1Π6- 
π85 τηϊβογαηί 1 1389, 1 οἱ δὰ θὰ 
αὰὑδθὸ ἀθ πογιπὶ ροβίαϊδιϊβ 'ρ58 
ἀϊχκοναὶ 1141,1., 6 νεγυὶβ τοῖς 
πέλας νἱά. δάμη. 182, 1 --ρ δὺς 
πτότερος, 501]. ἐστίν. 

82. ἐγὼ μὲν ὁ αὐτός εἰμι, 
5601}. ίᾳφαθ. δηίθᾶ. ῬΙεπῖτβ ΠῚ 
88, 1 ἐγὼ ὁ αὐτὸς εἶμι τῇ 
γνώμῃ. ἴίοτα δὰ ἐξίσταμαι ρτο- 
Ρυῖθ τῆς γνώμης͵ νοὶ ρἰθπίογα 
τῆς ἀρχαίας γνώμης, ααυΐθιιβ 
θὰ τοβρίοϊθηβ 58 δβδί Αγ βιὰ, 
Π νη. 138 5αᾳ., δἀάοπαᾶ Θνδηῖ. 
Οπιηῖθὰ8 δα 6 γουθ]5 ὃ αὐτός 

εἶμι καὶ οὐκ ἐξίσταμαι ἰάθτι 
ΕΧΡΥΪΠ τα αιιοὰ βιργὰ 1 140,1 
εἶδ: τῆς γνώμης τῆς αὐτῆς 
ἔχομαι -- μεταβάλλετε. Με- 
ἀϊαπι ἴῃ ᾿πηϊτατῖοηθ ΠΟΥ ΠῚ νουθο- 
τα 550 Π1ο α55. ΧΧΧΎ ΤΙ 
44, 4. Αἱ νἱά. Κτιρο. τ, 8 δ2, 
2 δάη. ΒΘΗ5ΕΙ. δὰ Ἰ5οοῦ. ΑΥθορ. 
Ρ. 884. --- ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

ἀσϑενεὶ τῆς γνώμης, ἴῃ 
νοβίτα ἀδοὶ ἢ 1ἰα6 Δ ηΪπηΐ, ἷ. 6. 
ΘΌΤῚ [Δ ΠῚ ἀ601}158. δὶ. δηΐπλὰ5 νϑβίθυ., 
θε ἐν ΡΙᾶΘρΟ5. οἵ, άπ. ΠΥ 100,1, 
ἂς γνώμῃ ἰμαιο]]ΠΘρΘ μα οἱ γος: 
Τα πιδ 6 ΠῚ ΘΟΠΙρΓ ΘΠ πάθη δάη, 1 
10; 6. ΤΠ 20; 4. ὅδ᾽ ῬτοΞ 
ΠΟΠΊΪΠ6 Ρ058685. «ἃ ἀσϑενεῖ το- 
Ιαίο Τ,οὐ. δὰ ϑορῃ. Αἱ, 7 ρ. 14 
εὐ Μαίῇῃ, αν. 8 446, 10, 8Δάη. 1, 
4] πος ἀϊοθηαϊ ρθπι5. ΠῸΠ ΓΘΟΙΘ 
5015. ροδεϊβ ἰγυὶοὶβ οἱ ὑγαρὶοὶβ ὑγὶ- 
θα1, ΝΙά, ἀάη. ΓΝ 87, 8. Κυαθρ. 
στ, 8 51, 4 ἀδάη. 7, - μὴ ὀρϑον 
φαένεσϑαι Ξε μὴ φαίνεσϑαι 
ὀρϑὸν ὄντα (οἴ, ΙΚ 217, 4.0 
68, 1), πο ΔΡρΡΆΓΘΓΘ γθοῖα πὶ 
(εἶ. ΠῚ θ6, 4), 4018}18 τονϑγᾶ δϑί. 
Ῥδγατη δοοαγαίθ ἤᾶθο γρά αἰν (1455. 
--ἔχει.. αἴσϑησιν ἑκάστῳ, 
ΒΘΠΒα αἴΐοτυ πἀπὶοπΐᾳαθ, 
ἱ, 6. Δ ἀποᾳφᾳοαπεο56πη0 1{πΓ. 
Οἵ. δύῃ, 41, 8. ΑἸϊίον ἀἴοὶ αἷς 
σϑησιν παρέχειν, ατο γεῖθο 
ἔχειν ἃ 568}ο0]. ΧΡ ἰδηδίαν, 6Χ 
ὅ0, 2 Πα πού, -- Ὕ ἡ δήλωσις 
ἐρεαδε ἴπηρα βθοιηάπιῃ Κυύπθρ, 

. 848, 12 άῃ, 4. Μα]6 ΟἸ855. 
πϑῆννῖ ὁ ἄπεστιν ἰαπρθηβ8 
γψογῦ ΠΟ ΟἸΠΠΗΪθῈ8 ἘΠΣΥΥΒ 
Ὠ8 ΠῚ 810 ψϑῦθα βἰρηϊβοδηΐ οὐ ἢ ϊ- 
θ0ὰ5 ἃρϑϑί, 6 ἰοίο ἰοθὸ οἴ. 
ἈπΠᾺ]. ΡΠ]. ἃ. 1866 ρΡ. 218, 
ἐξ ὀλίγου. ΟΥ, ὅ4η. 11, 4, -- 
ταπεινὴ ὑμῶν ἥ διάνοια, 
Πα τ 1115. 1. 6. ργδθβθηιὶ οδἰδηηῖ- 

9Ἀ 
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8 ἃ ἐγνῶτε. δουλοῖ γὰρ φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ 
ἀπροσδόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαῖς- 
ψον᾽ ὃ ὑμῖν πρὸς τοῖς ἄλλοις οὐχ ἥκιστα καὶ 
κατὰ τὴν νόσον γεγένηται. ὅμως δὲ πόλιν μεγάλην 
οἰκοῦντας καὶ ἐν ἤϑεσιν ἀντιπάλοις αὐτῇ τεϑραμ- 
μένους χρεὼν καὶ ξυμφορὰς τὰς μεγίστας ἐϑέλειν 
ὑφίστασϑαι καὶ τὴν ἀξίωσιν μὴ ἀφανίζειν (ἐν ἴσῳ 
γὰρ οἱ ἄνϑρωποι δικαιοῦσι τῆς τε ὑπαρχούσης 
δόξης αἰτιᾶσϑαι ὅστις μαλακίᾳ ἐλλείπει καὶ τῆς 
ἡ προσηκούσης μισεῖν τὸν ϑρασύτητι ὀρεγόμε- 
ψον), ἀπαλγήσαντας δὲ τὰ ἴδια τοῦ κοινοῦ τῆς 
σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσϑαι. 

καρ. 61. 8 8. ἡμῖν ρ]ανῖπαι 1001 τα88. 5εᾶ ὑμῖν ἰάεο νἱάοίαν 
ΡΥδεΐογθπά πη ααἷα ΟΥΔΙΟΥ 486 'ρ56 5θηι|γοΐ ὃ 2 αἰσθητοῦ 0 ΑἰΠ6- 
πἰθπϑι απ ᾿πα ] 6115. ἀϊδιϊπχῖι. Οἵ, Αμηδὶ]. ΕἾΝΕ ἃ. 1866 Ρ. 212. 

8 4. ξυμφορὰς τὰς μεγίστας ὅτ. Ε., τὰς ξυμφορὰς οπηΐδ5ο 
τὰς μεγίστας Ῥϊΐομ. ΗΔ]. Ρ. 981, τ οοὐά, ξυμφοραῖς ταῖς 
μεγίσταις. Οὐ δάη. 

ὅστις ἂν μαλακίᾳ ἐλλείπῃ Ῥίῖοη. ΗΔ]. 1. 1., 

Ροίοδί, 

αυοα νΘΓΙΠῚ 6558 

ἰδία ἀθρυβββιιβ 80 ἀθΠἰἰαι8, θβῦ δὰ8 ϑοί. Αὐρ. 78. Οἱ, Οδ65, 
ΔηΪΠ15 γοϑίθυ ΝΠ διάνοια ΒΘ. Π.5:.5.:.5- παραλόγῳ. 
ϊὸ οδἀ6πὶ εϑβί δίᾳιι ΒΡ Γᾶ γνώμη Οὗ ἅμ. 1 π8, 1. Τὰ πλείστῳ 
(εἴ. «άη. 1 188, 1), ουϊα5 ἀθ}}} 1185 
(τὸ ἀσϑεν ἐς) Ποῦ ἰοοο ταπέει- 
νότης εβϑί, δ ᾿ηῆηϊίνο οχ τα- 
πείνη Ῥεπάθηίο οἵ, αάη. 1 ὅ0, ὅ. 
-- ἐγκαρτερεῖν ἃ ἔγνωτε. 
»» ΧΘΠΟΡΠοη, ΗΙρΡ. 8, 23 δυνή- 
σονται ἃ ἂν γνῶσιν ἐγκαρτε- 
ρεῖν.““ ΒΊο ὁπ ἢ. Ροίοϑβι πορ]θοία 
νἱάθυὺὶ αἰίγαοίϊο (οἵ, δάη, 1 0, 1 
οἱ Κιυοσ, αν. 8 51, 18 δάη. 83); 
αἴοῖ τἀπιθη οὔατα ἐγκαρτερεῖν τι 
ἄοοουῦ Ρἤυρ. δὰ Εν, ἤρθνο, 1851. 
Νοὴ ορὺβ ἰϑίταν οί ἤθυν. τηπίᾶ- 
ἴοπο οἷς. 

8. 8. δουλοῖ φρόνημα. Ἰιὰ 
ΔἸ ἡ γνώμη ἀἰοίιυν δουλοῦ- 
σϑαι, οἱ νεῦρα τῇ γνώμῃ δε- 
λουλωμένοι Ἰεσαπίαν ἷν 84, 1. 
Οἵ, δάμη. 11 81, διε τὸ αἰφνί- 
διον καὶ ἀπροσδύκπητον. 
Ταηχὶν οἰϊαπὶ Α σαι}, Ηἰ5..1 14, 51- 
ΤᾺ Π ΓΘ 5 Οἱ τα ἢ ἴ ἢ Ο Ὁ ̓  ἢ ἃ ὑπ Τὴ - 
ατὸ νϑηΐβ856 Ρ᾿ϊη. Ερ. 1 18, 
ΒΌΝΪΓο5 ΓορΘηἑ ποβαι6 οἃ- 

παραλόγῳ ξυμβαίνοντα ῬγΟΟΟΡ. 
Ρ. 826. 

ὃ 4, ἀντιπάλοι ςἹ ἀντὶ τοῦ 
ἴσοις καὶ παραπλησίοις. 86Π0]. 
ΟἿ, 11 9,2, 11,1. --- ὑφέστα- 
σϑαι,5 501} ΘΓ 6. ἈὈΙα16 860 68, 
56οαπὶ ἰδ οῖ; απ ἀδί, (Δ 650ῃ. 
Ρεογβ. 87. Χρη. Απδρ. ΠῚ 2, 11. 
Ηϊδι. τ. ὙΠ ὅ, 12) τοβίβϑιθυα 
β᾽βηϊῆοαί, αυοα Ἰεἴο Τηΐπ 8 ἀρία πη 
εβί. -- τὴν ἀξέωσι»ν] τὸ 
ἀξίωμα. ϑ6Π0}. Οὗ ἀάη. 84, θ, 
-- ἐν ἴσῳ] ὁμοίως. 5080]. --- 
τῆς ὑπαρχούσης. Οὗ, άηῃ, 
45,2, ἀδποίϊνιβ τῆς ὑπαρχούσης 
δόξης Ροπάθι οχ ἐλλείπει. Οἢ, 
δάη. 1 80, 4. δ᾽Π1Π106 τῆς μὴ 
ΠπΘΟσΉ. 5ΌΒΡΘΗΒ.ΠΙ δϑὺ 6Χ ὀρξγ. 
Τνδΐθοι δαηὺ βΘΠΘιΪν}, αὐ ΟρΡΡο- 
Β᾽10Π158. απ ΟὙΑνἾΠ5 ΘΠ ΥΔΠ ῸΓ. 
Ἱ͵αλακίᾳ ἐλλείπ. νοιῦῖϑ διὰ μα- 
λακίαν ὑφίεσϑαι Ἔχρ ἰοαὶ Οδη- 
τσ... 4ἱ Πᾶθο ΘΧβουῖρϑὶι 1 88, -- 
ἀπαλγήσαντας τὰ ἴδια, 
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02. Τὸν δὲ πόνον τὸν κατὰ τὸν πόλεμον, μὴ 1 
γένηταί τὲ πολὺς καὶ οὐδὲν μᾶλλον περιγενώμεϑα, 
ἀρκείτω μὲν ὑμῖν καὶ ἐκεῖνα ἐν οἷς ἄλλοτε πολλάκις 
γε δὴ ἀπέδειξα οὐκ ὀρϑῶς αὐτὸν ὑποπτευόμενον, 
δηλώσω δὲ καὶ τόδε, ὅ μοι δοκεῖτε οὔτ᾽ αὐτοὶ 
πώποτε ἐνθυμηϑῆναι ὑπάρχον ὑμῖν μεγέϑους πέρι 
ἐς τὴν ἀρχὴν οὔτ᾽ ἐγὼ ἐν τοῖς πρὶν λόγοις" οὐδ᾽ 
ἂν νῦν ἐχρησάμην κομπωδεστέραν ἔχοντι τὴν 
προσποίησιν, εἰ μὴ καταπεπληγμένους ὑμᾶς παρὰ 
τὸ εἰχὸς ἑώρων. 
μόνον ἄρχειν. ἐ Χ 

ἐγὼ 

ἀεροβίίο ΓΘΓ τὴ ΡΓΪΥ ἃ {8 ΓΠ ΠῚ 
ἀοϊοτο. ΟἿἷἿἉ, δοιιοεη. δὰ ΡΙαί. 
ΟἸεοπι, 32, 8. ᾿ἡπολοφυράμενοι 
40, 2 ορτηρᾶγαῦί 56Π0]., αἱ ἰΔΠΊ6 ἢ 
νἱὰ. δάη. Αἰΐὰ ΣΌΣ ᾿να1ὰ5 
β᾽ση  Π οδι ἢ Ἶ5 ργδθροβίιοπἶβ ἀπό 
σοηϊμ ποία ΟΠῚ ΨψΘΡθΪ5Β Ργδθθοίὶ 
ΑΙ οκ, δὰ Ηρογοάοί. ΙΧ 81]. -- 
ἀντιλαμβάνεσθαι. Οἵ, δάπ. 
8, 1. Ηἰο δϑὲ πο π ἀπ πὶ ΘΔ Ρ65- 
56 Γ6, ὍΡΑ 6, [πῆ πηἰἰν 8 ΡΘπάει 
δΧ βιυρογίονθ γρεών. 

Οαρ. 62.581. Τὸν δὲ πόνον 
κ.τ.λ. Ἐγαδβίγα ᾿ἶὺ ἀθ δοοαβδίϊνο 
ΔΌΒΟΙαΙΟ ΟΕ} 411 σορΊ ἀγα ηὺ {πΠ| 
ἱπίουργθίθβ. γ ρον Ρ. ΠΣ Βιοομαὶ 
Θθπι5 ὁ πόνος ὑποπτεύεται μὴ 
(ἀθ αυὸ μή εἶ, 44η. 18, 1) γένη- 
ται πολύς ΡοΒβίμαπὶ ἐβὲ ΡΓῸ αιϑῖ- 

τϑιῖοτο ὑποπτεύεται μὴ ὃ πόνος 
γένηται πολύς εαάδιη βυδίθοιὶ 
αποα νοοδηΐὺ δἰίγδοίΐοπθ νοὶ {γᾶ- 
Ἰδούϊομθ οαἶτι5. 51 ΠῚ ΠΠ1Π11}ΠΔ ΘΧΘΙῊ - 
Ρ᾽απὶ ΤΕΡΡΘΡΙΠΊᾺΒ ἴῃ ψ γ 5.1 98,2 
δήλη ἡ οἰκοδομία. ον ὅτι κατὰ 
σπουδὴν ἐγένετο, αθὶ νἱ4. 8 η, 
Ἐ πεϊδρσε ἀ8 ὑποπτεύομαι οἵ. 
αάη. ΥἹ 61, 8. Νοπιθὴ πόνον 
δυΐθτη, αυΐὰ Τη ΧΙ ΠΊΔΤη Υἱπὶ οἱ 
ΟΠΠΘ. Π]ΟΙΠΘη ἢ (ἰδ ρα 015 
Βαθοί, ἰὰνα δβδύ ρυῖπιο ἰοοο ο0]10- 
οαίαπ), οἱ αὐτόν ροβίοα δὰ τε- 
ΠΟΥΆΠτΠῚ ΒΘΓΙΠΟΠΘ ΠῚ ἰπίθγροϑβὶ- 
το ηἶθ 5. ̓ πιθυ γα ρίαπὶ δ αἰζατη οϑβί, 
ΟΥ,. Μδίίῃ. αν. 8 412, 1. Κυυθρ. 
αν. 861,6 «ἀη.θ. Τοπιοτα Ροϑβί 
πόλεμον Ἔχ οϊἴ586 φοβουμένοις 

οἴεσϑε μὲν γὰρ τῶν ξυμμάχων 
δὲ ἀποφαίνω δύο μερῶν τῶν 

ΒΌΒΡ ΘΔ αν σειν. --- ὅ μοι... 
ἐνθιυμηϑῆναι. Ρονίυβ: απ οὰ 
ΠΘΩῸΘΥΟΒ ἰρ8Ϊῖ ἀπ α 81 8ΔΠ- 
[6 8. οορ᾽ίτ8 556 τηϊπὶ νά 6- 
τηϊπὶ, ᾿Ιοοῦ νοῦ 5 δαάϑδὶί, 46 
τη οσηϊξα ἴημα ᾿ἱπαπἃ πὶ ἰπ|- 
Ῥδεῖϊ. [5 ἰσίίαν ὑπάρχον, αι 1 
124,1. 1Π| 68, 2, οα 5 1 Δ ὈΒΟΪ αι πιπη 
οὐ γϑῦρὰ μεγέϑους ... ἀρχήν 
ΘΧΡΙΔΠ ΑΙ ΟΠΘΠῚ ΡΡΟΠΟΙΊΪΠ 85 ὃ 6558 
ΡΟ Γαίτι5. οϑῖ. ΘΙ ΠΡ οἴ 5 ἴδτη 6 
δβί ραν οϊρίαπι ὑπάρχον εχ ἐν- 
ϑυμηϑῆναι Ρϑπάενθ. Οἵ. 1 120,4 
ἐντεθύμηται ... ἐπαιρόμενος. 
Εἰχίσοσηᾶ δα θη) ΔΟΟιΓα 5. Οογίθ 
ΧΡ θη48ἃ ογαηΐ νϑΡΪβ ἃ 6 τὴ ἃ - 
σηϊταάϊηε δὰ ἱππ ρ ουὶ πα πὶ ΟὉ - 
ιἰηδη απ (1. 6. εὖ ἐπ 6 ἀπ πὶ 
οὐ δυροπάπιηῃ, ἰὰ αυοά εχ 82 
Δρρδγο). θ6 ΡΙΔΕΡ. περί οἵ, δάη. 
ὅϊ, 8, ἄδ ρτᾶβρ. ἐς θ0, 12. ΠῚ 
1 Ε . ΨΙΠΙΣ 9. ΓΞ οὔτ᾽ ἐγώ. 
Θίπιαϊ διαὶ ἐνεϑυμήϑην, ρον - 
Ρϑῃαὶ τι 6. δῖος ΘΧρΡΟΒα1). Οἷς 
Κνυθρ. αν, 8 62, 4 δάη, ΚΕΝ τ 
οὐδ᾽ ἂν νῦν ἐχρησάμην. 
δίπλα] δυαϊ αὐτῷ εἰ οἵ. 6η. 
4, ὅ καὶ αἷ ... αὐτοῦ. --- τὴν 
προσποίησιν, βϑρδοοίδπι δυΐ 
Ρούπ5 νη ἀϊοαύϊοη πὶ, ΟἷἿΥΙ 
10, ὅ εἰ ἀε προσποιεῖσθαι δάη. 
Ι 181,4. 

8 2. οἴεσϑ' ε. Τ)ὲ ΡΓΟΠΟΠΊΪΠ8 
ΡΘΥΒΟΠΔΙΪ ποὴ δαἀάϊίο οἵ, δάη, ΥἹ 
84,4. -- δύο μερῶν τῶν ἐς 
χρῆσιν φανερῶν, ἄἀσπδτα πὶ 
Ραγιϊαπὶ δὰ πὶ ρδίθη- 
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ἐς χρῆσιν φανερῶν, γῆς καὶ ϑαλάσσης, τοῦ ἑτέρου 
ὑμᾶς παντὸς κυριωτάτους ὄντας, ἐφ᾽ ὅσον τε 
νῦν νέμεσϑε καὶ ἣν ἐπὶ πλέον βουληϑῆτε᾽" 

᾿ 

και 

οὐκ ἔστιν ὅστις τῇ ὑπαρχούσῃ παρασκευῇ τοῦ 
ναυτιχοῦ πλέοντας ὑμᾶς οὔτε βασιλεὺς κωλύσει 
οὔτε ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν τῷ παρόντι. ὥστε 

οὐ κατὰ τὴν τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς γῆ είαν. ὧν 
’ - Ω᾽ 7 γ, 2 δ ᾽ “« ς ,’ 

μεγαλὼν νομίζετε ἐστερῆσϑαι, αὑτὴ ἢ δυναμις φαί-- 

ψεται" 

{ἰὰπ|, πυηοπ ἄδη δοίαθη σῦν 35 6- 
γιμέχιτο δἱοἢ ἀαγϑίοίεπάδθη Τεϊϊδη. 
Νοὴη ραίᾶπηβ Πἰβ σνϑυθὶβ ἄπο 
Θἰοτηθηΐα ἀποθιβ τοὶϊα 15. οοη- 
ἰρανῖα Ροπὶ (45. δπὶπὶ ΨΘΡΆΠῚ 
ΘΧ 5 {{π|8 ν 6] ΐ ΒΟΠοἸϊαβίδθ δἀποία- 
ΤἸ0Π 6 ΠῚ τὸ γὰρ πῦρ καὶ ὃ ἀὴρ 
οὐ τοσοῦτόν εἰσιν ἐς χρῆσιν 
φανερά" κοινὰ γὰρ πᾶσι ἴ), 568 
ΟΥ̓ΌΘΙΏ ἰΘΥΓΑΓῸΠῚ ἴῃ ΟΘΟΠςΠ6Πη{6ΠῚ 
εἰ δηυιᾶπὶ (τὸ τῆς ϑαλάσσης 
μέρος ὙΠ| 40,8) αἀἰβοθγῃὶ, πα υ αΠὶ 
αἰτϑα 6 ΠΟΙ Πἰθ15 πιϑὰϊ δῦ, ΝΑΙ 
4ΕΟΠΊΪΠτ15 ψ ΘΓ ᾿ΠΘΡργθίθγ ἃ πᾶ - 
ΓῸᾺΠῚ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΟΧ ΠΙΠΊΘΓΟ 68 - 
ΓῸΠΙὶ 488 δά ἀ8ππῚ ρδίθηϊ 
οὐϑίαϊ αποά ,βοτ!ριαπι 6βὲ μερῶν, 
ΠΟ πραγμάτων, αὐ ἰδοσᾶτητι5 ηἷ- 
τηἶβ5. ᾿η ΓΙ Ποὶ νἱπΠΊ βθηϊθηίίαο, Νὅ- 
46 δἀνονθατὶ ποβίγαθ ΘΧρ Ἰοδιϊοπὶ 
ΔΥ Ιου πὶ δηΐθ δύο ΟΠ 551ΠῚ 60- 
δ! Ο5085 6Χ ΠῚΜΠ115 ΘΧΘΠΊΡ}15 Τπὰ- 
ὀγα!οῖ, γαῖαν ΠῚ ὅ4, 4 μάχῃ 
τῇ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῇ γενομένῃ, 
ΠῚ ὅ8, 4 πατέρων τῶν ὑμετέ- 
ρῶν, ᾿ϑεῶν τῶν ξυμμαχικῶν 
ποτὲ “γενομένων, ϑυσίας τὰς 
πατρίους, ΠῚ θὅ, 2 ἄνδρες 
ὑμῶν οὗ πρῶτοι. Ἐπρ᾽ τροιῖι5 
Δ 6 Πὴ Ῥυονο πὶ ΔΥΓΟα] ΠῚ Το. 
ἢϊο οὔῖϑῖς ααοά νουθῖβ τὰ δύο 
μέρη αἸϊδπὶ βοϊθΐ υἱπὶ 5} ΡΊΘΘΓΟ, 
Οἵ, δάῃ, 1 74,1. -- νέμεσϑιε, 
ἴθ π6118, σῇ. ΕΝ 18, ῶ. - καὶ 
οὐκ ἔστιν ὅστις. Μυϊρανῖβ 
ΘΓΒΟΤΊΠῚ ΘΟ ΒΘΟΙΗΪ0 ᾿δθο οββοί: 
οὐκ ἔστιν οὔτε βασιλεὺς οὔτε 
ἄλλο οὐδὲν ἔϑνος τῶν ἐν τῷ 
παρόντι ὅστις (ὅ τι) ὑμᾶς τῇ 
ὑὕπαρχ. παρ. τοῦ ναῦυτ. πλέον- 

οὐδ᾽ εἰκὸς χαλεπῶς φέρειν αὐτῶν μᾶλλον 

τας κωλύσει. ϑ'αην δαΐοπι Πῆθο, 
αὖ 51Π}}Π1 αι οάδπηι 88, 2, ἰγαϊβοία, 
αυΐα νεῦρα οὐκ ἔστιν ὦ ὅστις Ρ]6- 
ΓΠΠΊ4 6. αὖ Π8ΠῚ ΠΟΙΟΠοπὶ οἰ ἢ- 
οἰθηια ἀθίποθρθ Ῥοθπηίαγ, --- 
πλέοντας. ΟἿ, δάπ.1 26, 2, --- 
ἄλλο. Υἱὰ. δᾶπ, 14,1. 

8 8. οὐ κατὰ... φαένε- 
ται, ἀρρᾶγεϊ πᾶπο Ροίεη- 
{ἰδ ΠΟ 6586 σοη ΘΓ ἢ ἀ ἃ ΠῚ 
Οα ἢ π5ὰ οεί. Ρονὶ, Δα φαίνε- 
ται δὐυὰὶ οὐσαὰ (οἷ. δᾶπ, 61, 2. 
Κναρρ. τ. 8. 66, 4 δάῃ. 6); [5] 
ἐστί τι κατά τι ναϊδηΐ 658 δίδῆιέ 
δέιυας ἵπι Τεγίεϊος ηιὶέ εἴτα. -- 
μεγάλων. Οἷ, ἀάῃ, δὰ ἀπρεπῆ 
86, 4. -- αὐτῶν [τυδίτα 5ὰ- 
βρέοιανῖς θοῦν., οἰβὶ αἰϊαθ συν- 
τάξεις 5ηι ἔγοαπθηίϊοσοβ Οἵ, 
Βτγοϊίθηῦ. δα Χρῃ, Ηϊβι, αν. ΠῚ 4,9. 
Μδῖῃ. αν. 8 8688. Κυιθρ, ἄν, 
8 47, 231. ΑὈ6558 δῃϊπὶ δι πηυτατὶ 
ν] ἴάθο ἴδοι ποὴ Ροίοβὲ αποά 
βίη] δᾶ ὀλιγωρῆσαι Ῥουποί, 
οἱ δἱ δᾶ τῶν οἰκιῶν καὶ τῆς 
γῆς τοίογιαν, ἴδ 0116 Ῥαΐθί ον ΔΟσαΒ. 
ἀαΐ δι, ΒΟΥΪθ 66 ΤΙ, πο ΠϊοαΘυΪί. 
ΝᾺΠῚ ΠΟῚ ἀοπΊ085 οὐ ἰθυγᾶ πῇ 86 ΘΓ 
Γδυθθαηΐ, πϑαῖιθ 1158.) 5684 ΘΑ ΓῸ ΠῚ 
οᾶυ88ἃ Δορυϊαἀϊῃο Αἰ Ποϊοθδηίαν, 
σ᾽. θὅ, 4 ὧν... . ἤλγει εὐ Χβη. 
Αὐδθ. ὙΠ 60, 82 ὧν ἐμοὶ χαλε- 
παίνετε οἱ ἀάῃ, ΙΝ 11,4. υδτα 
τ 558 Πὶ [δοῖ πηι5 Μαάν. λᾶν. ΟἿ, 
ΤΡ. 810) δομῃϊθοία ἍΤ αὐτῷ - 
τῷ ἐστερῆσϑαι τῆς τῶν οἰκιῶν 
καὶ τῆς γῆς χοείας οὈδοιινίιαιο 
0 ΘΔΥΘΗ 6 ΠῚ ΠΘ66 ΡΓΟΒαπλαδ. Βεἰ- 
ἴον 80}}, 1.1, Ρ. 12 ΟΡ᾿πί Ομ 6πὶ ἀφαι- 
ρεϑῆναι ἴηῖον φέρειν εἰ αὐτῶν 
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ἢ οὐ κηπίον καὶ ἐγκαλλώπισμα πλούτου πρὸς ταύ- 
τὴν νομίσαντας ὀλιγωρῆσαι καὶ γνῶναι ἐλευϑερίαν 
μέν, ἣν ἀντιλαμβανόμενοι αὐτῆς διασώσωμεν, δᾳ- 
δίως ταῦτα ἀναληψομένην, ἄλλων δ᾽ ὑπακούσασι 
χαὶ τὰ προκεχτημένα φιλεῖν ἐλασσοῦσϑαι. τῶν τὲ 
πατέρων μὴ χείρους κατ᾽ ἀμφότερα φανῆναι, οἱ 
μετὰ πόνων καὶ οὐ παρ᾽ ἄλλων δεξάμενοι κατέ- 
ὄχον τε χαὶ προσέτι τ Σ παρέδοσαν ἡμῖν 

αὐτά (αἴσχιον δὲ ἔχοντας ἀφαιρεϑῆναι ἢ ἢ κτωμένους 
ἀτυχῆσαι), ἰέναι δὲ τοῖς ἐχϑροῖς ὁμόσε μὴ φρο- 

Οἀρ. 62. 8 8. προσεκτημένα Τι. γαῖ, δα, ΡᾺ], Ατρ.. 6855, Ηερ.. 
προεκτημένα ἃν. εἱ ἄοπ,, προσχκεκτημένα Μ., 568 σ τᾶϑιγᾶ Ρτορο- 
τηθάπιπὶ ἀοἸοίο. Οἵ, 88. 

ὁμόσε ἰέναι καὶ ἀμύνεσθαι Ῥῖοι. ΗΔ]. ρ. 928. Οππὶ ααϊᾷ ἴρ88 

ἜΧΟΙ 1558 5115 10 115, αι 0 58] 06 1 
ἀφαιρεϑέντες 6558 ἀεβθεγεί. --- 
μᾶλλον ἢ οὐ. Οἷ. 1Π 86, 4. 
Ηδγη. δὰ Ὑἱρ. ρ. 799. Μδίῃ. ΟΝ 
ὃ 4δ5 δάη. 88. Κυαρρ. ατ, 8. 49, 2 
86η. 4, --- κηπίον, Ποτέα Πα τη. 
Π|Δ6 δυίοπὶ ἀοπηιβ Γγιιβίϊοδθ οἱ 
Α5ῸΡ. ΑἸΠΘηΪθηΒῖθα5 Ῥγοὸ Πορία]ο 
δία! 8. ΟΥ̓ΠΔΙΘηΪΟ 6586 ἴάθο ἀϊ- 
οαπίι ἀποα ΘΕΠῚ ἱΠΊρΡΘΥΪΟ τηδυὶ- 
{{πΠ|0 ΘΟΠηρᾶγδία ΤηΪ ΠῚ ΠῚ 8 ΠῚ οἱ πηΐ- 
ὨΪΤη8. ΠΘΟΘΒΒΔΓΪΔΠῚ ρδΡ ΘΙ ΟΡῈΠῚ 
Θογατῃ οἰβοϊπηί, Νοιὶ ΑἸΠΘηἶ5. τὸ- 
ΘΔ ΟΥΙ θι18. ἰθπΊρΟΥῦ 8 δτηοθηὶ 
ἘΡΊΘανῚ ΠοΡία}]} οὐ 811]. ---- ἐγκαλ- 
λώπισμα, οὐδ 6 ἢ ἔπ Πὶ 
οϑβίβηϊδῃη αἱ οα 88 ΘΟ Ρ 8 Γᾶ - 
τὰ. Αραα Ροβίθγίογεβ ἀ 8 ΠΊῈΠῚ 
ἤδδθο νῸΧ ΓΘοΟυΡΗΪ ; ἃ ΤῊ. πλούτου 
ἐγκαλλωπίσματα τη ϑίι8. δϑί 
ΤΙ ΕΙ͂ΡΡῚ ἔγαστη. 18 (Ὀ᾽πὰ. Ηΐϊϑι, 
γηΐη. 1 Ρ. 188). -- ἀντιλαμ- 
βανόμενοι αὐτῆς διασώσ. 
ΡΥ ΤΙ αἰ ΜΚ ΙΗ. τ ν.:8. 298, 
2. Κυπρρ. Ἴξ: 8 60, ὅ 8άη. 2 οἵ 
δάη. 11, ἜΘ -- προκεκτημένα. 
θὲ νἱ ραββῖνα νἱα, δάη, 1 128,1. 
ΘΟ. ΠῚ προκεχτημένα θδη86 τὸ- 
ΒΡΟΠάθΓα. βαροῦῖοῦὶ ἀναλαμβά- 
γψεῖν γτρϑοίθ δάποίδί (]455.: υἱ 
Ποία 5. ἈΠ 1558 ΓΘραγα ἷΐ, ἰἰὰ 56Γ- 
νἱταῖ6. ῬΥΪ5. δοα αἰβ᾽ τ ἀομαϊ ΠπαπΠ- 
τὰν, Ουΐ γεγο προση, ργϑοίεγαμῃί, 
1 ᾿πίϑν 58. αἰββδίάθηι 4ὸ προσ- 
ΓΘ θυ π ὑτὴ 5]:, --- φιλεῖν. Ατ- 

(6 π46 {γϑηβί ΠῚ] ἃ ρὈδγιοὶρῖο δᾶ 
ἱπδΠηϊίνυμη; γνῶναν Θηΐπ πο 
γϑἰαύατη ᾿πἀϊοαηαὶ οὐ οχἰβιϊηδηαϊὶ 
νἱπὶ Παθοί. Οἵ. δάπ, ΨΙ 78, 1. -- 
κατ᾽ ἀμφότερα, κατὰ τὸ 
κατέχειν καὶ διασώσαντες πα- 
ραδιδόναι. --Α φανῆναι, πΠ085 
Ργδεοβίδυβ (οἴ. δάη. 89, 4 εἍ1 
122, 1), Τοίαπι Π]οΙη γα τῶν τὲ 

φανῆναι δα Πα η σ᾽ ταν ργᾶθοο- 
ἀθπιὶ καὶ γνῶναι κ.τ.1.-- κατ- 
ἔσχον, Οὐοπρανεοναπηΐ, 80- 
4υϊβὶν ΘΓαΠί. Οὐ ἰβοοῦ. ΧΙ 242 
καὶ λαμβάνειν ὧν ἂν. ἐπιϑυ- 
μῶσι καὶ σῴξειν ἅπερ ἂν ἅπαξ 
κατάσχωσιν. ΑἸϊαπι νἱπὶ Παθοῖ 
ΨῈ 11,1. Οὐ ἰοία 5θῃίθηίία οἴ, 
80, 2, --ὀ αὐτά 5υπὶ βὰ αιδ8 
8. 2. ΘΟΠΙΠΠΘΠ]ΟΡα ἃ 5η1 5͵γ 6 αὕτη 
ἡ δύναμις ἃ 8. ΟΥ, ἀἄπ, 86, 4. 
1144. 4. ὕπίνογϑα ἰσίτῦ ΒΘ ηῖ6}- 
ἀδναπι ἰηά6 ἃ 8 1 φοΠδθγθη τα 
860 δϑὺ υὐ ΑἰΠθπίθηβθβ, 4 ἢ Ϊ8 ΠῚ 
σοΡ ἰβϑίτηα 5065 νἱ]ἱοίουτῖαθ ἴῃ ἰπ|- 
ΡΘΓΪΟ τηδυϊ 0 511, Δα ΠῚ ΟΠ ΘΔ ἢ αν 
αἰ ΘΟΠίδπιρία Ργδθβθηῦ οἰ ηλϊτα θα 
πη ΊΟΥ ΠῚ ΘΧΘΙΠΡΙ ΠῚ 5θουτἰ ἰλ00 
πη ρ  υῖαπὶ δι σϑδηΐ (Π8ηὶ αποὰ ἱρϑ5ὶ 
δΔοααϊγαηΐ, 60 δΔυθ οί. ΠΡ ΘΥΪΠΠῚ 
ἃ. τη οΥ] 118 ὑγὰ αἰ 11Π}} οἱ ΘΟ Ή56Υ- 
γοηΐ, --- αἴσχιον... ἀτυχῆ- 
σαι. Οἱ, 54], [πὰρ 81, 17. ῬΒΤΙ, 
Ἀτωμένους ἀ6 οοηδία ἀϊοιατη οϑβί. 
Οἱ, δάη. 1 88, 8. -- μὴ φρο- 
νήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ 
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4 νήματι μόνον, ἀλλὰ καὶ καταφρονήματι. αὔχημα 
μὲν γὰρ καὶ ἀπὸ ἀμαϑίας εὐτυχοῦς καὶ δειλῷ τινι 
ἐγγίγνεται, καταφρόνησις δὲ ὃς ἂν καὶ γνώμῃ 
πιστεύῃ τῶν ἐναντίων προέχειν, ὃ “ἡμῖν ὑπάρχει. 

ὅ καὶ τὴν τόλμαν ἀπὸ τῆς ὁμοίας τύχης ἡ ξύνεσις 
ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος ἐχυρωτέραν παρέχεται, ἐλπίδι 
τὲ ἧσσον πιστεύει. ὴς ἐν τῷ ἀπόρῳ ἡ ἰσχύς, γνώμῃ 

Ὀῖοπ. ἰοσουῖῦ εχ ἰρβὶα8 γογθ 15. οορποβοὶ πραποδί, καὶ ἀμύνεσθαι εχ 
ἸτΘΡΡ ΘἰἈΠΙΘηΐ0 εἶτι5. ΠΟΡΔΡ ΟΡ Ό τα Ὁγίαπὶ 6558 Ῥοϊεβί, 

8. 4, φρόνημα ΡΓῸ αὔχημα ἸθΙάθπι, 410 δρί[π5. γεβροπηαοί 
ἀϊδύποίϊο. Αὐ αὔχημα ΕΧ ᾿πιθΡρυθίϑιϊ ὁπ 6 ἰγγερβίββθ δαΐ σογγαρίεϊα 
γ6] οογγθοίανα εχ φρόνημα ἴδοϊαπι 6558 ὙΕΥΪ ΠΟ δϑὺ 51πΠ|}16, 86 
ΘΟΠ ΡΑΡΙΏΠη, οὖ 5᾿ ΠῚ1]6 ΠῚ ΓΟΒΡΟ 5: Οηἶβ Πορ] σης ατη ᾿πγθηΐπηι5 1 69,6, 
αὶ] οἵ. δάῃ. 

ὑπὸ τη Ππ15 ἃρῖθ ἀρπὰ δαπάεπι ]. . (15 το το αν ΣᾺ 
8 ὅ. ὀχυρωτέραν Ι΄. αι. Ρα]. Ααρ. 6]. Ψεη. Βορ. Η, εὐ δρυὰ 

ϑτοπ 1: τ 58: ΝΠ 7: ὍΣ 

καταφρονήματι. Αἰίεπάε 
παρονομασέίαν, ουἷπ5 Π00 ΘΧοῖη- 
ῬΙαη ργοΐογι ΑἸοχ. π᾿ σχηω. ΥΙΠ 
θα δ: ΟἿ ἀη: 1 559. 799. Ἂς 
Ουδπὶ 5ϊ πϑρίθχουὶβ, ἤᾶθο νουθᾶ 
ναϊθπῦ πῸΠμ 50] απ [ἰἀ ποῖα, 
58ὰ εἰἰδὴ ΘΟ ἰοπηρίϊοηο. Βε- 
ΡΓΘΒΘπα οα Ὀίοη. Ηδ]. Ρ. 928. 

8 4. αὔχημα. »»Ὡ 004. 56}|0]. 
ΔΠΠᾺ 6 ΡΡοπαπιϊδηΐ, φρόνημα εὐ 
αὔχημα ἰάθη 6556, ΠῸΠ ΟΠ ΠἾΠῸ 
γοΡαπη Ρυίο. σηϊῆοαί αὐϊάοτη 
αΐγϑα 6 ΥῸΧ ἰδταπι ΔΗ ΪΠΊτ ΠῚ], 568 
ἴα τἀ πηθῃ αὐ ῬΥΪΟΥ ἴῃ ὈΟηδΠ ρᾶτ- 
16 Π| δοοὶρ᾽δίιν, ρΟϑίΘυΪΟ ἴῃ πιᾶ- 
Ἰᾶπη,. “ἦς Κυιθρι ῬΓΟΡΥΪΘ ΘηΪπι δϑί 
σ᾽ οὐτϊδῦῖϊο, αὐ 1 60,.9.: 1, 6. 
ΑἰὐταπΊθὴ οο 4! ΘΠ) Ἰοόο ΑΙ τοΥ πη 
ῬΓῸ Δ]ζοο ρΡοῃίίαγ, -- ἀπὸ 
ἀμαϑίας εὐτυχοῦς, ρΡε6ῖ 
ΠΡ ἜΥὶ ε1 8 ΠῚ αυδέε ἔοττα ἃ 

βΒθουῃ ἀὰ δά ϊ αν έν. --κατα- 
φρόνησις δὲ ὃς ἄν. ΟΥ α΄. 
44, 1 εὐ ἀδὲ καταφρονήσει δάῃη. 
1122, 4. ε νοοσαθυ!οταη ἀἰ- 
βιϊποιΐοπο οἵ. δά. 1 69, 6. 

8 ὅ, καὶ τὴν τόλμαν ... 
παρέχεται. Αἰά4ιε δαάα- 
οἶδὰ ἴῃ ρᾶτὶ ἔογία ἃ (ἢ). 6, 
οἰϊαπιβὶ Γοσία ἃ, ο 5 αν ΟΥ ΡοτΪδ5- 
βίπηαπ Πἀ ποῖα πὶ οἴ πογθ 50] εἴ, ΠῸ - 
θΪβ Ποὴ τηϑοῖβ ΡΥΟΡ (ἰὰ 511 4 ῸἈ ΠῚ 

δάνουβδυ 8) ΠΣ π οΥ θαι τα ϊι 
[οἷ δάπ. 1 82, 2] ρνυἀθηιία, 
οἱ βυθθδι δἰ διὰβ 8 Πἰ ΠῚ 8 (8. 
116 ἀθ. αιὰ αἰοίαμη οϑύ ἢοβίϊατα 
ΘΟΠίοΙΏρΙ10). “ Κγιυθρ, θὲ ῥγᾶβθρ. 
ἀπό νἱὰ, δάη. 1 91, Ἵ. Οὐπὶ {Π|5 
ἐκ τοῦ ὑπέρφρονος Ατη. σοπι- 

Ῥαταὶ ἐκ τοῦ ὁμοίου ΙΚ 10, 4. 
Ααά. ἀε δοάδπὶ 88 Παϊὰ5 ἐκ Π 
89, 6. ὙΠ 18, 1. Ιρβυπὶ ὑπέρ- 
φρῶν ργορυῖθ ροδιϊοιιπὶ ΔρῬβ!ἰαΐ 
Κναρρ.; ἰοριαν. ΘηΪΠῚ Πη]δΧΙΠΊ6 
ἀρυᾶ! (γᾶ σῖοοβ. ΑὉ ΤΊλαο. πη αὐ 5 
εβῦ ὈΙῸ “0885. ΧΗΥ͂ 48, 4. - 
ξύνεσις τεβρομάθι 5Ὲρθυϊου! 
γνώμῃ. δῆ θη {Ππδινᾶίαν 10 - 
οἱβ 189, 8. ΥἹ 12, 4.“ ΒΙοο τι ΐ. 
-- ἐλπίδι τε. .ὑπαρχόν- 
των. »Εδαιυβ (ρυπά οηι) γηὶ - 
πὰ 8᾽ ΣΙ ἀἃ δε ΒΊΡΙΕῚ Ὁ 6 ὈἸΒΒΕ ΠΝ 
δηρυδβεὶ15 [οἷ 1 2ὅ, 1] 58 615Ξ 
ΠἸοδ Θὰ ρτδοοὺ (ἴῃ ααἰθὰ5 
ΒοΟΠλΪη68, Ομ 8115. ΔῈ Χ1}}}}5. ἀδ- 
βιϊταπηῖὰν, Ὁ {4 ορθῆι δχβρθο- 
ἰδιι; οἵ, Υ 108, 1), 5ε ἃ Θοηβι}10 
ἐχ ἰἰβδ απᾶθ ριϑοβίο δπ}1 
[« π ο10].“ Και εσ. Αιονν. -γνώμῃ 
δέ ἃπα] μᾶλλον πιστεύει Τὰ 
ὑπάρχοντα ρϑῖοιί 6586 ρῦδο- 
5Θη 16 ΠῚ ΓΟΙῸ ΠῚ ΘΟΡ ᾽ ἃ ΠῚ, ΟΡ 68 
Ριδοβθηῦθβ, αὖ ΥἹ 81, 6, " 
Ῥτδθρ. ἀπό εἴ, ΤΥ 18, 2. ΥἹ 88,8. 
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δὲ ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων, ἧς βεβαιοτέρα ὴ πρόνοια. 
θ9. τῆς τε πόλεως ὑμᾶς εἰκὸς τῷ τιμωμένῳ ἀπὲ 
τοῦ ἄρχειν, ὡ ὑπὲρ, ἅπαντας ἀγάλλεσϑε, βοηϑεῖν, 
καὶ μὴ φεύγειν τοὺς πόνους ἢ μηδὲ τὰς τιμὰς 
διώκειν" μηδὲ νομίσαι περὶ ἑνὸς μόνου, δουλείας 
ἄντ᾽ ἐλευϑερίας, ἀγωνίξεσϑαι, ἀλλὰ καὶ ἀρχῆς 
στερήσεως καὶ κινδύνου ὧν ἐν τῇ ἀρχῇ ἀπήχϑεσϑε. 
ἧς οὐδ᾽ ἐκστῆναι ἔτι ὑμῖν ἔστιν, εἴ τις καὶ τόδε 

ἐν τῷ παρόντι δεδιὼς ἀπραγμοσύνῃ ἀνδραγαϑί- 
ἕεται᾿ ὡς τυραννίδα γὰρ ἤδη ἔχετε αὐτήν, ἣν 

Ὅαρ. 68. 8 1. ᾧ ὑπὲρ ἅπαντας Τι. πὶ Ε΄ Ῥίου, Ηδ]. Ρ. 981, 
ᾧ ὑπὲρ ἅπαντες γαϊ. Ρᾳ]. Αυρ.; γα] δίδπι, ᾧπερ ἅπαντες ΒΘ4αϊταν 
Ὁδπίδουζ, 1 38. Ρτγδείδνγθηάατῃ εϑὺ ὦ ὑπὲρ ἅπαντας ρῥτορίεν πηδίου πὶ 
ΥἱΠῚ 408 Π|ὶ 5ϑηίθηιίαθ δααϊ. 

Μαιαν, τ. 8 ὅ18 ρ. 1880. -- ἡ 
πρόνοια (ἡ πρόγνωσις 56110].), 
ρφτονϊαεητῖᾷ. Οἷ. 6ὅ, 6. 

ὕδρ. θὉ. 81. τῷ τιμωμένῳ 
ἀπὸ "τοῦ ἄρχειν, ϊ. 6. τῇ ἀπὸ 
τῆς ἀρχῆς τιμῃ. Οἵ. ἀάη,1 86,1. 
-- ὑπὲρ ἅπαντας. Βοπο ΟἸα58. 
οοηΐεογε ΡΙαί. ἀ6 Βερ. 488 ἃ ναύ- 
κλῆρον μεγέϑει μὲν καὶ ῥώμῃ 
ὑπὲρ τοὺς ἐν τῇ νηὶ πάντας. 
- ἑνὸς μόνου. Οὗ Μαι. αν, 
8 489 46. 18. Κιιοσ, ατ. 8 ὅτ, 
10 8δάη, 14. --- δουλείας ἀντ᾽ 
ἐλευϑερέας, ἰ. 6. π6 5εγνὶ ΡΓῸ 
1068. οἰνίθιιβ ἤδιϊβ. -- ἀλλὰ 
καὶ ἀρχῆς στερήσεως ".τ.λ. 
Νβᾳ ᾿πηρουγῖϊ διη ββίοπ θα βουνἰταΐα 
ΘΑ ΟΥΒΠῚ ΡΘΠΊ15., 56 Π 06 Π 118} 
ἀθθθμηιβ ἤᾶπο 6558 Θχἰ βίη ΓΘ, 
ΠΟ ἀδ 5014 βουνίπίθ, δοὰ 46 
ἀσᾶθαβ τϑθι5, οὐ ἀθ πη ρΘΥ} ἃη115- 
βἴομθ δε ἀθ ρεουίοι!!ο ροβίθα ἱπη- 
ΤΠ ΘΠ 1, ΟΘΡΙΔΤΊ. Αστου] δρυὰ 
ἀρχῆς στερήσεως οἴϊδιη ἃ ΡΥΓΟΘΟΡ. 
Ρ. 124 ΟΠ 55]. βυηί, Οἱ, δάῃ, 1 
12, 8, - καὶ κινδύνου ὧν 

: ἀπήχϑεσϑε, Ϊ. 6, κιν- 
δύνου ἐκείνων ἃ... ἀπήχϑ.» 
δῦ ἂς ρϑυΐουϊο οχΧ 115 485 
ΦοηίΓΑΧΙΒι5 οἴξεπϑὶβ πᾶἃ- 
πορηίος πσπδο (ἵν δάη, ΠῚ 
0. 6...) ὲ8 γειῦο, ἀπεχϑάνε- 
σϑαι οὐπὶ δοουβ. ἅ ἰαποίο νἱᾶ, 

Δ απα. κα ὅορῃ. ΟΗ. 289 εὐ Κυπερ,. 
αν, 8 46, ὅ 4. 9. Οοθείο οὔ- 
βθουίι5 ἀπήχϑησϑε, αὐ 1 Τῦ, 1 
(οἴ. 1 Τῦ, 4), Ηθννν., φιοά πρθορβ- 
ΒΔΓ ΠῚ 4ΟΪ 6 ΠῚ ΠΟ 6ϑ8ῖ, 

8 2, ἧς οὐχ νἱ δανϑυβαίϊνα, 
αὐ ΠΠ 48,1. Οδίθγαπι ἧς... ἔστιν 
ἸΡΒ.ΠῚ ΠῸῚ ΘΟΠΒΘΑΙΘΗΒ δϑύ δχ ἴῃ- 
ΒΘααρθητὶ ὁοηαϊοΐοπθ, 56 οοηϊνα 
αἀἰοῖταν, 5ῖ αιἷβ {ἰπηϊάυβ ἀνδρα- 
γαϑέξεται. Οὗ, Χοη. Αμδρ. ΥἹ 
6; 7: Κα δ᾽ Βιδ΄ Βα 2.8; 2: Κναθρ. 
6᾿. 8 05, ὅ Δάη. 14. --- εἴ τις 
ὅπ ἐν τ ΑΕ: ἀνδραγαϑέξεται. 
Τόδε οὐτη ΟΡονίεαι 6558 τὸ ἐκ- 
στῆναι ἀρχῆς, ουπὶ νεῖθο δεδεώς 
Ομ μη σονα ΠΟ ἰἰοθί, πἶβὶ 56- 
τοπ αὶ. ΔὺΒαγἀδπὶ δἰΐοθυθ ν᾽ πηιι5. 
Ουᾶν δεδιώς ΡΕΡ, 88. δροίρίθη- 
ἄστη εἰ ἐν τῷ παρόντι δεδιέναι 
Θομηρᾶγαπᾶα΄ οαπὶ 1ΠΠ|5 πρὸς τὰ 
παρόντα χαλεπαίνειν 00, 2 εἰ 
πρὸς τὸ παρόν χαῖ. 232,1; τόδε 
δαίοπη ἀοθϑὺ ὀα τη ἀνδραγαϑέξε- 
σϑαι ἰίὰ ποι αὐ 510 πᾶς ἴῃ ΓΘ 
ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ρατίε5 ἄβεγε 
6116 (οἷ. Κυπορ. τ. 8 46, ὅ 
δάῃ, 9) εἐ ἀᾶι. ἀπραγμοσύνῃ 
το πηὶ τοῦ ἀνδραγαϑίξεσϑαι 
Ἰπαϊοδι ΡᾶγΙτον δία αθ “ϑυμῷ καὶ 
δώμῃ τὸ πλέον ἢ ἐπιστήμῃ Ι 
49, ὃ τοῦ ναυμαχεῖν (οἴ. Κυιιορ,, 
ἘΕ’ 8. 48, 16 Δάῃη, 16). --- ὡς 
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λαβεῖν μὲν ἄδικον δοκεῖ εἶναι, ἀφεῖναι δ᾽ ἐπικίν-- 
δυνον. τάχιστ᾽ ἄν τὲ πόλιν οἱ τοιοῦτοι ἑτέρους 
τὲ πείσαντες ἀπολέσειαν καὶ εἴ που ἐπὶ σφῶν 

» ἢ ἕ ν 
αὐτῶν αὐτόνομοι οἰχήσειαν᾽ τὸ γὰρ ἄπραγμον οὐ 
σῴζεται μὴ μετὰ τοῦ δραστηρίου τεταγμένον, οὐδὲ 

9 ’ , ,ὔ 9 9 ς ’ 5 ἐν ἀρχούσῃ πόλει ξυμφέρει, ἀλλ᾿ ἐν ὑπηκόῳ ἀσφα- 
λῶς δουλεύειν. 

04. Ἵγμεῖς δὲ μήτε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε πολιτῶν 
’ ’ ᾿ 9... 9 » , Ξ ᾿ 3 ᾿ 

παραγεσῦε μὴτε ἐμὲ δι΄ ὀργῆς ἔχετε, ᾧ καὶ αὐτοὶ 
ξυνδιέγνωτε πολεμεῖν, εἰ καὶ ἐπελθόντες οἱ ἐναν-- 

8 8. ἄν ποτὲ Ναϊ, Βδρ., «ποὰ πο ἀἰβρ!ϊοθὶ ΟἸαββθηο; βοᾷ 
ΟΥ̓ταν ἰη46. ἀϑυηαθίοη. 

τυραννέδα. ᾽πε ὡς ΠΠ 87, 2 
δ ἴπ ᾿πη] 8108} 08. ΒΊΟΥ 5. ΗΔ], 
Αηϊ. ὟὟῪὟἸ 19. 76. (υδνο ὡς ἀοϊονὶ 
νοΙαὶν ΠΟΌτ., 115 γάρ ἱπιραρποιῦ; 
568 Ῥευίο ἐπ ἄἀθοθὶ ᾿ἰθηΐι5. Ἰοααὶ 
αυδπὶ ΟἸΘΟΠ ΠῚ, --- ἀφεῖναι... 
ἐπικίνδυνον. ϑ΄π}}Π1 ἀϊοία 
Βίοῦ, ΧΙΠΠ 718. ΧΙΙΧ 16. -- 
ἀφεῖναι. ,η,.λὰ ἀνεῖναι! ΟΥἾΤ 
158,4. 16,2.“ Κυπορ, Ηοο ργορυῖθ 
οϑύ γϑηϊίίοτο, {Ππι4 οὶ {6 Υ 6. 
ὑυυηααθ, θῖνα, αἸθθΡΘ Ἰϊοοί, 

8. 8. τάχιστ᾽ ἄν τε... οἰ- 
κήσειαν, δἰᾳτ8 παϊαδιποὐϊ 
1 ΟΠ Ἶ π 6 5. (4 πὶ ΟἿ δαπὺ οαρ α ]), 
οὐ δὶ 4115 Ἰ4θπὶ ρθύβα856- 
γΪηῦ οὐ βσα οὶ 5ΘοΥ 51 η) Δ Ὁ 
Α1118 αὐτόνομοι 56465 60]- 
Ἰοοᾶνοτγὶπί, οἱν ταύθπηι του - 
Π 18 Ρογάάπε. ΒΟΥΙΡίΟΥ 1108 
ἀπράγμονας, 5ὶ ἃ! οἶνο5. 5105 
δα δα αθη {ΓΠ 6 α1}}ΠΠ{4{185. οὐ οὶ 
ΔΙΠΟΥΘΙ Ρογαάπχθυϊηῦ δὰΐ ᾿ρ5ὶ 56- 
Ῥαγαιτα Αἰ ̓ σα ὶ (ν Θ᾽ αὐ ἴῃ ΘΟ] ΟἾΔ ΠῚ 
ἀδάποι}} 5ὶ5. ᾿ΘοῚ 115. ὉΡ 6 ΠῚ Θ0}- 
ἀϊάουϊηΐ, οἷν τιδίοπι ΡοΒϑ πη ἀδία 05 
αβϑονογαί, 6 ἐπὶ σφῶν αὐτῶν 
ἘΞ γ. δολ, αἰϊδὲπ οἵν ΟΝ ΟἿ, 1. 
Ηοιοὰ. 1 148. ΠΙ 208. Χρη. 
Απδῦ. 11 4, 10. ΡΙαι. Ρυοί, 8264. 
6 Πρρ. 601}. Κυιορ, τ, 8. 68, 
40 δάῃ, θ. --- τὸ γὰρ ἄπραγ- 
ονύνίνς τεταγμένον, οὐἱὶ 
δηΐπι βία αῖπ πὶ, πἶβὶ Ὁ ΠῚ 
δροπάϊ βίπαϊο δἷ. οοπίαπο- 
{5}, ΒαΙναῦὶ ποθὴ Ροίθϑί. 

Τὸ ... δραστήριον ἰίὰ 1Ι66]- 
ἴὰν [05. ΒΟ ΤΟ ΤῚΝ, 4. 11 51. 
ΡΙαΐ. απ, 86 οἱ Πεπιοίν, 2. 71 - 
τάχϑαι νογθϊ ἀϑῦτῃ ἃ τὸ τη] ΠΠτι 
ρου 6586. ἀοοοθηί Κυιθρ, οἱ 
ΟΙα55. - οὐδὲ Π ος ἀσφαλῶς 
δουλεύειν. Ῥαθ᾽ταῖαν 500- 
Ἰδοίαπι Θμ αμ ἰδ ϊοπἰβ 50 τὸ ἄπραγ- 
μὸν, αὐ νευῦ}ᾶ ἀσφαλῶς δου- 
λεύειν (48 Ἰοριιηίαγ 5ἷο δἰϊα τη 
ἃραα ΠΘμλ 51}. ΧΥΤῚ 208) να]δδῃϊΐϊ 
ἃ ἃ 56 οα νὰ ΠῚ (Π0Π γοχδίδη}) 56 ᾽- 
νἰταύθηι ἀϑ θη 8 π|, δὴ εσφα- 
λῶς δουλεύειν. Ὥτπττε Πα τοί 
ΔΡΡΘΙΙαῦ Καπθρ. αἰ τθυᾶτη. ῬΡΟ ἢ 5 
ΤΑΙ ΟΠ 6 ΠῚ. 56 ΘΙ βου Γ18. ἴπ|- 
Ρουδηι οἰν αι! ἀτἰθαϊ πθααθϑύ, 
ΟἸ458. ,τὸ δουλεύειν ρτορυῖο ἐν 
ὑπηκόῳ πόλει τλπίυτη ἢποῚ Ρ0588, 
56, αὐ Θ αν ι5. ἘΝ πορᾶυΐ 
οὐδ 46 ἀρχούσῃ πόλει ἰηΐον- 
Ῥυθίδιαν, 5θὰ ΠΟ ΟΡὰΒ δϑύ ᾿ιὰ0 
γαιοπα αὐ ἰΠοῖοβα, πιο δουλεύ- 
εν ἴῃ ρυΐοῦο ὨΙΘΙ ΓΟ ἀθ. οομδίι 
ΔοοΙρ ϑίανν ι' ἀποφαίνειν ΠΙ 
12, 8 εἱ ἐπιτίϑεσϑαι ΥΙ 61, 8, 
αποα 60 ἴδοι !πι8 Πουὶ ροίδϑί «υοά 
ἴρ56. ᾿ηβηϊίνιβ ΠΟ Το γΟνοΓἃ 
οχϑίβίθηϊοπι, θὰ οορὶναίατη βἰρηϊ- 
ἤοαι, Οιοὰ δα ΓΟ 1ὴ ἴπ ἰίονα 56Π- 
ἰοπιῖδο ρᾶγίο τῷ ἀπράγμονι 580}- 
βθναϊαν ἀσφαλῶς δουλεύειν, 
60. ὁμ1η δορυθὶταίο αὐδάδηι ᾿η6]- 
οδύαν ἄπραγμον {Πα π1}}}} αἰϊαὰ 
6556 ηἰδὶ ἀσφαλῶς δουλεύειν. 

σαρ. 64, Ἵ 1, παραγ εσϑ'ε] 
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τίοι ἔδρασαν ἅπερ εἰχὸς ἢν μὴ ἐθελησάντων ὑμῶν 
ὑπακούειν, ἐπιγεγένηταί τὲ πέρα ὧν προσεδεχόμεϑα 
ἣ νόσος ἥδε, πρᾶγμα μόνον δὴ τῶν πάντων ἐλπίδος 

κρεῖσσον γεγενημένον. καὶ δι αὐτὴν οἵδ᾽ ὅτι μέ- 
ρος τι μᾶλλον ἔτι μισοῦμαι, οὐ δικαίωρ, εἰ μὴ καὶ 

ὅταν παρὰ λόγον τι εὖ πράξητε ἐμοὶ ἀναϑήσετε" 
φέρειν τὲ χρὴ τά τε δϑαιμόνια. ἀναγκαίως τά τε ἀπὸ 
τῶν πολεμίων ἀνδρείως" ταῦτα γὰρ ἐν ἔϑει τῆδε 
τῇ πόλει πρότερόν τε ἦν νῦν τε μὴ ἐν ὑμῖν κω- 
λυϑῇ. γνῶτε δὲ ὄνομα βέγιστον αὐτὴν ἔχουσαν 
ἐν πᾶσιν ἀνϑρώποις διὰ τὸ ταῖς ξυμφοραῖς μὴ 
εἴκειν, πλεῖστα δὲ σώματα καὶ πόνους ἃ ἰνηλωχέ- 

ναι ἀ ες καὶ δύναμιν μεγίστην δὴ μέχρι τοῦδε 
Φ 

κεκτημένην. ἧς 

ἀπατᾶσϑε. ὅ8.}0]. --- ἐπιγεγ ἐ- 
νηταί τε. Ῥονΐ,, αποὰ δάππο 
τηΟΤΌ 0 ΔΒ ογαπί, Ηοο ἀπο 4π|6 ΘΠ - 
(ἰδ Π0 ὁπ τὴ ΡΑυίϊο} 15. εἰ καί, 1 - 
οοῖ, σομδογοί, αποὰ ΠΠΪΓΔΠΊῸΣ 
Κυυδρονιπι ἰάθο ἱπηργοθᾶγα αἶα 
τε 51: ροβίζιπι, ποι καί. -- ἐλ- 
πέίδος κρεῖσσον. Οἷ, ἀάη. 41, 
8. -- μέρος τι, αἰΐᾳυᾶ 6Χ 
Ραγίθ, Οἵ. δάῃ. 1 74, 8, Κυιθθον 
μέρος, ουἱϊ νοεῖ ΠΟΒΠῸΪΙ τη οποὶ 
ν᾽ δπίαν 6586 (εἶ, δάη. ΙΥ̓ 18, 4), 
6Χ νυ] Ϊ τι5τ 8θ6556 ἀθθ 6 Γο αἴν- 
ταδὶ. Οἵ δα ὴ" 1 29, 5. δὲ 1 9911 
ἀε μᾶλλόν τι εἱ τὶ μᾶλλον, 568 
οἰΐαπὶ μέρος τι 1 28, 8. 1Κ 51, 2. 
᾿- μᾶλλον. Βίπιαὶ δυᾶϊ ἢ διὰ 
τὸ ἐπελθόντας τοὺς πολεμίους 
δρᾶσαι ἃ ἅπερ εἰκὸς ἦν. --- ἀνα- 
ϑήσετε, αἰιτὶ θα οιῖβ, τ ρὰ- 
8 1015... Οἵ ὙΠῚῸ 51." δ᾽ οὐ "δ 
Βϑηΐθηςα 1 140, 1, 
δ. φέρειν τε. (455. φέρειν 

δέ, ϑεὰ δίεγαᾷ ον ἰηἰαβίθ (οὐ 
δικαίως) ἀσαμῖ οαυβὰ δάάίιαν, ---- 
δαιμόνια. Ιη 15 Ἰρίτυν ϑ'εέοις 
Ῥουίοϊοβ πα πηθγᾶ ΡΘβ Π]θπείδαι, -- 
ἀναγκαίως, πο οΒβανῖο, 6. 
νοΐ προθββαῦῖα, αΐα ΠΘΟ6558 δἰΐ 
(θα ἔδυν!). Ι͂ἀθηὰ πϑὰ5. δᾶνουθϊο- 
ΤῈΠῚ τ ρου αν ΠΙ 40, 4, ΙΓ 62, 4. 
ΥἹ 8, 2. δε 5βηϊθηιία οἵ, 500}. 

ἐς ΠΣ τοῖς ἐπιγιγνομένοις, ἣν 

ΡΠ]. 1810 ἀνθρώποισι τὰς μὲν 
ἐκ ἡ εῶν τύχας δοθείσας ἔστ᾽ 
ἀναγκαῖον φέρειν, Επτν, ῬΠΟΘη. 
1108 εἰ ΝΆ ΘΘ θἰ50, ΝΟ ΙΟΠῚ, ΤΙ 0]. 
Ρ- 298 54α. --- ἐν ἔϑει, 1. 6. 
ξυνήϑη. Οἵ. ΜδιΠ, αν. 8, 511 
Ῥ. 1842. ,., ον. ναὶ ἐν ἤϑει. 
ϑοά ἔϑος [865 ΠῚ ΟΥ̓ ΘΠ, ηϑος 
ἴῃ 6 Θ ἢ ἴὰ ΠῚ βἰβαίβοαί. Εἰ 5'π|ῖ- 
ΓΞ ἐν ἔϑει ἦν Ὀῖοπ. ΗΑ]. Αι. 
᾿ς 98 ΤΕ Και β. -- κωλυϑῆ. 
»ΘΊΠΊᾺ] απὰϊ ἐν ἤϑει δξέναι. ΟἹ. 
αν. 8 δῦ, 4 δάη. 11]. Βαῦυοι οοη- 
ἰδεῖς κολουϑῇ 5. κολουσϑῇ, Ποῦ ν. 
εἰ Βεκκ. καταλυϑῇ.. Κυπορ. 
ΟΙα55. κωλυϑῆὴ νοῦ αἰ Μζπ- 
ογηΐδδο δίοίβοη, ἵπ δϑέοοϊοη 
φεογαίεη., σοοπΐογθηβΒ 8, 4. ΙΥ̓ 
14, 2, αυϊθι8β ΘΧΘΠΊρ]|ῖ8 ἀ6- 
ΤηΟΠΒίγαίαΓ ΘΟΠἸ ΘΟ Γ8. ΠΟ ΟΡ 5 
6588. 

8 8. πλεξζατα δέ. Κυύπερ, 
την πλεῖστά τε, 566 δέ ροϑι 
ΠΟΘΙ ΟΠ ΘΠ] ΟΕΠῚ νἱὶ δανογβαίῖϊνα 
(ϑοη ΕΓ) ἀϊοίμηι οϑὶ, -- - σώ- 
παι αϑι Οἵ 1).85..1. ῬΙϑβ:; Μερϑ. 
9084. [)6Π1, ΧΥΠΙ 66. -- ἀνη- 
λωκέναι ἴπηρθ ουπΊ διά. -- 
μέχρι τοῦδε. Ηδθο, πα ορῃβ 
510 Κυπθσουΐδηο τῶν ας τ.7γ, ΘΠ 
κελτημ. “δορυία. -- ἐς ἀίδιον, 
ἴῃ δ δίθγῃ πὴ, ἢ ΡΘΟΥΡΘΙ ΠῚ], 
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καὶ νῦν 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, ξδ΄. ξε΄. 

ὑπενδῶμέν ποτὲ (πάντα γὰρ πέφυκε καὶ 
ἐλασσοῦσϑαι), μνήμη καταλελείψεται, Ἑλλήνων τε 

[χ᾿ ΄ Χ 2, ΄, ὅτι Ἥλληνες πλείστων δὴ ἤρξαμεν καὶ πολέμοις 
’ ’ , Ἂ): 

μεγίστοις ἀντέσχομεν πρός τε ξύμπαντας καὶ καϑ' 
ς τ τ “- “ 
ἑκάστους, πόλιν τὲ τοῖς πᾶσιν εὐπορωτάτην καὶ 
μεγίστην ὠχήσαμεν. καίτοι ταῦτα ὃ μὲν ἀπράγμων 

, 9 Ἵ ξ Α -«- ’ ᾿ Ψ Ἁ 

μέμιψαιτ ἄν, ὁ δὲ δρᾶν τι βουλόμενος καὶ αὐτὸς 
ζηλώσει" εἰ ϑέ τις μὴ κέκτηται φϑονήσει. τὸ δὲ 
μισεῖσϑαι καὶ λυπηροὺς εἶναι ἐν τῷ παρόντι πᾶσι 

μὲν ὑπῆρξε δὴ ὅσοι ἕτεροι, ἑτέρων ᾿ἠξίωσαν ὦ ἄρχειν" 
ὅστις δ᾽ ἐπὶ μεγίστοις 

αὐ ΤΥ 68, 1. --- ὑπενδῶμεν. 
Τονρἃ ν ΘΓ ΘΟ 6 ΠΙΔΙ6 ἜΧΡΙοδταν 
ἴῃ ΘΙΘΡΗ. ΤῊ65., ὑποχαλάσωμεν 
5000], --- καταλελείψεται, 
ΒΌΡΘΡΒίΘ5 τὶ τ, Οἱ, Μδι. αν, 
8.498. Κτυρο. α΄, 8 ὅ8,9.-- Ἑ1λλή- 
νῶν τε ὅτι. Τγδηβὶν βου ρίου ἃ 
Ῥαυιοῖρὶο δα ὅτι, αὐ 80 ἴῃ Πηπῖνο 
Α1101, οἵ βαθρὶπβ ἃὉ ὅτι κἀ Ἰῃ ἢ ηἰ- 
τἰναπι. Οὗ, δάη. 1 87, ἀπ εἰ 46 ὅτε 
Ροβιίροβίίο δάη. 1 10, 3. ΑἸ ἐχ 
μνήμη καταλεῖ. μᾶϑὸ νοϊαηΐ ΡῬϑη- 
4ογθ, αυοὰ ΡΓΟΡίραυ ΡΥ ΕΘ ΘΒΒΌ ΠῚ 
ἧς ΠΟὈΪ8Β Ππιΐητι8 ρἰδοοῖ, [8486 
ααδθ ἷο δαϊπποαηίαν νἴτη δία π8 
εἴεοίιπι (46 Δουῖβιῖβ οἷ, άπ. 49, 8. 
10, 1) πιαχὶπηᾶθ ροίοβίδιϊβ δο- 
οαγαίϊι5 ἀδβοῦι θαηί. Π᾽6 115 4αὶθῈ5 
᾿τη ρθουν υϊης ΑἸΠ θη θη565 οἵ, ὙΠ 
ὅϊ, 8..4 Ἰρίαυα. δάῃ. -- καὶ 
καϑ' ἑκάστους, ἷ. 6. καὶ πρὸς 
τοὺς καϑ᾽ ἕκαστον. Οἵ, Βατῖίπι. 
1π4. δὰ Πεπιοβίι. ΜΙᾺ. ἴῃ ν. κατά. 
Ῥαι]ο δἰ ϑααρρ. δὰ Ῥειηοβίῃ. 
ῬΒΠΡΡ. 1 20. Αἀαὰ. Κνυρα. ὅτ. 
8. 60, 8 δάη. 4 οἱ δάῃ, 39, ΟΝ -- 
τοῖς πᾶσιν εὐπορωτάτην, 
οἴη θ 5 ΤΟθ 5 πᾶ χῖπιθ δ - 
Ὁ ἢ ἃ 8 ἢ [6 Π1,). ΓΘ. ΠῚ Ὁ ΤῈ ἢ ἰ 1 ΠῚ 
οορίᾶ ἰπβίγαου βίαι, Εὖ- 
πόρος ἰία ἀϊοία πὶ πη οὑπῃ σ᾽ ϑηρί., 
τηθ0. ομπὶ ἀδί. δοπίαπρίαιν, αὐ 
Β᾽ Πα ΠΟΠΉΏΠἃ δαϊθοιϊνα. ΟἿ. 
Μδίι, αν. 8 881, 88 δάμη, οἱ οι πὶ 
βϑηϊθηξία {11,6 δἰαιθ 101 δ. --- 
μεγίστην. Νοη 5οίυτη δὰ δπι- 
Ὀἰταμη οὐ ἀοηηογαμη τη} ἰὰἀἸ Πθτη, 
5οἃ οιΐϊδιη δὰ ἱποοαγιιπὶ ἔγθαιθη- 

τὸ ἐπίφϑονον λαμβάνει, 

τὰ πῇ γαβριοϊέαγ, Οὗ 1 80,8 οὐ ΟἸϊπε, 
Ἐαβί. Ηβ8]]. Ρ. 894 54. 

8 4. καέτοι, 5ὶ νἱ δΔἀνογβαίϊνα 
οανοῦ, δῦ τὶ] 5 ΠΡ ]]ΟἸ ΘΓ γ65 
αἰπυπηαίαν ἂὸ ργοΐθοιο ϑβοηδῖ, 
αἰ ΠῚ 99.2.: ΒΟρα: ΤΥΉΟΠ 119: 
ρθη]. ΧΧΙ 16, δῦ αὶ οοπ ναι 
δα αἰὰ βϑαυϊίαν 58 π6 αἰ 6 πὶ, 
αὖ ϊὸ οὐ θη). ΧΥΪΙῚ 219. ΧΧΙ 
62, δαΐ ἈὈ] ἰγαηβιίαβ ἢς δὰ οοη- 
Οἰ αΒΙ ΟΠ ΘΠ]. 6Χ 5ΌΡΟΡουθ5 ἴα- 
οἰθπάδη) ἰᾶᾷ πὶ νθῦο, πί ει. 
ΧΥΠ 180. ππο γᾶγίογοπὶ νοοὶβ 
ἘΒ.ΠῚ ἰοηΟΓΔἢ5 ἘἈΘΙΘΥ 50}, ἘΡΕ 
Ρ-. 12 εἶ ΡΓῸ οἃ καὶ τὰ τοιαῦτα 
ει 11 89:9 καὶ τοῦτο οοῃϊθοῖι. 
-- μέμψαιτ᾽ ἂν οαπὶ νἱ Γαἰανῖ, 
τῦ ζηλώσει οβίθηαι, Οὗ, δάῃ, ΠῚ 
88, ὃ. -- ξηλώσει. Ὀϊοιὰπι πὶ 
ἘΠ» 
β ὅ. τὸ δὲ μισεῖσϑαι κ.τ.1. 

Οιηὶ βθηίθηδ Οἱ ΝΤ 10, ὅ. -- ἕτε- 
ροι ἕτέρων. “Ἕτεροι αὐϊᾶ θη 
ΒΡ ΟΡ ΟΠ ΘΕ ΠῚ ΡΟΐοϑὲ νἱἀθὺὶ (4}1- 
16 δίᾳῃθ 52, 4); 56α οἷ, δάη. 1 
84, 4 εὐ ΡΙΪαι, Τηβδδοί, 101, -- 
ἐπὶ μεγίστοις (5.1. τῷ ἄρ- 
χειν)ὴ τὸ ἐπίφϑονον (5.11. τὸ 
μισεῖσθαι) λαμβάνει. ΡΊαῦ, 
Μον. δ88 ὁ μὲν Θουκυδέδης, 
ὡς ἀναγκαίως ἑπομένου τῷ 
δυνασϑαι τοῦ φϑονεῖσϑαι, κα- 
λῶς φησὶ βουλεύεσϑ' αι τὸν ἐπὶ 
μεγίστοις λαμβάνοντα τὸ ἐπίέ- 
φϑονον. ΟἿ, ᾿θ᾽άθηι Ρ. 72 ἢ οδἰαβ8- 
ἀδπιαιιθ ΘΟμρᾶν. Νῖίο, οἱ Ογᾶβ8. 
6. 3, Νοιϊββί πη νουββ. ΕΌΡΙΡ Ια 5 
Ῥμοοι. ὅϑ4 84. ἢ νϑῦθο λαμβά- 
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ὀρϑῶς βουλεύεται. μῖσος γὰρ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀντ- 
ἔχει, ἡ δὲ παραυτίχα [τε] λαμπρότης καὶ ἐς τὸ 
ἔπειτα δόξα αἰείμνηστος καταλείπεται. ὑμεῖς δὲ ἔς 
τὲ τὸ μέλλον καλὸν προγνόντες ἔς τε τὸ αὐτίκα 
αὐ αἰσχρὸν τῷ ἤδη προϑύμῳ ἀμφότερα χτήσασϑε, 
καὶ “ακεδαιμονίοις μήτε ἐπικηρυκεύεσϑε μήτε ἔν-- 
δηλοι ἔστε τοῖς παροῦσι πόνοις βαρυνόμενοι" ὡς 
οἵτινες πρὸς τὰς “ξυμφορὰς γνώμῃ μὲν ἥκιστα 
λυποῦνται; ἔργῳ δὲ μάλιστα ἀντέχουσιν, οὗτοι 

καὶ πόλεων καὶ ἰδιωτῶν κράτιστοί εἰσιν." 

θοῦ. Τοιαῦτα ὃ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς 
᾿Αϑηναίους τῆς τὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὀργῆς παραλύειν 

καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώ- 

Οαρ. 64. 8 ὅ. μᾶῆσος μὲν γὰρ ἴ,δὰγ, πὶ. στη δἰϊααού ἀθίθυϊουῖθα5, 
δα 56 ηΈΘη 18 ΠΔ ΤΪΠ15. ΔΡΊΏΠ. 

τε οὔ, ἅτ. Οἵ, δάη, 

ὅαρ. 6ὅ. 8 1. 
1Π 44, 4, αἰ]. 

νειν οἵ, δάπ, 1 84, 8. --- μῖσος 
. ἀντέχει] διαλύεται γὰρ ἢ 

ϑανάτῳ (εἴ. 46, 1) ἢ ἄλλῳ τινί. 
56Π0], --- ἡ δὲτός: καταλεί- 
πεται. [δ 6 Πογαπι νγθοΥτΠῚ ἰπ- 
κε Ἐν ἀπθιταιαν, ΟἸα55. ἡ 

- λαμπρότης καὶ ... δόξα ἴῃ 
πιὰ οοπίπηρῖξ, Θβᾶ 5ὶ δεΐδτῃ 
λαμπρότης ἀϊοῖταν αἰεέμνηστος 
καταλείπεσϑαι, ποπ ΡΘΥΒΡ οἰ ταν 
αὐἰὰ ἰπέθυϑιι. ᾿πίον λαμπρότητα 
αἰείμνηστον καταλειπομένην εἰ 
δόξαν δοάεπὶ τηοάο ποίδίαη, ΟἸΠῚ 
Πδθο πῸ}} 4|1ἃ 6556 Ροββῖν ῃἶδὶ 
τῆς παραυτίκα λαμπρότητος 
δόξα. Νρο Ρ]δοοί βὶς ἱπιθυρυθίαυι: 
ἡ, δὲ (τὸ ἑτέρων ἄρχειν) παρ- 
αὐτίκα λαμπρότης ἐστὶ κ.τ.1.; 
ΔΤ Πᾶ6ο Γαίϊο, 4 Δ Π 4 1811 α' σταπι- 
τηϑίϊοϑα ΠΟὴ τραρηδί (46 ἀιτϊοα 
ΘΠἾΠῚ ἀθ ΠΟ ἢ Βίγί ν᾽ 8551} α] τ] 006 
οἵ, 1 08, 4), οὔπὶ ἴῃ ἢᾶο νϑυρο- 
ΤῸΠῚ ΘΟΠΪΟΥΠΊΔίΪΟΠ6 ΠῚΪΠΪΠ6 ἴῃ 
Ῥτομηρία 51: ἐστέ βυθαυάῖγο, οὉ- 
ΒΟΌΓΡΙἰἰ6 πὶ Παρθοί, Ιἰᾶ4πὸ τε ἀ6- 
Ιεῖο καὶ ἐς τὸ ἔπειτα δόξα 
Ῥυδθαϊοδίϊ ραγίθη οἴἥοογο σοὶιν- 

ἐς αὐτὸν [Ιιαυὺτ. τι, Αγ. Οἤν. 
ρα οἵ, Θοπηλοβιῃ. 

ΤΠ) πε} αἴ ΘΟ; 1: 
ΧΌΧΤ ΤΟ: 

ΤΠ15.), 410 ΔΡἰΒβί πιὰ ονϑαϊι 5θη- 
τοπῖϊα ; ΠΆΤῚ ἡἣ παραυτίκα λαμ- 
πρύτης, ΡΥ 6565 αἀϊσηϊίαι 5 
ΒΡΙΘπάοῦ (οἷ ΙΝ 62, 2) 4 ΘΠ 
6Χ ΔΙΙΟΓΠῚ πη ροῦϊο ΟὈτϊποηΐ ἰίᾶ 
ΘΙ ααἰύαν πὖ ΒΘ Πρ᾽ τοῦ πᾶ ἴῃ Ρο- 
5[ΘΡΙΙΠῚ [ΘΠΊΡ 8 ἤδι σἹονίδ, 

8.6. ὑμεῖς δὲ. . αἰσχρόν. 
Τὸ μέλλον καλόν ἃ τὴν ἔπειτα 
δόξαν, τὸ αὐτίκα μὴ αἰσχρόν 
δὰ τὴν παραυτίκα λαμπρότητα 
γεβρίοιι, Πδογιγνώσκειν ἔς τι, 
ααοα ἀϊσοπαϊ οθης5 ἸΩΒΟΙ ΘΠ ἶπι8 
εβύ, να]οῖ Ργορυῖδ αηΐθἃ ἀθοϑυ- 
ΠΕΙΘ τδίϊοπο παρὶία δἰϊοὺ- 
ἴι 8 γϑὶ. ϑβοηίθηξ ἰσιίαν Πᾶθο 
εϑύ: ϑηΐϊη 0 ΡΥ οβρίοογα αἱ οἵ 
ξαΐαγο ἰθπροῦθ ΠΟΠΟΓΟΠῚ ΨΟΡΪΒ5 
Ρᾶγοιϊβ οὐ ῬΓΆΘΒΘηΠ ἐπ ΡΡ᾿ [πα Π6 πὶ 
οἰιιρΊδιί5. Οὗ, θῦ, 6 ἡ πρόνοια 
νον ἐς τὸν πόλεμον. 

σαρ. 6ὅ. 8581. ὁργῆς παρα- 
λύειν. ΟἷὮ Ν 16, 1 ᾿θίᾳαε δάη. 
εὖ Ῥῖο ὕΔ855. ἴναστη, 86, 80, [πο]. 
νον. [ϊ8ι. 119. Οσπίνα παραλύειν 
τὴν ὀργήν ἅς ἐδάοπι γὸ αἰχὶς 
ΒΙΌΣ Ῥδυῖο]:.55. 
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οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς λόγοις ἀνεπείϑοντο 
καὶ οὔτε πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον 
ἔς τὲ τὸν πέλεμον μᾶλλον ὥρμηντο᾽ ἰδίᾳ δὲ τοῖς 
παϑήμασιν ἐλυποῦντο, ὃ μὲν δῆμος ὅτι ἀπ᾽ ἐλασ- 
σόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἵ δὲ 
δυνατοὶ χαλὰ χτήματα χατὰ τὴν χώραν «ἐν» 
οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπ- 
ολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ᾽ εἰρή-- 
νης ἔχοντες. οὐ μέντοι πρότερόν γε οἵ ξύμπαντες 
ἐπαύσαντο ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίω- 

82, ἀνεπείϑοντο. Οἵ. «άπ, 
Ι 84, 2. -- ἀπ᾽ ἐλασσόνων 
δρμώμενος, ..ἃ τηϊποΥῖθα85 
ἔδοα! τα 1005. [4πηπὶ οὗ δυνα- 
τοί Κυιθα.} ρυοίδθοίαδβ, 1. 6. 
Ρᾶποᾶ ροϑββίθὴ5 δίαιθ ἴἰὰ ὈΘΙΠ ΠῚ 
Ἰηργοββαβ  ἤδδοῖ, Οὐ δήη. 1 
Ἧ2ι 8. -- κατὰ τὴν χώραν 
«κατασκευαῖς. Πολυτελε- 

στέρας τὰς οἰκήσεις καὶ τὰς 
κατασκευὰς τὰς ἐπὶ τῶν ἀγρῶν 
ΟἸϊπη. ἔαἶβθ8. σου Θπηογαὺ οἰϊδ ΠῚ 
Ιβοοῦ. ΝΠ δὅ2. Μίββϑαιη ααϊάθτῃ 
κατασχευὴν ἴῃ ἀλθδηι 6558 δυα]- 
νἱπλι8 14, 1, 56 τὰ ποὴ ροίαϊί 
βδῖηθ ἀοίρὶ πηθηῖο ἤθυϊ, Π αιῖνοβ ΘΠ 

καλά ἰαπρῖν Κύαθο., αποα ποῦὶδ 
ἴάθο νἱάθιαν Πουὶ ἢ ΡΟ558 418, 
οππὶ οὐκοδομέαι οὐ κατασκευαΐ 
ἰρϑᾶ8 βἰηῦ θὰ κτήματα, Πδθο 50 
᾿πθρίθ ρυοΟρίθυ 58. ἰρβὰ ἀϊοπηταῦ 
ΡΌΪΟΙ γα 6586. Ο]ὰ85, 605. δὰ καλὰ 
κτήματα ροτιίπογο ραίαι, απο 
αποτηοίο ἐχ ἀϊσθηαϊὶ σοηβαθίμάϊηθ 
ἰπ 16}! ρῚ ροβδὶῦ πθραὰθ {16 ἀ6- 
τη ηϑύγανὑ ΠΟ ΠῸ5 ΡΘ ΒΡ οἰ Π115. 
Βοο πηι. ἀαιῖνοβ νου ἀπολωλε- 
κότες δρρίϊοαι, αοα ΒΘ πο ἢ ἰὴ 
Ρίαηθ αὐὔϑαυνάαπη ργδθροῖ, [Πατι6 
βῖίπθ ἀαθῖο σογγιρίιβ δὶ ἸΘοιιβ. 
ἤδῦνν. ἰσίιαν. ΤῊ, Βου ρ 8556. 858- 
βρίοαιαν οὐκοδομέας τε καὶ πο- 
λυτελεῖς κατασκευάς, αποὰ δα 
ΒΘη θη ἃ πὶ 58 115. ἀρίΠ ΠῚ οϑί, 568 
ῬγοΟρΡίονοα. ἱπηργοθα Ὀ}}]6 νἱάοδιαν 
6586 αποἃ Ποὺ ἰοθοὺ πλι|10 πιδο 85 
ἴῃ Ργοπρίι οὐαὶ ἀδῖ, ἴῃ δοοι5, 
4 υδ ΠῚ δύσι. ἴῃ ἀαὺ, πηαίανο, [Πι|- 
46 ἰϑηϊοῦ αἀυϑηι ἤπὸ ΤΘΟΘΡΙΠγ18 

εδὺ Μαᾶν, (Αάν. οὐ ἐ. 1 ρ. 811) 
ΘΙ ΘΠ δι1]0 δὰ 5θηςθη 18} οὐ 5θὺ- 
το Πἷ5 ἰερ88. ῬγΙτο. ΘΟΗ ΘΠ ΘΠ8. 
Ναηι ἐν ΡΓΆΘΡ. 586 ρ᾽ι85 ΘΧρυϊπηἶδαν 
Δα αἰὰ ἴῃ αἰϊαᾳιια 6 βδἰτΠη} 6556 
ν6] ὁοηϑίβίθυθ ψοίας Ρ]αῦ. 0 ρ]ι. 
229ὰ τῆς ἐν τοῖς λόγοις δι- 
δασκαλικῆς οἱ 5346 τὰ ἐν τοῖς 
λόγοις φαντάσματα ὑπὸ τῶν 
ἐν ταῖς πράξεσι ἔργων. ὅπηι 
δοάθιῃ βθρηϑι ἐν, κατασκευαῖς 
600 Τὴ Δ ]5 Ρυϊα πηι ΟΠ νοῦθ 

χτήματα ἰῃ 6] ΡΟΒ586 αποά ΡΪδι. 
658. 918 ἐν οὐσίᾳ κεκτῆσϑαι 
(5ο}}, πλοῦτον) αἰχἴν. 6 τ] 5 
αὐ θαι1ὶ5. δὰ ποιηΐηδ αὐίΐο! ο οἃ- 
γϑηΐα ρου θη ῖθὰ5 οἵ, αάη. 88, 2, 
160,4. ΝἼΠ81, ὅ. Κταθρ. 6Υ. 8 50, 
8. δάηῃ. 18. Ἰιδατιο καλὰ κτήματα 
νων ἐν οος κατασκευαῖς ἰμί6}16- 
δἴμαβ. ΡΆ] ΟΠ ἃ5 ΡοΟββθββδίος- 
ΠῸΒ Τὰὐὐὺϊ ἴῃ ἃ ΘΟ ΓΙ ΟῚ Β οἱ 
Ρτοίϊοβὰ ΒῈρ 6! ] θοῦ] 6 ὁ08- 
Βἰβίθιη τ 65. 6. κατασκευαῖς 
οἵ, δάπ, 1 10, 2. --- τὸ δὲ μέ- 
γιστον. Οἵ, δάη. 1 142,1} 

8 8. οὐ μέντοι... γε. δε 
Ῥαυιϊθαϊαθ αἰ ἃρίλο βἰηΐ, Ἶθο πιθηι- 
Ὀγασπι π0η ΤΪη 15. ἀπδηὶ {ΠΠπ| ἐδέᾳ 
ὁ δος "Ε ἐλυποῦντο ΒΡ οΥἾθιι5 
δημοσίᾳ μὲν... ἀνεπείϑοντο 
ΘΟΠ ΓΑ ΠῚ 6556 οΧ᾿βευϊπηδῃ ἀπ πὶ 6ϑῖ, 
-- ἐξημίωσαν χρήμασιν. 
Οἱ. ΡΙυΐ. 1.1. ὧν ἀριϑμὸν οἵ 
τὸν ἐλάχιστον πεντεκαίδεκα 
τάλαντα, πεντήκοντα δ᾽ οἵ τὸν 
πλεῖστον γράφουσι (οἴ, Πδπλο 51}. 
ΧΧΥῚ 60). Ὀῖοά, ΧΙ 48, 4 οοἴο- 
σἰπία το πτα πιθπηοῦαί, Ῥοουϊαίιϑ 
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σαν χρήμασιν. ὕστερον ὁ᾽ αὖϑις οὐ πολλῷ, ὅπερ 4 
φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα 
τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰχεῖα 
ἕκαστος ἤλγει ἀμβλύτερον ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ 
ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίζον-- 
τες εἶναι. ὅσον τε γὰρ χρόνον προύστη τῆς πόλεως ὅ 
ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ ἀσφαλῶς διεφύ-. 
λα ἐν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ᾽ ἐκείνου μεγίστη, ἐπεί 
τὲ ὃ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ 

8 4, ξύμπασα ἡ πόλις Τι. αι. Ρα]. 
δὴ: πο Ὁ. ΗΠῚ. 

1Π 62, 4, ) 1 28, 4. 41, 2. 

Αὑρ. Μ. 855. ὅτ, Μοβαι. 
Αα ποη ρϑιῖϊ, 56 βἰῃρ  β ΟΡ ροβιιαπὶ ἐδ, Οἔ, 

8 ὅ, ὁδὲ Ι(. Ραὶ. Αυρ. Βερ. Γπιρᾷ. τη. Αὐ ὅδε ἰᾶπι Δα ρτοίαβὶπ 

νἱἀοίαν δοοιβαίαβ. 6556, Οἵ, ΡΙ αἱ. 
αοΥρ. ὅ168, Δυοίοῦ οοπαοιηπᾶ- 
«0 η15 βθοπηα πὶ νεῦρα αυϑοάϑτη 
Αὐἰβυῖβ (ΠῚ ρ. 2581. 262) νἱἀ 6γὶ 
Ροίεδύ ΟἸεοπ; δἂὺ νἱά. Ρ]αΐ, 1. 1. 
ὁ. 8ὅ οχίν, διίηθ Ῥϑυίοθ8. ἰδ 
᾿πηρουῖο ρυὶναίιβ, 46 60 νἱα. ὅτοι. 
Ηΐβυ ΝῚ Ρ. 226 (1Π Ρ. 448 ᾿πίεγρν,). 

8 4, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος 
ποιεῖν. ΟΥΤΝ 28,8 οἷον ὄχλος 
φιλεὶ ποιεῖν, ΨΠΙ 1, 8 ὅπερ 
φιλεῖ δῆμος ποιεῖν. τ 6581 
105 νυϊοὶ οἱ νυϊρο ἀΐσογα 
5016ῖ Τδο. ἵπίσι, ΤῈ 69). Ργορίον 
στρατηγὸν εἵλοντο Ηενν, οἷόν- 
περ τιᾶνα], ϑ5εὰ ΘΟΘἸζΆΠάιτιπι δδι 
πάντα τὰ πράγματα ἐπιτρέπειν 
ὅτῳ πρότερον ἐν ὀργῇ εἶχον. 
-- στρατηγόν. Νᾷηι οοη- 
ἀδπηηδίϊοηθ τηδρ βίγαίι5 οἱ δὉ- 
τορᾶῖιβ οὐαί, Οἱ. αν] Ηΐβι. αν. 
ΤῈ ᾿. 416. 857. -- πάντα ... 
ἐπέτρεψαν. »»ΟΥ Ν ΠῚ 82, 1 καὶ 
τὰ πράγματα πάντα ἀνετίϑε- 
σαν. Εἰϊαβτηοαϊ ργδθίου Τωῶτον κῃ 
τῶρ εται.( Καπορ. Οἵ, Οαν, 1. 1. 
Ρ. 848. -- ὦν... ἤλγει. Οὗ 
δάη. 62, 8. Α650ἢ. Ἂρ. 511. Ευγ. 
Ηρα. 1966. Κυυθσ, πἰος ἔογίαββθ 
πέρι Ιερ θη πὶ 6888 δἀποίαί. δὰ 
βίο τηΐϊηιι8 δοοιγαίθ εχ Δάν Γ80 
τεβροπᾶθὺ ἰῃΒΘα 16 ῃ5 ὧν δέ. Τε- 
τηοῖα ἃ. ἤλγει Ηενν. - ἀμ- 
βλύτεροι ἤδη ὄντες, 50}}. 
πρὸς ταῦτα. --- πλείστου 
ἄξιον νομίξοντες εἶναι -Ξ 

πρὸς ταῦτα αὐτὸν (τὸν Περι- 
Ἀλέα) πλείστου ἄξιον νομέξον- 
τες εἶναι. 

ὃ ὅ. ἐν τῇ εἰρήνῃ, ἴῃ 
Ρᾶσ66, ρΡ8οῖὶβ τ᾿ ρ οῦθ. ΟἿ, ΠῚ 
9. 18. ἢδεο ΟἿΠῚ ΟΠ ΓΆΡ βἰηΐ 
νΟΡΡ 8 ἐπεί τε ὁ πόλεμος κατ- 
ἔστη δίαι!θ. ΡΥΪΠΟΙραίι5. ΡΘΡΙΟ 15 
ἴῃ ρ8οῖ5. οὖ Ὀ61Π1 ἐεπηροτὰ αἰβοθν- 
ΠΔΙΌΤ,. ΠΟ ΡαΐδΠ) 185. ΘΟΠΊΠιᾶ ἃ 
Κυαερ, τθοῖθ δηΐα ἐν τῇ εἶρ. 6858 
Ροβίίαπη. [ἀθηλ ποη 8 5010 ἰθῖη- 
Ροτὸ τῶν τρεακοντουτίδων σπον- 
δῶν ἵπ ρϑοὶβ νοσαθα!ο οορίίδη- 
Δα 6558. σοηΐνα ΒΙοοιηῇ, τϑοῖθ 
ἀοσυϊ; Π8ΠῚ ἰᾶᾷπΊ ἃηίθ οἃ8β Ρο- 
το 65. δὰ ΓΘΠΙΡῸΒΙοαπὶ δάπηϊηϊ- 
ΒΙΡΆΠΔ ΠῚ Ἀροοββίτ, Οἱ. Γ 111, 2. 
110, 1. -- μετρέως. Τοῦτο δ᾽ 
ἐστὶν ἐναντίον τοῦ βιαίως καὶ 
πλεονεκτικῶς ᾿πίογργθίαίαν. Αὐὶ- 
Βι]4. 1 ρΡ. 126, - ἀσφαλῶς 
ρΡτονιἀ θπίον, απ 6, ᾿πίρυρυο- 
ταύαν ΒΙοοπιῖ, (οὗ, δά, 1 69, δ); 
8566. οὔπὶ ἱπ48 ἃ 8 11 δχροπϑίαγ 
ἴθ αυδηίαᾳ Ρογίουϊα οοπίνα ροβίθ- 
του 65. οἰν ἰδίθη δα ἀπ χουῖηΐ, ρΡο- 
ἰἰὰβ ἐπτο, ἷ. 6. ἰΐα αὐ ἰαἰᾶ 65- 
86. (οἵ, απ, δὰ ἀναγκαίως θ4, 
2 δ(ὟἹ 88, 4), 5' σα  Ποανὶ νἱάδίαν, 
-- διεφύλαξεν. Αἰΐδηά6 δουῖ- 
βίαπῃη ἀ6 ἀϊαταγπὰ τ ῬΟβίνμΠῚ, 
οαϊι5 οἰξδοίιιηι βου! ρίονῦ σοπηρ  θοιϊ- 
ταν, Οἱ, δάπ. 49, 8. ΤπηρονΓθοίαπι 
ἰδηλθπ ΡΟϑιΐ ἴῃ ἱπηϊιδιίοηθ Ρτο- 
οορίαβ Ρ. 181. -- ὁ δέ ἴῃ 
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6 προγνοὺς τὴν δύναμιν. ἐπεβίω δὲ δύο ἔτη καὶ ἕξ 
μῆνας καὶ ἐπειδὴ ἀπέϑανεν, ἐπὶ πλέον ἔτι ἐγνώ--: 

1 σϑὴ ἡ πρόνοια αὐτοῦ ἐς τὸν πόλεμον. ὃ μὲν γὰρ 
ἡσυχάξοντάς τε παὶ τὸ ναυτικὸν ϑεραπεύοντας καὶ 
ἀρχὴν μὴ ἐπιχτωμένους ἐν τῷ πολέμῳ μηδὲ τῇ 
πόλει κινδυνεύοντας ἔφη περιέσεσϑαι" οὗ δὲ ταῦτά 
τὲ πάντα ἐς τοὐναντίον ἔπραξαν καὶ ἄλλα ἔξω τοῦ 

πολέμου δοκοῦντα εἶναι κατὰ τὰς ἰδίας φιλοτιμίας 
χαὶ ἴδια κέρδη κακῶς ἔς τὲ σφᾶς αὐτοὺς καὶ τοὺς 
ξυμμάχους ἐπολίτευσαν, ἃ κατορϑούμενα μὲν τοῖς 
ἰδιώταις τιμὴ καὶ ὠφελία μᾶλλον ἦν, σφαλέντα 
δὲ τῇ πόλει ἐς τὸν πόλεμον βλάβη καϑίστατο. 

8 αἴτιον δ᾽ ἦν ὅτι ἐχεῖνος μὲν δυνατὸς ὧν τῷ τε 
ἀξιώματι καὶ τῇ γνώμῃ χρημάτων τὲ διαφανῶς 

ἀπδη 84 ἀροάοβίῃ σγϑίαίπ πη ἢἰ πα τι νἱπι Παθογοί, εἱ ὁ πόλεμος ἀρυᾶ 
Τῆο, 586 06 ἀ6 Ῥεὶοροπῃθβίαθο θ61|10 ἀϊοϊἑαν (οἷ, δᾶμ, 81, 8), δέ 
Δαΐοπ ῬΑΥΪΓ6Ρ θ6η6 58 ἢαθί, Οἱ, δάῃ. 

8.6. μῆνας ἕξ το, Ψ η. Ἐς, ΡΘῚ ΟΠ αβηλαπὶ αυθηάδπι, Μ]ρ  ίδτη 
ΔΒ πΟβοῖΐ δἰἴᾶγη Αὐιϑυά, Πρ, 130, 

αὐτοῦ ἐς Ιι. αι. Ραὶ]. Αυρ. ΜΝ. 
Τρ, Αὐἱβια., το! αυϊ αὐτοῦ ἡ ἐς. 
ἜΒ ἑ ΠῚ Γ15..1: 

ὕ855., 61- δὴ; Το Βου: δ: 
Αγ οι! απλ ἰἰουαὺῦὶ ΠΟ ΠΘΟΘ556 

Δροάοβῖ, αἰ 460, 1. ΠΙ 98, 1, αδὶ 
οἵ, δάη. --- τὴν δύναμιν. Τῆς 
πόλεως Ρ᾽ουΐα 6 νΟΙ ΠΥ 6558 δυ- 
ναμιν, ΟΙα55. τοῦ πολέμου, αυοὰ 
οἱ νθῦθο προγνούς͵ οὐ ῬΡΟΧΙΠῚΪ5 
ἡ πρόν. αὖτ. ἐς τὸν πόλ. οοη- 
νϑηϊθηί 5 νἀ δία, 

5. 8; ἐπεβέω, Ὁ} Έ τ ἃ Β6}}} οχ- 
ογάϊαπι ν᾽ χὶτ. -- ἐπεὶ δὴ ἀπέ- 
ὅὍὅανεν. ἴ)ὴ6 πποῦῖθ οἷπ5. οἵ, ΡΙαι. 
Ῥευῖοὶ. 88, Α6]1. αν. Βίϑι. ΓΝ 28. 
-- πρόνοια... ἐς. ΟἿ δάη, 
602, ὅ εὐ θά, 6. 
δ α: τὸ ναυτικὸν ϑερα- 

πεύοντας (Γονοπίθ85). Π6 τὸ 
οἵ, 1.148, ὅ. 1118, 2. -- ἀρχὴν 
μὴ ἐπικτωμένους. ΟΝ 1144, 
1,--τῇ πόλει κινδυνεύον. 
τα] Υ 6 ΡΟΥΘ] 8 π 065.71.6, 
ΓΟ] οα τη ἴῃ αἰ5 οΥἸ ΤΠ] 6 ἢ 
νοοδηΐίθ8. Κ΄'ἴο τυγΒι8 ὟΙ 9, 8. 
47... 1. ἐΞυ δ ήλῆχ δ ει: εἶναι, 
ΔΙΪἃ 486 δὰ ᾿ἰ᾽οο "6}}ὰ ΠῚ πο 

ῬΘνΕ 15.560 (οἵ, δα πὶ 1 9: 2) 
νι άδθη ταν, ΡῬγαθίθν Ἔχ θα! ΠΟ Π 61 
Θ᾽ οαΙ πὶ, απι86 ἴδῃ] νου 5 ταῦτα 
πάντα ΘΟΠρ ΘΠ ΘΠ ἀ θη 1015 τὸ 
ἀρχὴν ἐπικτᾶσϑαι οοῃιἰποίαν, δὰ 
ΘΧΡΘαΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ Οτθία πὶ Π1}558 ΠῚ 
1 8ὅ, ὅ. θΘ, ἱπιροίαμη ἴῃ Μο]105 
[δοίατη ΝΥ 84 564., 5Β᾽ πη Π1ώ γοβρ οἱ 
γθοίθ οθηβοί Αὐη, -- ἐπολέτευ - 
σαν. Οἷ δάη. 87, ὃ 

8 8. ἐκεῖνος μὲν κ. τ. 1. 
ϑϑασίίαν ᾿παϊοῖα πὶ ἀ6 Ῥουῖοϊα Πο- 
ΠΟΥ ΠΟΘ ἢ 1551} 0}, α΄ ΟΟα ΘΟῊ 6. 
τοι. Ηἰδε. ΨΙ ρ. 399 544. (ΠῚ 
Ῥ. 440 54ᾳ. ἱπίογρι.). ΑἸῖὰ 46 δὸ 
ἸμαἸοῖα οΟἸ]οσὶε Καίζοη.,, ον 65 
αἰἱξ έακίβηιατοη", Ρ.- 1609---200. --- 
χρημάτων... ἀδωρότα- 
τος. Μοοτῖβ: ἀδωρύότατος, ὁ μὴ 
λαμβάνων δῶρα [ἀδωροδόκη- 
τος], ᾿Δττικῶς. Ὅς αἀάϊτο σοπο- 
{ἶἰνο νι ἃ, Μδι. αν, 8. 339. Κίαρρ. 
αν, 8 47, 20 δἄη. 10, ἀθ τα θῦ, 
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ἀδωρότατος γενόμενος χατεῖχε τὸ πλῆϑος ἐλευ-- 
ϑέρως, χαὶ οὐχ ἤγετο μᾶλλον ὑπ᾽ αὐτοῦ ἢ αὐτὸς 
ἦγεν, διὰ τὸ μὴ κτώμενος ἐξ οὐ προσηκόντων τὴν 
δύναμιν πρὸς ἡδονήν τι λέγειν, ἀλλ «ἔχων ἐπ᾿ ἀξιώ- 
σει καὶ πρὸς ὀργήν τι ἀντειπεῖν. ὁπότε γοῖν αἴ- 

σϑοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει ϑαρσοῦν- 
τας. λέγων κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσϑαι. 

ἀντικαϑίστη πάλιν ἐπὶ τὸ 
ϑαρσεῖν. ἐγίγνετό τὲ λόγῳ μὲν δημοχρατία, 
δεδιότας αὖ ἀλόγως 

5 ἃάη, -- ἐλευϑέρως. δ᾽π)ῖ- 
Τἰτον ἂο 87, 2 ᾿π θυρίδα πίαγ 110 6 - 
ΓΔΙΪΓΘΥ, ἷ. 6, 5.,860Ὸὺ πιοάο0 αυἱΐ 
ΟὕΤ 5ἰπσα!οναπὶ [ἰθουίαίθ εὐ ἴη- 
βοππουῦιπι ἀϊσπίταίο οοπουπθγοί, 
ΒΙοοπιῇ. ἘΠ ΕΕΣ ἰαπθη σνα]ύ 
6556 ΠΡ 616, ἷ. 6. ᾿ἴἴὰ αὐ ΡΟΡΪΪ 
γοϊαηίαι! ποὸη οΥδί βοαγθίαν (11]- 
θΘΡΔΙ ΘΓ ΘΠἰΠῚ ῬΓΟΡΥΪΘ εϑύ ἐλευ- 
ϑερίως), Ιάφαθ τηϑο 5 Θαπὶ ΡΓῸ- 
ΧἰΠη15 ν ΘΓ 8. ΟΠ ΘΤΕΪΙ, ΞΞ- 77 ξτο 
«γε. Εἰυβάθπι νειθὶ οί γαπὶ 

οἱ ΡῬᾶββίνιπη ἰίθ πὶ οοΟπίνα ροϑβί(ἃ 
νἀ οὈϊπηβ ΙΝ 29, 2, ΟἿ ἰδὲ δάπ. 
οἱ ΡΙαὶ. Ρῃδρᾶ. 946. Τυϊραπὶ 
ἔθτε βΒθρθῖ ταραπίυν ἃ 
τα αἸ εἰ{πἃ 1 6 τη ἃ σ᾽ 5 α π δ τη ΓΘ- 
σα πῦ αἰἸοίαηι οβύ ἴάν. {ΠῈ71:.8᾽ὃ 
-- ἐξ. Οἵ Μδιῃ. τι 5. 5.75 
Ρ- 1388 εἱ ἀθ οὐ Κριορ, τ, 8. 67, 
9. ἅη. 3. -- - πρὸς ἡδονήν τι 
λέγειν, Τί Ὁ Ατίβυαθ ΠΡ. 121 
ΟἸΠΪΒΒῈΠῚ ὩΠΟῚ5 ἱποὶ 5 Π14., ΟἸΠῚ 
ΡΙθγασηα 6. πο δαϊοϊδίαΣ ΝῚ ΙοΟ 
αἀἰσοπαϊ σθηπβ, ΑἹ Δ] θυ! ροϑί ὁρ- 
γήν ροβίίο θῈπ6 τοϑροπάθι. Οἱ, 
εἰΐδπι 37, 2 οἱ ΠῚ 42, 6. --- ἔχων 
ἐπ᾽ ἀξιώσει. Κιπορ. ἀλλ᾽ 
ἔχων... ἀντειπεῖν (οἷ 977. 1) 
ναὶ ΟΟΠίΓασἃ 6556. 1118 διὰ το 

. λέγειν. ϑεᾶ ἴτὰ τηϊπουθῖη 
ἴοτϑ ᾿να} 18 ΘΟΙΠΡΓΘΠΘηΒ10ΠἾ5. 601 - 
ΒΡΠΘΗ 8 ραΡίϊαπῈ ΓΕΒΡΟΠΘη8 
ΒοδΠπι. τὴν δύναμιν πὰς φποαὰ8 
Ῥογιΐπερα οχἰ βιϊπιδί, (αἱ οὈβθοιίι8 
ΟΙα55. σοηίγαυϊα 6556 ἀοοοί κτώ- 
μενος (5564 αἱ 5 ἐπ 6} 5) τὴν 
δύναμιν εἰ ἔχων τὴν δύναμιν, 
ἀθ ατὰ γοὺθουη κτᾶσθαι οἱ 
ἔχειν ορροβίτοπεο οἵ, 62,8. Οογία 

ΤΗπογαϊαϊβ ο]. 1. 3. ἘΑ. ΤΙ]. 

᾿ 
και 

ἔργῳ 

βῖο οὐηηΐα οχϑοί!ββίτηθ 6Χ 8 γ 6 γ50 
5101 νεβροπάβηΐί. Ναπι ἰΐθηι οοη- 
ττᾶνῖα βιπὶ πρὸς ἡδονήν: καὶ 
πρὸς ὀργήν, ἐξ οὐ προσηκόν- 
των: ἐπ᾽ ἀξιώσει. Ῥταρίεγθα 
ΔΠηδα νοῦ απ οϑί αἰ βου ΠΠ 6 ἢ 
ἰηΐ. ΡΙδ68. λέγειν οἱ ἰηΐ, δΟΥ, 
ἀντειπεῖν. Οἱ δηΐἷπὴ Ροϊεπίϊα πη 
556 4αὶ βίθαθηΐ ΒΘΙΠΡΟΓ ἴῃ ογᾶ- 
ἰδτη ἀἰοσαπί, Ῥονο] 65. διθπι, αὶ 
ῬΓΟΡΙΘΙ ΘΟ ΠΠ6ΠΊ ΟΠ ΠἾ τ Θχὶς- 
5. Π] Δ ] ΟΠ 6Πὶ Ρ Οὐδ πεϊδ πὶ Πα οΐ, 601 - 
ἀρϑαϊοῖῦ αὶ 6 ΓΘΡῸ]Ϊοα ν᾽ βΌτη δϑί. 
Ὧε ἀξιώσει εἴ, δἄη. 84, 6, ἀθ 
Ῥιδοῦ, ἐπί 04, ὅ. ΠΙ 56, 6. 
-- πρὸς ὁργ ἦν. Ηδοο ρ]6- 
ΓΌΤΊ] 6 να]θηΐ ἰγϑοῖ πα 6. ΟΌΤη 
γε. ΕΠ 9. δὲ ΥΠΠ ΟΣ 
ΒόορΡἢ, ΕἸ. 869, Αὐὶϑί, ἤδη, 844. 
866. Ηϊο αυ!ά θη, ΟἸΠῚ ΘΟΠίΡΑΤΙα 
βπῦ ψουθὰ πρὸς ἡδονήν, πρὸς 
ὀργήν ἰϊᾶ πιι ΘχοἰτάὙ 6 ΘΟΥ ΠῚ 
ἴπ αἰ ρπ ἃ 10 ἢ 6 ΠῚ Β᾽ σΠἸ ΠοΑΤΘΑτη. 
γαϊ. Αὐ Ποὸ δθῃίΓα ἀϊοοπαὶ ΒΌΤΙΗ 
6588 Γϑοίθ ὑεββροπηᾶθὶ Κτπορ. Νὸ- 
46 ΟΡ5 δδϑί πδὸ βεπίεηιίϊα δᾶ 
ἰαβίδπη ΟΡΡΟΒί ΟΠ 6 πὶ. ΝΟπΊΡ6 (αἱ 
ἰγδοαπᾶδ ἀἰοϊί, 15 σουίθ ΠῸΠ οτδίϊ- 
Ποδίαν οἱ οαἱϊ ἰγαβοϊίαγ, 

8. 9, κατέπλησσεν ἐπὶ τὸ 
φοβεῖσϑαι. Δα νογρθαῃι: 605 
(Θ ον πὶ σοη ΓΙ ἀ θη 18 πΠ|} Ρ6Υ- 
ΟΟΙΙοραὺ (4 Πρ 6 0 40) υ54π86 
ἃ τηρίατῃ, πᾶγο ΑΙΠθηδ6. οἰ 5 
ΤΘΥΓΟΥΘΙ {πη }]586 ΑἰΟΌΠΙΌΓ 
ἃ Οἷο, Βαϊ. 11, 44, --- ἀντι- 
καϑίστη...ϑαρφσεῖν.  εὐρὶβ 
ἀναγαγεῖν τοῖς λόγοις καὶ 
μεστὸν ἐλπίδων ποιῆσαι ἱΠπὰ- 
βίσαι Αὐϊβιῖα, ΠῚ ρ. 119. --- ἐγέ- 

10 



10 δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχή. 

11 
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οὗ δὲ ὕστερον 
ἴσοι αὐτοὶ μᾶλλον πρὸς ἀλλήλους ὄντες καὶ ὀρε- 
γόμενοι τοῦ πρῶτος ἕκαστος 

3 (ς Ἁ -"» ’ ν 

χαϑ' ἡδονὰς τῷ δήμῳ καὶ 
ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ δόναι. 

γίγνεσϑαι ἐτράποντο 
τὰ πράγματα ἐνδι- 
ὡς ἐν μεγάλῃ πόλει 

καὶ ἀρχὴν ἐχούσῃ ἡμαρτήϑη καὶ ὃ ἐς Σικελίαν 
πλοῦς, ὃς οὐ τοσοῦτον γνώμης ἁμάρτημα ἦν πρὸς 

810. ἡδονὴν Μοβαι,, φαοα ρτϑοίονι Πα, 584 οἵ, ΡΙαῖ, ΡΟΙΙυ. 288 ο. 
καὶ δηῖ τὰ πράγματα οι. πι. ΑἸ. Οἢν, θη. Αὐίβια, 564 οἵ, δἄη. 

΄ 9 ΄ 

γνετο τε... ἄρχη. Οἴ, δᾶη. 
195. 5. εἱ 6. τὰ Πρ δ οΙθ ἰΝ 51 
Ριμι. Ρογο]. 9 οὐ Μογαὶ, 802 6. --- 
ε ἸῚ 3 , ε Γ ες , 

ὑπὸ ... ἀνδρὸς ἀρχή. Ὑπο 
δριυὰ βυθβίαητι νη σοῦ θα] 6 Ροϑὶ- 
ἰὰπὶ δδὲ πὖ δριὰ ραββίναμη. ΟὗὮ 
Δ4η. 1 141, 7. Κυρμη. δὰ Χρη. 
Οοπηηι. ΠῚ 1, 84. ϑ14}}0. δὰ ΡΙΪαΐί. 
ΡοΊῖι. 291, 

8.10. οὗ δὲ ὕστερον Ἀ.τ. . 
Ρνοχίπια ἴσοι ... ὀρεγόμενοι 
ΟΙΑ55. πο ν αἱ πα {ἰδ ]οηθιη διι- 
58 16π|, 56 ουτῃ υίϊοαϊο απ ροπ ἃ 
οἱ βαθδίαηεῖνο ἀἰοῖᾷ 6556, 4υ͵ᾶ 8}}- 
ιεν δὰ οὗ ὕστερον ἄυτὰ 6Ἰ]1ρ58] τῆς 
πόλεως προστάντες Ορι18. δϑϑθῖ, 
Θοὰ οαπὶ 1Πὰ ἴσοι, , ὔντες 58- 
ΡΘΡΙονΊ 8. δυνατὸς ὦν ΓΟΒΡΟΙ- 
ἀεαηί, οἵ ὕστερον, αὐ ἀηίθὰ ἐκεῖ- 
νος, ν᾽άθηιῦ ρθὺ 586 δοοὶ ρθη 
6586, υἷ 5Βπῦ ΡΟΒίΘΓΪ ΟΥ̓ 65.) 4005 
6588 πολιτεύοντας οΧ 8 1 ἂρρᾶ- 
τοὶ. Νϑαᾷὰδ 5ῖο αἰ Πα ταῖθπὶ Παθοὲ 
αὐτοί. ϑὶρηϊῃολῦ θηΐηι ᾿ρ 5ὶ, Ρ 6. 
586 (ρεγβοηϊομ), πο ταιῖομθ ἰιὰ- 
θ᾽ια Ροιθηιΐαθ ἀυὰπὴ ἴῃ ΟἰἸνΙ(δῖθ 
Βαθεῦαπι, Αηΐο πρῶτος ΘΧΟΙΪ556 
αὐτός 5 ὉΒΡΊΟΔΤαν ἤφθυνν. ϑὃϑά πὰ- 

ἄυπι ἕκαστος ἀϊοϊζαγ αὶ 4115 

ΠῸΠ ορροπίταν. ΟΝ 80, 8, -- 
ἐτράποντο... ἐνδιδόναι, 
60 Θοη νου βὶ ϑαπὶ αὐ ΡΟΡαΪΟ 
αὐριηδαάτηοάππ)ι) οἱ ρἰδοθιοί 
οὐΐα πὴ (ν6] 4460) ΤΓΟΒΡΌΡ]Ϊ- 
οἃ 8. (δΔατη! ηϊβίγαι" 85) Ρ ΘΥΠλἰύ- 
τογ θη τ, Καί 5᾽σηϊΠοῦγο ἢ Οἢ 850 - 
Ιὰτἢ ογδίϊο 65 608 νοΪππταιΪ 
Ρορυϊὶ δοοομιπηούδγο νο- 
1 1556 Ρυίαι Αὐτὴ, δε ἴρβο ἴῃ 
δτδιϊαπὶ ἀϊοθπᾶο τοι ΡῈ] οὰ πὶ ΡῸ- 

Ρα]ο ΡΘΥτη  τπηϊ, γερὰ τὰ πραγ- 
ματα ἐνδιδόναι εοἰϊατῃ Υ 62, 2. 
ΥΙ 48, 2 ἱεσαηίαν, 6 ἰηῆη. οἴ. Ι 
ὕ0,1, διδὶ ἢθο ΘΧΘρ απ ΠΟΠΏΪΠ1 
αἰεὶ, [Ιπῆηϊῖνι5 ἰᾷθο νἱάοίαν 
Ροβίτιβ 6588 απο ἐτράποντο νο- 
Ι6 πὶ νἱπὶ ἈΒΒΌΠΗΪΙ. (υᾶγο Ῥοϑι 
ἰὰ πρὸς τὸ νεὶ ἐπὶ τὸ δἄάετε 
ΠῸΠ νἀ θίαῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥ ΠΤ 6586. 

811. ὁ ἐεςξΣικελίαν πλοῦς. 
Βίπη! διαὶ ἡμαρτήϑη, αποάᾶ 
᾿πΠ 80] 6 η 18 ααἰά θη ἀϊοίαηι Θβί, 
οασι ἰπάθ αποὰ 58θρε πολλὰ 
ἁμαρτάνειν εὐ 51π|}Π1ἃ Ιοσαπίιν 
(εἴ. δά η, 1 88, 6) τεοίθ “Βουϊθὶ 
ὁ πλοῦς ἁμαρτάνεται ΠῚ πᾶ - 
οἷβ ΘΟΠ ρὰ5. αυδπὶ Τμαιη6. ρτορίον 
αϑἰταῖα5 Ἰοοιοπθ8 πιὰ τᾶ Ρ6ο- 
οὐδίυν, Ρ]υτα ΡΟΘΟΒΝΙΟΤ 
4αϊδαθαπι ἀΐθετθ ἃπάθαὶ ΘΧΡ6- 
ἀϊυϊο ΡΘΟΟΔΙΌΤ, ΑΥ ΤΘΡΘΥΪΠΊῈ5 
οὐδ πὶ 1Π 61,.6 ἁμαρτανόμενα 
ἔργα, ΡΙαι. ῥτοιδξ. ϑῦτε ἡ ἐξ- 
αμαρτανομένη πρᾶξις, Αὐίβιοι, 
Ετῃ. ἢ ὅ (ρ. 1106) ἡ ὑπερβολὴ 
ἁμαρτάνεται. χ απΑΠ 15 ΘΧϑιη- 
ΡἢΪ5. νἱἀθύαν. ἴηι! ! οοἹ ποθὴ 6888, 
αυοιὶ ΟἸα58. ἀββονθῦδί, ΡΑΒΒΊ ν ΠῚ 
δοιϊνὶ ἁμαρτάνειν τινός, βοᾷ 
δοιίνὶ ἁμαρτάνειν τι, ἷ. 6. «περέ 
τι, ἔς τι, Ῥ Δ ΟΒΘΡΕΪΠῚ ΟἸΙΠῚ ἁμαρ- 
τάνειν τινός πο ββϑθααθηάϊὶ 
νἱπ Πα θοαὶ, αὐ 4])} ΠΟ [ἰο00, 
Ὁ] οχροάϊιϊο ᾽ο]Π θη δὶ ΟΠ 
ΘΡΡΟΥΘ 5 υϑοθρίδ 6858 ἀἰοῖίαν, 
Αἰϊθηᾶ οβί. Τοηλογὸ ἰσὶίαν ὃς ἀε- 
Ἰοπά πη] 6558. θηβοί ΒοκΙς. -- οὐ 
τοσοῦτον κ.τ. Δ. δ τὸ νἱά, 
ἨονιΖθονρ. ΑἸοΙθ. Ρ. 157 8α4. --- 
γνώμης... ἐπῇσαν, ἰὰἀἰοῖ! 
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οὺς ἐπῇσαν ὅσον οἱ ἐκπέμψαντες οὐ τὰ πρόσφορα 
τοῖς οἰχομένοις ἐπιγιγνώσκοντες, ἀλλὰ κατὰ τὰς 
ἰδίας διαβολὰς περὶ τῆς τοῦ δήμου προστασίας, 
τά τε ἔν τῷ στρατοπέδῳ ἀμβλίτερα ἐποίουν καὶ 
τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶτον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχϑη- 
σαν. σφαλέντες δ᾽ ἐν Σικελίᾳ ἄλλη τὲ παρασκευῇ 
καὶ τοῦ ναυτικοῦ τῷ πλείονι μορίῳ καὶ κατὰ τὴν 

8 11, διαφορὰς Μ. τη. εἰ ἀδίθυϊογα5 Δ] Ιαπού, 
βιρηϊβοαῦ! πθοθβ58 δϑί δίᾳαθ ἰηΐτα δηίθ ἐσφάλησαν. 

ΟΥΓΟΥ οτδί δάνογϑιβ (φορθη- 
67) 605 Θοῃ ἐγᾶ 4 05 ΡΓΟΓ[]- 
οἰβοθθαπίατ, Απίθ νν, πρὸς 
οὖς 5υθαιάϊ πρὸς τούτους εἴ 
οἵ. δάπ. ΥἹ 81, 6, οὐ ἀθ ἐπιέναι 
πρός τινα νἱά. ἀάπ. 1 86, ὅ. 
ὅσον κ. τ.1. ΡοΡΡΙΡ αὐδᾶϑὶ ργδε- 
οεββοῦῖν ἔν ὦ οὐ τοσοῦτον 
γνώμῃ ἥμαρτον. ΤΌΠ ΘΓ βίπάθι 
ἤδη ἀϊοοπαὶ ΠΟΘ μα πὶ Ηριν. 
Βδάμᾶτηο διοίογο ΡΓῸ οἵ 5ου 1065 
ὅτι, 410 6 ρ50 αυϊάθιη ρίθηᾶ 
ΒΕΥΠΊΟΠἾ8Β ΘΟησγπθηἰα εἰβοίταν, 
488. ΡοΟΙΪι5 ὅσον φιλονικίας, 
ὅτι Ἀ. τ. 1. Ροβίαϊαί. Ρνγδθίευθᾶ 
ἀτιϊοα! 5 οὗ πϑοθβϑαῦῖιβ δϑί, 4π0- 
πἴατη οἵ ἐχπέμψαντες ΟΡρο- 
παπῖαν τοῖς οἰχομένοις. Νὸοβ 
ψΘΥθΟΓ ΠῚ ἱποοη ΓΘ ητ8 ΠῚ ἃ ΤΉ. 
Εἰοδυιίοπα ποπ ΔΠΙΘΠΔ ΠῚ 6558 Ρευ- 
ἰᾶτηι5. Κυαδρ, ΠΪσ γαγβαβ (οἵ, Δα η, 
600, 4) ἐδίέᾳ οοπίοῖς, αποὰ Βἷο 
ΠΟῚ Τη8 515. ΠΘΟΘΒΒΔΓΙ ΠῚ οβί 418 ΠῚ 
ἱπίγα ἴῃ ταῖς ἰδίαις διαφοραῖς. 
- οἵ ἐκπέμψαντες] Ἄη- 
ναίων οἵ προύχοντες. 56Π0]. 
ϑαπι ἰρσίταγ 11 ααἱ οτηἰτύθη ἀϊ 
δΔιοίο τυ 8 Ξε ώτ τε ἀν τον ΟσΥ 
Κυαθρ.. αν. 9 2, 1 δᾷαη. 4, -- 

οὐ τὰ πρόσφορα ἼΠτ..2.. ἰηοπι 
α {1114 (5αϊαίατῖα) ργοΐεοιυ β 
(Ρ οβ 68) ἀδοϑύῃ θη 68, ΑΤΠΟ]- 
ἀυτῃ ᾿π θυ ρυθίδτ ΠῚ 6556 ΠΟ Π6- 
οοββαγὶᾶ Βυ δι αἴ ἀθοθυ ἢ 6 η- 
[65, 5648 ἢδηο Θχρί παι] οη θη Π6Ο 
ψΘΡΌΪ5. 6556. ΟΠ 5ΘῃΊ8 ἢ 68 ΠΊ ΠΘ6Ὸ ΓΕΪ, 
οαπι ΑἸΠΘἢΐθη565. αὔΐϊαπθ. ροβία- 
Ιδῖὰ δι χη ΝΊοῖαΘ ἴῃ 511 ΠΠᾺ πὶ πηϊ- 
βοῦῖηῖ, ἀοσοι ατγοι, Ηϊβο ὙΠ Ρ.8017 
(ΤΥ ρ.114 ἰμίογρι,), αὶ ἀθ ΑἸοὶ- 
δῖα τονοοᾶΐο οὐ βι μη] 1115 ἀθονο- 

ρα αἰϊπὰ ἢἴο 
ΟΥ δάη. 

ι15. Ἰαθοὺ οορίίατϊ. --- τοῖς οἶχο- 
μένοις, Ρτγοἔθο 8. ΟΥ.1138,1. 
ΠῚ 81, 2. -- ἐπιγιγνώσκπον- 
τες. Ῥγδθροβίεῖο ἐπί μῖο νἱἀδίαν 
γαϊερθ ροϑίθα, ἷ, 6. Ροϑίαιιδπι 
ῥἈὶ τον τὰ ΘΠἶδβα δϑί, ΑΠΠῸΡ 1 
10, 2. ἀλλά. Μεπίεβ τερείβ 
ἐπιγιγνώσκποντες. Οἵ, άπ. ΤΊ, 2. 
Κυπθρον ἰἀΠ16Π., ΠἸΘ ΠῚ ΒΟΘΙΙΠΙ, εὐ 
ΟἸα55. ΒΘαῸΠ ΩΡ, γᾶν δία τη 56}- 
ΙΠΟΠΘΠῚ 6586 ὁθηβοί οοπἔθγθηβ τ, 
89, 2, 8. Ουοά πορὶβ τϊηἰπη8 
ν᾽ ἀθίαν πΘΟΘββαγὶ αΠῚ 6556. ϑ6η- 
ἰΘητᾶἃ ΘΠΪΠῚ ἤδθο εβϑί: ροϑβίϑθ- 
γον ΘΟ πατῇ ἀθογείἃ ΠΟΠ ΡΓΟ- 
ἔδθουϊβ αὐἰ118 οταπί, 8568 ρτὶ- 
γδιὶβ ᾿ρβογατη ααἰθι5 ἀθ ρυΐὶῃ- 
Οἵρ απ οοηίθηἀδθαίαν ΟὈ  γ 6ο ἐ8- 
«ἰοηϊθ 5. ΔΟΘΟΙΏΠΊΟ ἃ (8. 
διαβολάς, οαϊαπηηΐᾷ8 οτὶ- 
πα ϊη αύϊο 685 5ῖνα οδίγοθοία- 
[1065 πη πἴτ8.5, ὈΙοαΠΐαν ἃ αἴθ τη 
διαβολαὶ περί τινος 6δ046πὶ ἴδν8 
τηοάο δία ἀγὼν περί τινος 
(ΠῚ 40, 1. 585,2). ΟἿ, οὔδτη δαπ. 
ΙΝ 608, 2. Αρῖταν 46 115. {ΠΟΛ Τα 
Ποταϊππὶ ΘΟΙ ΘΠ ΟἢἾθ 15. ἀαἰθὰ5 
τῷ ΑἸοϊθ᾽α 465. 6 5ὅ1ο Πα γθνοθᾶγο- 
τὰ εἴἴδοιαπι εβί. -- τὰ περὶ 
τὴν πόλιν. Ἐδὲ δοραβδιϊνιβ 
Ῥθπάθηβ εχ Ρᾶ88. ἐταράχϑησαν. 
-- πρῶτον. Βεοβρίοϊζαν δὰ τὰ- 
σα} 0ι15. οαπὶ Ηθγ ΟΡ ἀάγιπὶ [116 
οοΟηϊπποίοβ5, ἀπ ΟρρομπηΐαΡ. 115 
αἱ 8 12 εχίν, βσπιποδηίανγ, 6 
ΤΠ ΡΥ Ὑ1 85: 

δ 12, σφαλέντες ... πα- 
ρασπευῇ. ϑιτα ον οαπὶ ἀδι, ΥἹ 
10,2 σφαλέντων ἀξιόχρεῳ δυ- 
νάμει. ΑἸΐον Π 87, 8. -- τοῦ 
ναυτικοῦ. Νοη δᾶ 5011πΠῚ οϑί 

10: 

12 
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πόλιν ἤδη ἐν στάσει ὄντες ὅμως δέκα μὲν ἔτη 
ἀντεῖχον τοῖς τὲ πρότερον ὑπάρχουσι πολεμίοις 
καὶ τοῖς ἀπὸ Σικελίας μετ᾽ αὐτῶν καὶ τῶν ἕυμ- 
μάχων ἔτι τοῖς πλείοσιν ἀφεστηκόσι «Κύρῳ τὲ 
ὕστερον βασιλέως παιδὶ προσγενομένῳ, ὃς παρεῖχε 
χρήματα Πελοποννησίοις ἐς τὸ ναυτικόν, χαὶ οὐ 
πρότερον ἐνέδοσαν ἢ αὐτοὶ ἐν σφίσι καὶ ταῖς ἰδίαις 
διαφοραῖς περιπεσόντες ἐσφάλησαν. τοσοῦτον τῷ 

κι 
ὃ 12. τρία μὲν ἔτη οοἀά. ΟἷΔ, Δάη. 

᾽ , 

κατὰ τὰς ἰδίας 

Οἰαβϑὶβ απᾶθ ἴῃ ϑ᾽1ΟΙ Πατ τ588ἃ 
δδῖ, 8564 ππίνουβδ6 οσορίαθ Πᾶνα ]65 
Αὐποηϊοπβίαηι, --- θῈ μορέῳ ἃ" 
Ηρυν. ἀ6]6ιο οἵ. αάῃ, ΝΠ ὅ8, ϑἱ 
-- κατὰ τὴν... στάσει 
ὄντες. 6. ΔΙΠ 48 8464. 68 8αη. 
-- δέκα μὲν ἔτη. ὕιτ υυδάϊτι5 
ΠΌΠΠΘΙ 5 τρία ἰδ δ᾽, ποὴ ἃ 
οἰδάθ 510 Π 16 81 (ηι. ϑ6ρι. ἃ. 418), 
564 840 60 [ΠΡ ΟΓα 480 ἰπ ὑτΡ6 856- 
αἴυο ᾿ποορ ββϑὺ (ρυϊτη 18. πη θη βὶθιιβ 
8. 411) νοὶ] αὖ δὺὸ αὰὸ ῬεΙορου- 
ΠΘ511 οὐ 8101 Π}6Π 865. ΘΟΠΊΠΊ 6. 
ΑἸΠΘπΐθηβθ5. ἀρογθάϊ σοορ᾽ββθηΐ, 
Ϊ.. 6. διισία ΠΠ 0 8, 412 δχϑιηίθ, υ5- 
αυθράπτηῃ Ογγι8, ἰά αποα νου 4.408 
δΔοοΙ 1556. οχὶβυηδηάτπὶ δβϑβοί, 
ΘΑΓ65. νϑηἶββϑῖ, (6 ΠΊΡΟΥᾶ ΘΟΠΊριι- 
ἰδ η ἀδ 6556 Κσιιθρον δα ΟἸἸπι, Εαβί, 
ΗΘ]], Ρ. 84 ὀθηϑυῖί. Οὐ] πο5, 5] 
γον 5 τρία μὲν ἔτη ἀντεῖχον 
τοῦρονν. ΔῸΣ ἀφεστηκόσι͵͵ οοπίΡᾶ- 
γᾶ οβϑθῃηΐ Κύρῳ τε ὕστερον, 
ΒΟΡΙΒῚ ὕστερόν͵ τὲ (ϑ8θι μοί 
ὕστερον δὲ) Κυρῳ ποοο588 [τι858 
ΓΟΒΡΟΠαἸΠΊ118, 64 56 6 {1815 18 ΠΊ 
ὑπο νῖ Κυιθροῦ βύπα αἷῦ ἴῃ ΟΠ Θηΐ, 
δηίᾳ τι. 5 ἃ. ἃ, 1840 ρΡ. 489 5644. 
οὐ ἴῃ Βιυᾷ. Πἶβιυ. ΠΡ. 1580 548. 
Ῥθπθ ἱπηιριυρηδίιβ. Ὁ Ἠδδοκῖο ἀ8 
ΤΠπογ αἰ 8 οχίγθπιὶ θ6}}} ῬϑΙορ. 
ΔΠΠΟΓΌΤΊ ΘΟΠ τς 106 οὐ ἃ ΑΘ ΠῚ 
ΜΈΘΙΠοσο ἀθ Χοπορίιοι, ἰδίου, 
ατ, ρᾶγίθ ρυΐου Ρ. 2854. Ῥγουύβιιβ 
ΓοΥΥΪ πο Ροίοϑί Αὐποϊάϊ ορὶηΐϊο, 
αὶ {108 {65 ΔΠΠῸΒ. ἃ) δάνθηϊα 
Ογτὶ ἴῃ Αϑἰδυὴ τλΔΡ ΕἸ Π ΨῸΥΘ 
ἃ, 407 δα Αἰ θη 85 Τγβάπηανο {γὰ- 
ἀἰία8. νϑτθ ἃ, 404 πυμηθυαυὶ νυ], 

διαφορὰς οοἀά. ΟἿ, ἀ4η, 

ΘΙΤΊἸΠΠ τσ, αὐ νἸ ἀοίαγν, Βίανϑυβ. Οοτη- 
τηθηΐ, ἀθ Χοηορῖ. Πρ] ]δη. Ρ. 81. 
Ζέκα φρο οοἂᾶ, τρέα ἰορϑπάμπι 
6586. οοηϊθοὶν Ηδδοῖϊκ., οὐἶτ5. 60Π- 
ἰθούαγατῃ οοη Πντηδηΐ ἴβοον, Χ δ. 
Χο. Ηϊβι. αν. Π 4, 21. Αβϑβρη- 
{ἰτὰν ΟἸ 55.» ἀΟ0Ο6η8; απ ἀδιϊνὶ 
τοῖς τε πρ. ὑπ. πολεμίοις καὶ 
τοῖς ἀπὸ Σ'. καὶ τοῖς ἀφεστη- 
κόσι Κύρῳ τε ὕστερον (τε 6ΠΪΠῚ 
ῬΟΒίλ ΠῚ ΠῚ ΠΊΘΠΊ ΓΙ ΠῚ δ᾿ ΠΟΘ ΓΘ) 
ἈΓΟ551Π16 ΠΟΥ 5] ηΐ, αἴνουβᾷ ἰθηη- 
Ῥουΐβ βριῖἃ ἀοβίβπᾶτὶ ΠΟ ΡΟΒ86: 
ΟΡΡοηὶ ΔαΡΘτα μὲν οοπϊαποιοπὶ 
ἰηΐγα καὶ οὐ. Ρεογρούδιη. ἰρίτυν 
ὀκτώ ταᾶναὶ ΜῈΕ]]. 1. 1. Ρ. οἵ, -- 
βασιλέως παιδί] βασιλέως 
λέγει τοῦ “ΖΙαρείου, υἱοῦ ᾿ἄρτα- 
ξέρξου. Ξ6Π0], --- προσγενο- 
ἐνῷ. ϑαρρ!. Ρτοη. ἐκείνοις. --- 

ὃς παρεῖχε κ. τ. Δ. Οἱ Χου, 
Ηἶβι, αν. Π 11 564. -- καὶ οὐ 
πρότερον ἐνέδοσαν. ,, Οτπὶ 
ΒΟΡΙΡίΟΥ δἰί ᾿ἴἰὰ θχούϑιιδ: ΑὙΠ6- 
πΐΘ 565 Βίοι! θη δὶ οἴδάθ 
Ρονοα βὶ Ρ6 0 ἀϊπύατγ ἃ ΠῚ φιῖς- 
αἴθηλ ὑθτη Ρ 5 θ6}]1 οράᾶπτᾶ- 
νΘΥ ἢ, ΡΟΥΡῚῦ ΠΟΓᾺΠῚ ἱπΠῚ ΠΊΘΠΊΟΥ : 
ποαὰθ Ραΐπ5 Βα σοαθ γα πύ 
οθῖ, ῬτῸ 5ϑὰ ἐδηθη 8 πα 6 ΠῚ ἃ 
θ6110 ἀοβιϊλογαηῦ, απ8ῃ - 
4 ἃ τῇ τὰς ΡῬτὶα5. 4πδπηὶ οοί, 
Ηδδοκ. 1. 1, Ρ.2, -- ἐν σφέσι 
--Ξ- ἐν φίσιν αὐτοῖς (εἴ, 70, 2. 
ΙΝ 8. 9.) Σηὐεν 58. Ὁ πὶ ἸΝ 
25, 9. --- καὶ. . ἐσφάλησαν. 
σοαα, βου ριαγαπι ἰΐα Ἰη οΥΡΡθίδη - 
(αν αὐ δαὶ κατὰ τὰς ἰδίας δια- 
φοράς ουηϊ ἐσφάλησαν ἰππροηίο5 

ὥς»... 
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Περικλεῖ ἐπερίσσευσε τότε ἀφ᾽ ὧν αὐτοὺς προέγνω 
καὶ πάνυ ἂν ῥᾳδίως περιγενέσϑαι τῶν ΠΠ|ελοπον- 
νησίων αὐτῶν τῷ πολέμῳ. 

06. Οἱ δὲ “Δακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξίμμαχοι τοῦ 

δ. Ἶ5. 

δὰ περιπεσόντες, οαπῃ 4]10ὶ ἀρτὰᾶ 
ΤῊ. περιπίπτειν πυδαιᾶπι ἀδῦ, 
510. Οαγθδι, βιθαπάϊαηί αὐταῖς 
δαὶ ἐν σφίσι ἴπ δα Πἀθτα 56 ῃ 511 
οὐπὶ περιπεσόντες ἰιπρσαηὶ 410 
ΔΙ] (Βεγοα. Ι 108. Αὐὶϑιϊα. Ι 
Ρ. 310) ἑαυτῷ περιπίπτειν, 508 
οα] ρα ἴῃ πιδΙαπι ἱποία θυ, 
αἰοῖταν, 564 δχ Ῥυίουα ἱπίεγργο- 
ἸϑιῖοΠ 6 ῬΥΟΓΒΒ ᾿ΠᾺΠῸ δβὺ αὐταῖς 
περιπεσόντες, αποπίδπι ἀἰ5011115 
ΑἸΠδηΐθηβοβ. ἐὰπῇ ἀΘπηατη ἃ [Ποῖ ο8 
6586. Οὕτὴ ἴῃ δα ἱποιαἰββεη δά 60 
ΕΣ 586. ᾿ῃ.6!Π] ο τ αὖ ΠΟΙΠΪ 811 ΠῚ 
ΘΧΡΓΘΒΒΠΠῚ θᾶ Π6. 1Π51|81ΠῚ] 6586 
νἱἀθαίαν, {Ὁ δαίθιη. ἃ]ίθγα τδίϊο 
δαπηϊτίαίαν, ἀ 6] θη υτη οβί ἐν, αποά 
Ηεννν. ἔθοϊε; 5ε4. πθ 816 ααΐϊάθπι 
περιπεσόντες Β08 ΠῚ νἱΠῚ ΡΓΔΘίον 
ἐσφάλησαν Βαῦθι. οποᾶ ἰάθη 
ἴπ ΟἸα55. οοηῃϊθοίαναιι ζξυμφο- 
ραῖς) περιπεσόντες οδαϊϊ. Οιδα 
ααΐοιη ᾿ΘΠ 55. Πη86 αι τη ΠΌΠΟ ΓΘ- 
ΘΘΡ᾿πηὰ5. Θπιοπάἀδιϊοπὶ (οἵ. Μαβ. 
Ἀμοη. ΧΧΙ ρΡ. 4718) πο ορροβυϊ 
(414 βαηὺ τὖ, Πἰδὶ αἰΐϊα οὐβίθηίϊ, 
ῬΓῸ οθυββίπηα Πα θθηάα 5ἰ., Οοπη- 
το πα] οηἷπὶ περιπίπτειν 56 ΠΡ 6} 
ΔΘ ἰπηρτον  δ5 οα5 1 5. αἰεὶ, οὐ 8] 
παλν.: . ἐσφάλησαν δα ΞῈρΟΥΪ5 
σφαλέντες γοβρί οἷαί, ἴπ {Π10 ρνἃ- 
ἀδιϊοημ θη ἀδβιἀθγαυὶ. θα ργῖὰΒ 
ΠΟ ΨΘΓῸΠ οβύ (οἴ. ΘηΪπα Χρη, 
Ηΐϊϑβι. αν. ΝῚ 8,9 οἵ χρήμασι 
διαφϑαρέντες αἰσχύνῃ περι- 
πίπτουσιν), παῖ Δἰτθυ πὶ αυΐο- 
πᾶ πῃ να]οί, οτὴ ἃ Ρ.1551π|6 ἀἰοδίαν 
Ῥοβὺ Ὀ6}Π1 5101 ΠΠ6 Π818. ΘΑ] Δ ἢν ΠΑ ΓΘ ΤῺ 
οὐΐα πὶ (καΐ) 8|18π εχ ᾿πίθβιϊ πβ 
ΟΠ ΘΠ ΓΟ ΗΠ 05. δοοϊ 1588. Μίδου 
ουπὶ ἴαρε καί δηϊ6 ταῖς ἐδ διαφ. 
ἀἰβρ!!οογοὶ ρτΟρίει" 56 α 10 6πὶ ἰᾶ πη 
ἃὨΘἃ ΟΥ̓ ΘΡΌΙ5 κατὰ τὴν πόλιν 
ἤδη ἐν στάσει ὄντες ὁοοτηπι6- 
ψμηογαίδπι), 564 πο 5011 δα ταῖς 
ἰδ. διαφ., 564 οἰΐδιη δὰ ἐσφά- 
λησαν 1Ππ4 Ρογεϊποῖ; ρυΐογθ δι θτα 

αὐτὸς οοαά. Ο΄, δάη. 

118 βεαϊοπθ ποαᾷὰθ ἐσφάλησαν 
πθαπ6 σφαλῆναι αἰοι 5πηῖ. Ργδο- 
ἰονθᾷ ΤῊ, ἱπίθυῦ. αν θὰ85. ἰη θϑιϊπἃ8 
αἰβεϊποίοη 6 πὶ 4 πδηαδπὶ εἰ οτδάά- 
ΟΠ ΘΓ ν᾽ άθύαν ἴδθθγθ αὖ ἰρϑ8ἃ 
νερὰ τὰ περὶ τὴν πόλιν πρῶ- 
τον ἐν ἀλλήλοις ἐταράχϑησαν 
(δ 11), κατὰ τὴν πόλιν ἤδη ἐν 
στάσει ὄντες, ταῖς ἰδ. διαφ. 
περιπεσόντες 5815 Οβίθηαῃί, 
Ταὶς ἰδ. διαφ. 5ἰ5ηϊΠοδηιΓ 
ποῦδθ ᾿Π86 (οἴ, τὰς ἐδέας δια- 
βολάς 8 11) ἀἰδοοταϊαθ. οἵ ρτο- 
ἀἸ ΠΟ Ππ65. 486 ΘΧίγοηἶβ 6} Ῥο]ο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΔΟΙ (θη ρουθ85. ἔπ αηΐ, 
ΠΣ ΓΘ ὉΠ ὈΠ51: Μεποχ. 2484 τῇ 
δὲ ἡμετέρᾳ αὐτῶν «διαφορᾷ 
ἐκρατήϑημεν, οὐχ ὑπὸ τῶν 
ἄλλων. 

8 18. τοσοῦτον... περι- 
γενέσϑαι, ἰδ τὰ ΒῈῸΡ6Γἃ- 
μαύ (ϑυρρεδίοθ δι) Ρουίο 
ΘΟΥῸ ΠῚ απ ΟΥ̓ ΤΠ ΟΡ 6 ἴδ οἱ "πὶ 6 
605 σ᾽ ΟἴΥΟΒ ργϑδονίαῖϊν. ΟἿ, 
ἴο5. Α.1. ΧΙΧ 1, 18 τοσόνδε 
ἐπερίσσευσεν αὐτοῖς εὐνοίας. 
Ομποά οοαά. παροηὶ αὐτὸς δᾷ 
Β6ῃ 6 η 118 Π| ῬΆΙΠΠῚ ΘΟ ην Θηἶυ. 5ῖνα 
δπΐπ δὰ περιγενέσϑιαι τεΐενίαγ, 
Δυγορϑητ86. Ρουθ 65. ΔΟΘ Β8Πα 15 
Ε586ῖ, δ] δ᾽ δ᾽ ᾿ρϑὶ θχοθρίβ ον! θι8 
5115. Γαα ΓΔ ΠΔ νἱοίουῖδπι {ἰθαδγοῖ, 
Βῖνθ πὶ προέγνω ἰπηρίταγ, ἰἰ 
4ῸΟΓΙ ΠῚ δυοίογ  αῖθ ΘΙ] Τὴ οὐ ΠῚ 
84. ΑἸ105 ἀυϑιη δὰ ΡοΙΟρΟΠΠ65105 
{Δ 5] αἰ πὶ οδύ ἰδ ηύιι πη] θοαὶ αἱ 
ΟΡ65. οἰνιταίθ5 δὰ ῬϑΙορ ΟΠ ἢ 5105 
ΒΌΡΘΓΔΠ405 Βυ ἤσογα Ἰρηποσδγθηΐ 
αἰ ΘἰΪὰ  Π].]10 ΠΊϑΙοΓα 8. οἰ Ποὶ 
ΡΟΒ88 ὁοηβάονθηί. [ἰδαιιθ Γθοίθ 
ΟΙα55. αὐτούς βου ρ511, αιιοὰ ὁοη- 
Πγπηδίαν νου 5 απιᾶθ ἴῃ ἰηΐτϊο 8 7 
Ιερᾳηίαν, Π)6 ἱπῆῃ. οἵ, ΜαίΠ, α΄, 
8 ὅ49 ἀάμ, 2. -- Πελοποννη- 
σίων αὐτῶν, Ῥεϊ!οροπμο- 

Βῖ05 'ρ8505 5ῖνθ 5010 8 (ϑϊ [15 
Θ᾽ΟΙΠΙ 6 η565 δίαᾳυθ 8001} ααἱ ἀοἴδ- 
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αὐτοῦ ϑέρους ἐστράτευσαν ναυσὶν ἑκατὸν ἐς Ζά- 
κυνῦον τὴν νῆσον, ἣ κεῖται ἀντιπέρας ᾿Ηλιδος" 
εἰσὶ δὲ ᾿ἀχαιῶν τῶν ἐκ Πελοποννήσου ἄποικοι 
καὶ ᾿ϑηναίοις ξυνεμάχουν. ἐπέπλεον δὲ “ακεδαι-- 
μονίων χίλιοι ὁπλῖται καὶ Κνῆμος Σπαρτιάτης 
ναύαρχος. ἀποβάντες δὲ ἐς τὴν γῆν ἐδήωσαν τὰ 
πολλά. καὶ ἐπειδὴ οὐ ξυνεχώρουν, ἀπέπλευσαν 
ἐπ᾽ οἴκου. 

61. Καὶ τοῦ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾽4ρι- 
στεὺς Κορίνϑιος καὶ “ακεδαιμονίων πρέσβεις 
᾿νήριστος καὶ Νικόλαος καὶ Πρατόδαμος καὶ 
Τεγεάτης Τιμαγόρας καὶ ᾿Αργεῖος ἰδίᾳ Πόλλις, 
πορευόμενοι ἐς τὴν ᾿“σίαν ὡς βασιλέα, εἴ πὼς 
πείσειαν αὐτὸν “χρήματά τε παρέχειν καὶ ξυμπο- 
λεμεῖν, ἀφικνοῦνται ὡς Σιτάλκην πρῶτον τὸν 
Τήφεω ἐς Θράκην, βουλόμενοι πεῖσαί τὲ αὐτόν, 
εἰ δύναιντο, μεταστάντα τῆς ᾿4ϑηναίων ξυμμαχίας 
στρατεῦσαι ἐπὶ τὴν ΤΠ|οτείδαιαν, οὐ ἦν στράτευμα 

τῶν ᾿4ϑηναίων πολιορκοῦν, “ἢ ἧπερ ὥρμηντο 

ἀρ. 07. 8 1. Στρατόδημος ΤἸι. ναί. Β6ρ. Ε, Η., Πρατόδαμος 
Μ., τοῖα Πρατόδημος. Βοος Ηρυν. δοηβεγί Πρατόλαος. 

οογδηΐ, ἀθηΐαιιο ΟΥτιι5 58 Β0η δά- 
1 χΊβ56η1), 
ἀρ. 66. 81. εἰσὶ δὲ (οἵ 

Ζακυύνϑιοι; οἵ. δ π 1305...) 
᾿χαιῶν.... ἄποικοι. ῥ᾽6- 
56 ΠῚ Ῥαυβ. ἼΠΙ 24, 2. -- τῶν 
ἐκ Πελοποννήσου, ϊ. 6. τῶν 
Πελοποννησιακῶν. Οἵ, Μδιῃ. 
ατ. 8 ὅ14 ρΡ. 1382 54. 

8 2, Κνῆμος .... ναύαρ- 
χος. 76 ὕποηῆῖο οἵ, ο. 80--Θ86, 
93, ἀθ πδυδγο δ Τ.δορ δου οἷο - 
τῦσι ᾿δΠπ- 80, 2: “- ξυνεχώ- 
ρουν] ἐνεδίδουν οἵ Ζακύνϑιοι. 
ΘΟΠΟΙ], Ο΄, φάη. 59, 2. 
ᾶρ. 67. 81. ἀνήριστος. 

2» ρου Πα 6 δ 5 βοοσηά πηι ἤθνο- 
ἄἀοι. ΝἼΙ 187, αὐ Παηο ΠΙ βίου ἃ ΠῚ 
δἰιρῖι, ΝΙΘΟΙ 8. [αἰ ΒῸ]Π15. ΠΠ᾿τι5. “ἢ 
1011], Οδἀποδδίογατη αἰ πᾶ 0 
88 ΠῚΪ5ΒΟΥΙΠῚ {108 {πη ἀ θ᾽ οί 8 
6586 ΠΟῚ ΤΠ ἀ 6 6 γ6 ΟΧ βυϊ πηαυὶ 
ΘΧρ οὶ ατοί, Ηΐδι, ΝῚ ρ. 240 

(ΤΠ Ρ. 464 ἰμίογρν.). --- ἐδ έᾳ] 
ἄνευ τοῦ κοινοῦ" οἵ γὰρ ΄4ρ- 
γεῖονι φίλοι σαν ᾿Αϑηναίοις. 
6001. Οτν Πἶο 5110 Ποιηΐη8 οἱ 51Π8 
οἰν τα τ15 δαοίουῖ αῖθ πὰ Ῥγοί οί 5 
β'ῖ, ἀθ δοὸ ναῦῖὰα οοῃϊοὶ ροββαηῖς; 
Ροβύ ΒΙοοην, βυβρίοαίαν Ηθυθϑῖ, 
ΔῸ Ορ(πηδίϊα) [οί ΟΠ 6. Θι1ΠΊ Π1}5-- 
ΒῸΠῚ 6586. (Ζι» ἰϑϑοΐ. (67 αἰιδιῦ. 
Ῥοϊ. ϑρανγέ. Ῥ. 88). --- Σιτάλκην 

«τὸν Τήρεω. Οἱ. 29,1 ι0]- 
6 δάῃ, -- μεταστάντα. ΟΥ̓. 
Κυιθρ. ὅγπι. ροῦδι, οὐ ἀϊα] θοῦ, 

41, 18 δάη. 8.---στρατεῦσαι 
ἐπὶ τὴν Ποτείδαιαν. Νοῃ, 
αὖ Ρ]ογαπίαιιθ, δάνουβαβ Ρο- 
ιἰάδ αα, 5εὰ Ροϊὶ ἀ8δοϑηι 
(νον55), δὰ οδῖὴ οβίἀϊοῃθ 
ΠΠθοταπμάδπη, Οἵ, δάη. ΝΠ ὅθ, 4. 
-- οὐ... πολιορκοῦν. ΟΥΝῚ 
θ4, ὃ. 54. 11 68, --- ἥπερ, εἃ 46 ἢ 
νῖᾶ 4υἃ. Οἵ, Χοη. Απδὺ. 
ῷ,. 9. Ἐτγιυβίνὰ οἶπερ Βαβ]διηο 

᾿ 
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ἐκείνου πορευϑῆναι πέραν τοῦ ᾿Ηλλησπόντου 
ὡς Φαρνάκην τὸν Φαρναβάζου, ὃς αὐτοὺς ἔμελλεν 
ὡς βασιλέα ἀναπέμψειν. παρατυχόντες δὲ ᾿᾽4ϑη- 
ναίων πρέσβεις Πέαρχος Καλλιμάχου καὶ ᾿Δμεινιά-- 
δὴς Φιλήμονος παρὰ τῷ Σιτάλκῃ πείϑουσι τὸν 
Σάδοχον τὸν γεγενημένον ᾿᾿ϑηναῖον, Σιτάλχου υἱόν, 
τοὺς ἄνδρας ἐγχειρίσαι σφίσιν, ὅπως μὴ διαβάντες 

ὡς βασιλέα τὴν ἐκείνου πόλιν τὸ μέρος βλάψωσιν. 
ὁ δὲ πεισϑ εὶς πορευομένους αὐτοὺς διὰ τῆς Θρά- 

κης ἐπὶ τὸ πλοῖον ᾧ ἔμελλον τὸν “Ελλήσποντον 
περαιώσειν., πρὶν ἐσβαίνειν ξυλλαμβάνει, ἄλλους 
πρ Π Υ μετὰ τοῦ “εάρχου καὶ ᾿Ζμεινιάδου. καὶ 
ἐχέλευσεν ἐχείνοις παραδοῦναι οἵ δὲ λαβόντες 

ἐχόμισαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας. ἀφικομένων δὲ αὐτῶν 
δείσαντες οἵ ᾿ἀϑηναῖοι τὸν ᾿ἀριστέα μὴ αὖϑις σφᾶς 
ἔτι πλείω κακουργῇ διαφυγών, ὅτι καὶ πρὸ τού- 

ἀδηΐαᾳαθ 46 βϑηίθηια Αὐβίορμδη, 
Αομᾶγη. 145, ΑἸΙΪ τὸ μέρος ἴη- 

οἰ» Βθοιέιβ ἤριν. -  πορευϑηῆ- 
ναι πέραν. ϑ᾽πΠἜον διαπλεῖν 
πέραν 1111,8. -- Φαρνάκην 
τὸν Φαρναβάξου. Οἷν, ἀάη.1 
129, 1, ΠΑΒου Πα Ϊ5. ργαθίθοιανδθ, 
ἀθ αὑυἃ νυἱά. 1014. βαίγαρα οὐαί, 

ὅ.59. παρατυχόντες. γεγ- 
Ῥυτη παρατυγχάνειν ἰάθπη να]οὶ 
αίασιιο παρόντα τυγχάνειν. Ἠδ6- 
14 |8. ἀραιὰ ΤΊ, ἰοοἷβ ἀθ γεθιβ 
αἸοίίαγ, 568 46 ρουβοηὶβ [6 ΠῚ τί 
ἢϊσ ἴῃ ΡΙαι. Ργοῖ. 8406. Τιερρ. 
881 ο. 917. -- “ἑαρχος Κα. 
λιμάχου. ἴὴ6. δυιίίουϊο ΟΠ ἶ550 
οἵ. δάη. 1 24, 2, -- τὸν Σά- 
δοκον τόν. ΑὙοα] ἰτὰ δηῖθ 
ΠΟΙΏΉΘῺ ρΓΟΡΥΪ τ ΔρρΟοΒίίοπο ἴῃ - 
βίγαοα ἢ ῬΟ51{1 Θχθπιρία ἰθσΠιῸΓ 
91: ΘΑ ΘΕΙ͂Ν 60: 4; 67, .Ὡ, 
115. 2. Υ 46, 4. ΥἹἱ 81, ὙΠ] 
80, 2. 18, 2. Χρη, Απδρ, Ὗ 4, 
18. Ῥδπὶ ρα ]0 ΑἸ1{6 0 Πδυγαί Ηε- 
τοὐοί. 1.1. - τὸν γεγενημ ἐ- 
νον ᾿Αϑηναῖον. Οὐ, 29, ὅ. -- 
τὴν ἐκείνου... τὸ μέρος, 
ΘᾺ ΠῚ ὈΓΡ ΘΠ 486 ἱρ5ἷι5 ρΡΓῸ 
ταῖᾶ ρᾶτγτίθ βοϑϑϑί. [ἃ ᾿ᾶθο 
ν᾽ ἀθηταν ᾿π 6] 6 θη 8 β' πιὰ] δ αἴτ0 
οὖσαν. οἵ. απ, ΠΙΟΣΞ 12:5 
εὐ ἀθ νυ. τὸ μέρος δάη. 1 174, 8, 

ἰθγργθίϑηθαν 4 π ἃ ἢ ὑπ1Δ πῃ ἱρ 518 
658ϑί, ΟἸ855. δθο, αποὰ ρυορίογ 
ἀἰϊνθυβ᾽ δίθ η. ἢ ΟΠΊΪΠ απ ΒῈροΥῖο- 
γΠῚ ἴθυνὶ υἱχ ροίοβί, 4 8 {πὶ πὰ 
ἴῃ 'ἴρ50 6556. 

ὃ 8. πορευομένους. 
διὰ τῆς Θρᾷκης. Ἠδγοάοε, 
Ι.. 1. ἥλωσαν κατὰ Βισάνϑην 
τὴν ἐν Ἑλλησπόντῳ. -- περαι- 
ὥώσειν. [ηΒο]Θηΐοι δὲ ΠΟΟ τἀπὸ 
Ιοοο ἃρια Τῆμπο. δοιϊνι τη. Ππΐτ5 
ψΕΡὶ Πὰς νἱ ροβίίαπι οϑί, Οἵ, 
ΤΠοῖη. Μαρ, οὐ οἷτιβ ἰπίθυρυ, [,6- 
Θ᾽ΠΤητ5 δϑύ 5158 δοίῖνι ΓΝ 121, 2, 
410 ΘΧΘΠΊΡΙΟ ΟΟΠρϑῦδίο ααΐ 
ΠΙΡΡΟσα πὶ ἃποἰΟΥ 6 ΠῚ πηΐ 118. γ8- 
τίν Πἰο ὃ ἔμελλε. .. περαι- 
ὥσειν (αὐτούς, ααοὰ Δη ΘΟ 6551) 
Ἰεσθπάθαηι σοηϊοίαί, [Τηϊτδηβιτϊνα 
ἰδηηθη περαιοῦν ἀρυᾶ ΡΟΙΥΌ. (οἴ, 
1Π 118, 6) οὐ 8]108 ΓΘΟΘΗ ΙΟΓΟΒ5 
Ἰοσῖταν, --- ξυμπέμψας μετα. 
510 ΤΟΙ ΠῚ 8 4 μετ᾽ ᾿Αϑηναίων 
ξυμπολεμοῦντας. Οἷ. 1 28, 8, 
90, 2. 58. ὟἹ 10, 2. Μαείζη, 
δὰ Τγο. Τιθοοῦ. 131. 

8. 40. δείσαντες -..: τὸν 
᾿Δριστέα μὴ κιτ.1. Οὗ, δάη. 

τΘ 

4 
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των τὰ τῆς Ποτειδαίας καὶ τῶν ἐπὶ Θρῴκης πάντ᾽ 

ἐφαίνετο πράξας, ἀκρίτους καὶ βουλομένους ἔστιν 

ἃ εἰπεῖν αὐθημερὸν ἀπέχτειναν πάντας καὶ ἐς 
φάραγγας ἐσέβαλον, δικαιοῦντες τοῖς αὐτοῖς ἀμύ- 
νεσϑαι οἷσπερ καὶ οἵ Δακεδαιμόνιοι ὑπῆρξαν, τοὺς 

ἐμπόρους οὺς ἔλαβον ᾿4“ϑηναίων καὶ τῶν ξυμμά- 

χων ἐν ὅλκάσι περὶ Πελοπόννησον πλέοντας ἀπο- 

χτείναντες καὶ ἐς φάραγγας ἐσβαλόντες. πάντας 

γὰρ δὴ κατ᾽ ἀρχὰς τοῦ πολέμου οἱ “ακχεδαιμόνιοι 

ὥσους λάβοιεν ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ὡς πολεμίους δι- 

έφϑειρον, καὶ τοὺς μετὰ ᾿Δϑηναίων ξυμπολεμοῦν-- 
τας καὶ τοὺς μηδὲ μεϑ' ἑτέρων. 

68. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέ- 

ρους τελευτῶντος καὶ ᾿ἀμπρακιῶται αὐτοί τε καὶ 

τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἀναστήσαντες ἐστράτευ- 

σαν ἐπὶ "άργος τὸ ᾿Δμφιλοχικὸν καὶ τὴν ἄλλην 

8 4, φάραγγα ριΐοτε Ιοοο 1,80}. πὶ. Ατν ΟΠ. Εἰ. ἰτοπιαιθ 

Ῥοβίθυϊον δὰ, Βθρ, 

91,.1.-- τὰ τῆς Ποτειδαίας 
χοτ. 1. Οὗ, 160. Κταερ. τὰ περὶ 
τῆς ἀεβίάοναι, 5εἀ τὰ τῆς Πο- 
τειδαίας ε556 τὰ Ποτειδαιατικά 
τεβροπάοί 1855. ᾿οῖπάθ ἀπρ πὶ 
Ραϊαὺ Κυιθρ, απο δηίθ τῶν ποἢ 
δἰὺ ἰτογαίαπη τα. 564 οὗ ΥἹ 89, 8. 
--- ἔστιν ἅ. ΟἿ δἄπ. 1 12 οχίν. 
-- ἐς φάραγγας. Θυοὰ ρτο- 
ρυῖθ βάραϑρον 5ειι ὄρυγμα (οἴ, 
ὙΝ  δοῆβηι. ἀπίαα, τ. ΠΡ. 204) 
ποτηϊπδῖαν ΠΟῚ ἱπι6} 165} 6Χ ΟΠΪ550 
αὐάοα!ο εὐ ροβίτο ρ! μγ}} (οἴ, 54.) 
οοσποβοίίυν. -α τοῖς αὐτοῖς 
ἀμύνεσθαι, εαά θη ΡΟ ΘΠ ἃ 
Αἴ σον, ᾿ ἃ 6 αὶ ηἔοντο, [π16]}. 
αὐτούς, εἱ οἴ. 1 42, 1 εὐ βορ!ι. 
Απί. 648. Μαϊὶο ἱπιογρυθίαίβ δὶ 
Ηδ85. --- οἷσπερ... ὑπῆρξαν. 
Θίπα! ἀπὰϊ ἀμυνόμενοι αὐτούς. 
Ῥοίοβὺ τϑπιθη οἰϊαπὶ δίιγδοιῖο 
οχἰβιυϊπιαῦὶ, 4αοηΐϊαμη ἀἴοογο Ἰϊοοὶ 
ὑπάρχειν τι (Κταερ. αν, 8 47, 
13 δάῃ. 8), οἱ ΟἸαββ5. δάθο δίίγδο- 
(ἰοποαι ἀδεϊνὶ ργὸ ροποιῖνο ο0}10- 
οατὶ οοηβοὶ 6586, 4υδθ νἱχ ρῖο- 
θείαν, -- τοὺς ἐμπόρους ... 
ἀποκτείναντες. ἴ)6 ς0]10- 

οαίϊοπα νϑυθογαπὶ οἷ. 8άη. 46, 1. 
Ὧδε τὸ οἵ, Βογοάοί, 1. 6. εὐ Μ66}}, 
θοτ. ΠΡ. 487. Ἑδηάβιῃ αἰγοοῖ- 
ἰαῖοπὶ 1Π| 82, 2 δηϊμιδα νθυίθιηιδ, 

ψιάδηλοῦ δαΐθπῦ ἢϊ πηθγοδίο 5 
οαριϊ 6588 ἃ ργδθάοηΐθιιβ Ρεῖο- 
ΡοΟπποβὶϊβ. Οἵ, 69, 1. Οαριῖνοβ 
οἴΐατη 1 80, 1 ἱπίου θοίοβ ν] ἀἸτ118, 
-- μηδὲ μεϑ᾽ ἑτέρων. ϑ'ο 
ἰΐογαπι 72, 1. Ν 48, 1. ΥἹ 44, 8. 
ΨΙΠ 88, 2. 42, 0. 44, 1. Οἷ, Χεη. 
Ογν. 1 1, 32, Κιυερ. δὰ ἢ. ]. 
αρυᾷ τϑοθηϊτίουθβ ἀθπιιπὶ, να] αν 
Αὐϊβίοι,, ἴῃ οὐδέτερος Ῥιδεροβί- 
εἰοποπὶ νἱἀοσὶ ἀπίθ οὐδὲ οΟ]] ον 
ἄοοσρι, Αἰϊτον ἂν ἴῃ οὐδείς. Οἱ, 
ἐν οὐδενί 13, 8 οὐ ἀάπι Ν 111,1. 
θὲ μή ροϑβὶ ὅσον ροϑίίο νἱὰ, ἃ. 
Ὑ 10,:2: 

ὅαρ. 08. 8 1. τοῦ ϑέρους 
τελευτῶντος Ἃε]. ἤσινν. 564 
ΘΟ 19, 1. -- τῶν βαρβά- 
ρων. Οὗ 8 9. -- ἀναστή- 
σαντες, οὑπὶ εχοϊν βϑθηῖ, 
«ὦ εχροάϊιϊοη θη δνΟΟΘΔ8- 
Βιοδ; ΠΟ 965... ἀπ ν 
11, 2. 90, 1. --- Ἄργος τὸ 
᾿Ἀμφιλοχικόν. Ὅ 6 Παϊα5 βτα 
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᾿Δμφιλοχίαν. ἔχϑρα δὲ πρὸς τοὺς ᾿Δργείους ἀπὸ 3 
τοῦδε αὐτοῖς ἤρξατο πρῶτον γενέσϑαι. ἴ4ργος 8 
τὸ ᾿Δμφιλοχικὸν καὶ ᾿᾿μφιλοχίαν τὴν ἄλλην ἔχτισε 
μετὰ τὰ Τρωικὰ οἴκαδε ἀναχωρήσας καὶ οὐκ ἀρε- 
σκόμενος τῇ ἐν Γάργει καταστάσει ᾿“μφίλοχος ὁ 
᾿μφιάρεω ἐν τῷ ᾿ἡμπρακικῷ κόλπῳ, ὁμώνυμον τῇ 
ἑαυτοῦ πατρίδι Ἄργος ὀνομάσας. καὶ ἦν ἡ πόλις 4 

αὕτη μεγίστη τῆς ᾿᾿μφιλοχίας καὶ τοὺς δυνατοω- 
τάτους εἶχεν “οἰκήτορας. ὑπὸ ξυμφορῶν δὲ πολ- ὄ 
λαῖς γενξαῖς ὕστερον πιεζόμενοι ᾿Δμπρακιώτας ὁμό- 

θους ὄντας τῇ ̓ ᾿μφιλοχικῇ ξυνοίκους ἐπηγάγοντο, 
καὶ ἡλληνίσϑησαν τὴν νῦν γλῶσσαν τότε πρῶτον 
ἀπὸ τῶν ᾿Δἀμπρακιωτῶν ξυνοικησάντων᾽ οἵ δὲ 
ἄλλοι ᾿Δμφίλοχοι βόώρβαροί εἶσιν. ἐκβάλλουσιν οὖν 6 
τοὺς ᾿Δργείους οἵ ᾿Δμπρακιῶται χρόνῳ καὶ αὐτοὶ 

αἰὰ οσοηΐίγονουβο οἵ, Κυαβ. Ηδ]]. γὰρ τὴν μητέρα, Ἐριφύλην 
Π 2 Ρ. 827. Τιβαῖς, ανᾶθο. βθρι. ἀναιρεϑεῖσαν ὁ ὑπὸ ᾿Δλχμαίωνος 
ΙΝ ρ. 288 544. Βυϊνβ, ἄβθοστ, 1 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. σε, 102, ὅ 
Ὁ 38... Οἱ δ᾽ δὲ ΠῚ 10,0, ἣν δὲ ἰδ δάη. ἢδ ν. ἀρέσκεσθαι 

8 2. ἤβεκο πρῶτον. (Γ΄, Μά. άπ. 1 138, 7. -- ἐν τῷ 

δΔαη. 86, 

8 8. συχε τὰς τ ἐηετιεσ εἰ πος 
᾿ἀμφίλοχος. ᾿ Μαρπυθ διιοίο- 
ΡΠ ΟἸ556Π5185 ΒΌΡΕΓ ΘΟΠαϊΐογο 
ΑΥρὶ ΑἸΡΠ}1]. Ια Βέγα. ρ. 820. 
ΑἸΠΡΆΙΙΟΟΠ απ 6Χχ Αρο!!ῖπῖβ οτὰ- 
οὐ]ο ΑΥὐροὸβ Θοπαϊαἶβθα βουιθὶΐ 
ΑΡΟΙΠΟά οι ΙΠ 7, 5ε4 Ατηρ] ]ο- 
ΘΠ ΠῚ ΠΟῊ ΑἸΩρΡΒΙΑγαὶ ΒΙαμη, αὐ 
[ρΡοβὺ ἤοπι. θά. ΧΥ 249] ΤΗμοΥ- 
αἰάε5, ΒΟΥ ΠΊππ5. ΟΠ ἶι5, δΠ1Π1απι6, 
5Βεὰ οἰ δχ ΑἸοιηδθομθ Πθροίβι 
ἴαοῖτ“ Ηπ 4 5. οὟἹά. οὐἴαπ Ρααβ. 
118 οἱ Ηβνγοάοί. ΠΙΘῚ. Αρο!ο- 
ἀοῦιβ ΕΡΠΟΡ ΠῚ βθοιίαβ δϑί, αἱ 
εχ ϑίγαθ, ρ. 4602 ἀθαπὰο Ῥϑιδι, τ 
δν85. Οὗ, Βεγη. Οθβεῦν. δὰ 
Ἀρο]]οά. Ρ. 260, τππᾶδ 1105 ποη- 
ΠῸ]]05 ἤὰ πο ΑΠΙΡΗϊαταὶ ἢΠατὰ ἰπ 
ῬΑΙΩΡὮΥΠ πὶ οἱ ΟἹ οἰα πὶ Ρτο  δοίατη 
6588 Αἰχίββθ ἱπίει!οροβ, --- οὐκ 
ἀρεσκόμενος τῇ ..«πκατα- 
στάσει. Βύγδῦ, δυσαρεστῶν τοῖς 
ἐν ἼἼ6γ. δία 8 ἈΙΓΘΓῸ Ιοοο οὐκ 
ἀρεσκόμενος τοῖς ἐν Ἄργ. Οαυ- 
581 Γδὶ μᾶπο αἰϊονι βοῃο],: εὕρε 

᾿Δμπρακικῷ κόλπῳ. Ἐπίι- 
δ᾽ αλασσία ἀϊοῖταν ΙΠ 10, 1, υδὶ 
οἷ. δάη. -- ὀνομάσας. Ὅε 
Ρϑιί, δοῖ, οὗ ὙἹΙ 4, 4. 

8.4. μεγίστη. Μίμηθτα ηοη- 
Ἠ8}}ὰ ορρίάυ!ϊα Πιΐιβ γϑρὶοηΐβ 
ἐΘΕΒΟΒΟΒΑΙαΣ εχ ΠῚ 10ὅ 344. 

.8 ὅ. ἐπηγάγοντο. Τη16}}. 
οἵ τῆς πόλεως οἰκήτορες. -- 
ἡλληνίσϑησαν τὴν νῦν 
γλῶσσαν, τᾶ 6 ἃ τὴ [ἴῃ δ᾽ ἃ ἃ ΠῚ 
αὰυἃ ΠΌΠῸ Ιοααὰ Πα (Ρτο 
ὈάγΡᾶτα απ ρτὶι85 αὶ Θγδηι) 
ἀϊαϊοογαη ἃ, 6. Προ τϑυΐοῦθ 
π8ὰ νϑΡθὶ ἑλληνέξειν οἵ, ΤΠΟΠῚ, 
Μᾶρ. --- βάρβαροί εἶσιν. οΟΥ 
ΤΉΝ [ογίαββθ Ρεὶαβρίοδμ. 
ΘΕ ΒυσΒΣ ΕἸ ΡΈ 9: Μοάο δυίοπι 
56 η5 βἰηροϊαγῖὶβ ΠαυΘηαγ, τοὺ 
Ἐρίγοιϊβ (οἷ, βέγδο. ρ. 826) δα- 
ΠΤ Θ 8 ηὐν, ααἱ ᾿ρδὶ θαγθανὶ ἀπ- 
οαπίαν, Οἵ, ΕῚ 9. οἴ 80, ὅ. 

8 60. τοὺς Δργείου-ς] τοὺς 
᾿Δμφιλοχικούς, τοὺς δεξαμέ- 
χϑνυο. ΘΟΒΟΙ ν ΟΥ [8 9. ΠῚ 
τ0ῦ, 2. 
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οἱ δ᾽ ᾿Δμφίλοχοι γενομένου 
’ , , δ Ἁ 9 » Α 

τουτου διδόασιν ἕαυτους “καρνᾶσι, καὶ προσ- 
παρακαλέσαντες ἀμφότεροι ᾿“ϑηναίους., οἱ αὐτοῖς 
Φορμίωνά τὲ στρατηγὸν ἔπεμψαν καὶ ναῦς τριά- 

9 , Ἁ » ΄ »" 

χοντα, ἀφιχομένου δὴ τοῦ Φορμίωνος αἱροῦσι 
κατὰ κράτος Ἄργος καὶ τοὺς ᾿ἡμπρακιώτας ἦνδρα- 

4 -»Ὕ “ ΦιΩνΝ τ , ᾿ πόδισαν, κοινῇ τὲ ᾧκισαν αὐτὸ ᾿Δμφίλοχοι καὶ 
9 - Ν » ΄ ’ 

᾿Ακαρνᾶνες. μετὰ δὲ τοῦτο ἡ ξυμμαχία ἐγένετο 
“ 9 ΄, 9 » 

πρῶτον ᾿Δ4ϑηναίοις καὶ ᾿ἡκαρνᾶσιν. οἵ δὲ ᾽δμπρα- 
κιῶται τὴν μὲν ἔχϑραν ἐς τοὺς ᾿Δργείους ἀπὸ τοῦ 
ἀνδραποδισμοῦ σφῶν αὐτῶν πρῶτον ἐποιήσαντο, 
Ο νυ ἔτι , Ἀ ΄ 

ὕστερον δὲ ἐν τῷ πολέμῳ τηνδὲ τὴν στρατείαν 
ποιοῦνται αὑτῶν τε καὶ Χαόνων καὶ ἄλλων τινῶν 
τῶν πλησιοχώρων βαρβάρων᾽ 

(καρ. 68. 8 1. 

8 1. οἵ δ᾽ ᾿μφέλοχοι] οἵ 
πάντες, διὰ τὴν μητρόπολιν. 
56Π0], -- διδόασιν ἑαυτούς, 
ἀεάππέ 56. ᾿Δκαρνᾶσι. 
Ουδύα πλυϊίο γϑοθηίουθι5 (6 πὶ- 
ΡοΥθα5. ΑἸΊ ΡΠ] ΟΟμα ἱπίθγά πῃ 
Ρᾶγβ Ασαγηϑηΐᾷθ οχἰβιϊπηδία οϑί. 

προσπαρακαλέσαντες. 
Ιη 1185 486 ΒΘ4 απηίπ ἴῃ οοαά, 65 
ἀνανταπόδοτον απ816 8110] ἀρτιὰ 
ΤῊ. ᾿πνθηϊαιν ΠΏ] πὶ. Νά ἢΐὸ 
ΠΟῸῚ Δα ἰ δᾶ οχοιβαίΐο απᾶ6 
Ἰοοὰπὶ ἤδροὺ ΠΠ| 84, 8, υδὶ εἴ, 
αάη, Οὕάᾶτο δὲ τὑποῖὶβ ἱποϊαβὶς 
Κτιερ. ϑεα δὸ ἰηβθυίο β᾽Π}}}}- 
οἰβϑί πη η ΨΥ ΟΓΤΏ 5. ΠΟ. ΠΓΆΤΩ 
ὑαγ] )αῖδ Π} 6556. ΠΟῸῚ δϑί ῬΎΟΡΆΌ116. 
ἘΔΠΠαν ΒΟΓηἢ. ϑ'γηῖ, ρ. 470, οἱ 
Ρ᾽θπαπ. ἱπίθρρι πο] Ομθὰ ροϑύ 
τριάκοντα ταᾶϊ]ο τοιϊπυῖϊς ΒΟΚΚ, 
Τ,Θηἰδβίσηα πιαίαιοΠ6. ΨΘΙΪΟΥῚΠῚ 
ΘΟΏΒΘαΙΘΠΕ Δ ΠῚ 5101 τοϑιϊία 858 
νἱβιι8 οδί ΠΠ᾿Ὶτ᾿ (Ρτοσν, Ηδπραγο, 
1808 Ρ. 29) ΒΟΥ θη 5 ̓᾿ϑηναίοις. 
Βεὰ διδόασιν ἑαυτοὺς ᾿4ϑη- 
ναίοις ἀθ Δοδγηδηΐϊθι8 ἀϊοιαηὶ 
γορυρηδί νου 8 8. ΝΟΌΪΒ πὰ πΠῸ 
ἈΡΕΙΒδΙ πη πὰ οὐ [δ ἢ] πλῖπὶ ν] ἀ θέαν 
6886 ἀφικομένου δή, οὰπὶ ἃ τη 
(οἴ. 68, ὅ) δἀνοηΐϊβ8εῖ. Οἱ, 
ΑΠΔ], ῬΗΪ. 1866 ρ. 212, ὕἱι 

ἀφιπομένου δὲ οοδὰ. 
ὠπισαν Ἰδυν. Μοβαι. ΠδΔη., τϑᾳαὶ ὥκησαν. 

ἐλθόντες τε πρὸς 

Οὗ, δάη. 
Οὗ, 54. Υὄ 116, 4. 

ΟἸΪπὶ προσεκαλέσαντο οοττοχε- 
γαηΐ, ἰίαὰ ΟΙαββ, ἴῃ ρυϊπῖα δαϊί, 
προσπαρεκάλεσαν, ἀεῖπάθ προσ- 
παρεκάλεσάν τε, ἤοο ΤΘΟΘΡΙΟ 
ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΟ ἴΠ0Ὸ τέ, ἀθ 400 ἀϊο- 
{πὶ οϑὺ ἴῃ 86. 1 9, 8, Πὰὰ ἐδπὶ 
ἴδο 6. δὰ Ἰπτ6 6 σϑηάαπι αὐ ᾿πά8 
ἱπ 6 Χ ΡΠ ]οΔΌΙ] Θὰ. ΠΡΓΟΓατη βουϊρία- 
γᾺ ΠῚ ΟΥ̓Δ ΠῚ 6556 ΟΟΘ αν] ποααθδί, 

--Φορμέωνα... ἔπεμψαν. 
Ι4 ἃπίθ ὈΘ απ ῬοΙορ. [αοία τη 
δϑί, ΕᾺΠῚ Βγδηάβίδοίθγι πὶ Ηϊἰβύ. 
Αθιοὶ, .Ρ. 102 ἀρρᾶγθι οχ 8 9. 
- αἵροῦσι.... ἠνδραπό- 
δισαν. 16. ρτγδοβθηίς ἢϊβίο- 
τοῦ οὗ δουίβίο ἴίὰ 1ἀθητὶάθπ οο- 
Ῥυ δ Β οὔ δὴν 1..5. ν Ἴ075: 
ϑῖο 5860Ρ6, τπἰ ἀρια Τιαιπο5. (οἵ, 
δε8β. Β. 64]}. 1 40, 2, 1ἶν, 1Π 
46, 9). 

8 8. ἡ ξυμμαχία. θυ 
Αοδυπδηϊπηὶ οὗ πλείους οοπίϊπο- 
Ὀδπίατ, Μιὰ, 9, 4 οὐ ἴθὶ δάη. 

8. 9. τῷ πολέμῳ. ΟΥΔ, δάη, 
91,8. -- αὑτῶν. Ὁποά δτγίϊοὰ- 
16ἢ τήν Ὀθη οϑβῦ ᾿ξουαίι5 ἰηάς 6Χ-- 
ῬΙϊσαι Κυαθρς ααϊα ρθη οὖσαν 
στ. ατείαν γηθηΐθ δαάοπα πὶ 516, 
-- Χαόνων καὶ ἄλλων ... 
βαρβάρων. 6 Οπαοηῖὶθαβ θᾶῦ- 
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το Ἴ4ργος τῆς μὲν χώρας ἐχράτουν, τὴν δὲ πόλιν 
ὡς οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖν προσβαλόντες. ἀπεχώρησαν 
ἐπ᾽ οἴκου καὶ διελύϑησαν κατὰ ἔϑνη. τοσαῦτα 
μὲν ἐν τῷ ϑέρει ἐγένετο. 

09. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿4ϑηναῖοι 
ναῦς ἔστειλαν εἴκοσι μὲν περὶ Πελοπόννησον καὶ 
Φορμίωνα στρατηγόν, ὃς ὁρμώμενος ἐκ Ναυπά- 
χτου φυλακὴν εἶχε μήτ᾽ ἐκπλεῖν ἐκ Κορίνϑου καὶ 
τοῦ Κρισαίου κόλπου μηδένα (ιἡτ΄ ἐσπλεῖν, ἕτέ- 
ρας δὲ ἕξ ἐπὶ Καρίας καὶ “Πυκίας καὶ Μελήσαν- 
ὅρον στρατηγόν, ὅπως ταῦτά τὲ ἀἀργυρολογῶσι 
καὶ τὸ λῃστικὸν τῶν Πελοποννησίων μὴ ἐῶσιν 
αὐτόϑεν ὁρμώμενον βλάπτειν τὸν πλοῦν τῶν 
ὁλκάδων τῶν ἀπὸ Φασήλιδος καὶ Φοινίκης καὶ 
τῆς ἐχεῖϑεν ἠπείρου. ἀναβὰς δὲ στρατιᾷ ᾽4ϑη- 
ναίων τε τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν καὶ τῶν ξυμμάχων 
ἐς τὴν “υκίαν ὁ Πελήσανδρος ἀποϑνήσκει καὶ τῆς 
στρατιᾶς μέρος τι διέφϑειρε νικηϑεὶς μάχῃ. 

τ0. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἱ ΠΟοτειδαιᾶται 
ἐπειδὴ οὐκέτι ἐδύναντο πολιορκούμενοι ἀντέχειν, 

μανὶβ οἵ. 80, ὅ. 81, 2. ϑογπηιη. 
ΟἸ 44454., Ερίγοιῖβ 80, ὅ. 81, 4. 
ΨΙοΪπὶ ΡΟΡῸΪ ααἱ 5᾽πῦ ρδΥΙ6Γ οχ 
80, ὅ εὐ 6 ἱπιθ!!ορίεαγ. 

Οάὰρ. 69. 8 1. 4ϑηναῖοι 
κ.τ. 1. ἢ τὰ οἵ, Ὠ᾽οά. ΧΙ 47,1. 
-- περὶ Πελοπόννησον, Ϊ. ε. 
αὖ ΡΕΙΟΡΟΠΠΘβι ΠῚ Οἰγουτην ΘΠ θΓο- 
ἐὰν, Οἵ, ὈΙοά, οὐ δάῃ, 28, 2 εἰ ἀθ 
Ῥ]οντηΐοπε ὅ8, 2. -- δρμώμε- 
νος. ΟΥ̓ δάη, 1 64, 2, -- μη- 
δένα, ποη μηδέν αὐ 98, 4. ΠῚ 
51,3, ΠΠῸΠ: ΠΟ 8ΟΊΓῸΓ δ γΤΘΌ.5 
Δ]Ιοοΐ οἰν ται ΠΔΥἾθιι5 ἱπηρογίδη- 
α15. νϑὶ 'πά8 Θχρογίϑηαϊβ, βεὰ ἀθ 
ἱπίθγοι μά πα ΟΠΊΗΪ παν σϑιίοπο. 
-- ταῦτα. [πα ΒΕΚΚ. Απροοά. 
Ρ. 169 6Χ ᾿Ἰπίορρν, δἀάἀπηταν γθγθᾶ 
τὰ χωρία Ροϑι ἄργυρ. ΑτΟΩΥΙ 
961 -- ἀργυρολογῶσι) 
ἀργύριον ἀπαιτῶσι. ϑ.Π01]. Πε 
δοοιβαίϊνο δαάϊιο νὶὰ, Κτιιθο. 
αν. 8 4θ, 6 άπ. θΘ. Νάνεβ. πος 

[δοϊθηίοβ ἀργυρολόγοι νοοδπίαν 1ΠΠ 
19, 1, Οἱ εἴ, 4άη., οἱ ΤΥ 80, 1. -- 
τὸ λῃστικόν. ΟἿ 14 εὐ 101 δά, 
δὯ6 ἀ6 τῷ ΤΠ 51, 2 οἱ 101 δάη. -- 
αὐτόϑεν. Ἐχ Οατία εἰ Τγοῖΐδ, 
Ὁ] ᾿η5᾽ἀἸανὶ ρἰναίαθ ΡΘ]ΟροηΠθβῖϊ 
50 εθαπί. Οἷ. ΠῚ 8. -- Φα- 
σήλιδος. Νοία υγτ05 Τγοῖδο ἴῃ 
Παΐπ5. οἱ ΡαπΊρ ΠΥ ΠὮδ6 οοηῆπῖο 518 
(εἴ, Βιγαθ. ρ. 6660, 1ἷν, ΧΧΧΥΤΙ 
28, 1), ἀυᾶτο ΡΑΠΙΡ ΠΥ ΠΆ6 Πὶς δἰ- 
υὐϊνυΐτιιν. ἃ 50Π0]. -- τῆς ἐκεῖ- 
ϑὲν ἠπείρου. Τηβοϊοπίία5 Ηἰο 
ἐκεῖϑεν ἀὐᾶπι 1 62, 4, υδὶ νἱά. 
δΔάη.;: 568 οἵ, Κυπορ. αν. ὃ 50, 8 
δάῃ, 17. ΘΙ ση Ποίαν Πα Χ ᾿πι6 
ἈΑεργρίιηβ. Οἱ. ΨΠΠ 88, 2. 

8 2. τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν. 
Οἵ. δάη. ὙΠ]|Ι 38, 4. --- ἐς τὴν 
Λυκίαν, ἘΕτντναὶ ἰρίταν Ρδυ8. 1 
29.;.6. 

Όαρ. 410. Οἱ, Ῥίοά, 51.. ΧΠ 
40, 6 ει 7. --- 81. οὐκέτι, ΟἹ, 
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ἀλλ᾽ αἵ τε ἐς τὴν ᾿Αττικὴν ἐσβολαὶ ΠΠ|ελοποννη-- 
σίων οὐδὲν μᾶλλον ἀπανίστασαν τοὺς ᾿“ϑηναίους, 
ὥ τε σῖτος ἐπελελοίπει. καὶ ἄλλα τε πολλὰ ἐπε- 
γεγένητο αὐτόϑι ἤδη βρώσεως πέρι ἀναγκαίας καί 
τινες καὶ ἀλλήλων ἐγέγευντο,. οὕτω δὴ λόγους 
προσφέρουσι περὶ ξυμβάσεως τοῖς στρατηγοῖς τῶν 
᾿Αϑηναίων τοῖς ἐπὶ σφίσι τεταγμένοις, Ξενοφῶντί 
τὲ τῷ Εὐριπίδου καὶ ᾿Εστιοδώρῳ τῷ ᾿Αἀριστοκλεί-- 
δου καὶ Φανομάχῳ τῷ Καλλιμάχου. οἵ δὲ προσ- 
εδέξαντο, ὁρῶντες μὲν τῆς στρατιᾶς τὴν ταλαι- 
πωρίαν ἐν χωρίῳ χειμερινῷ, ἀνηλωκυίας τὲ ἤδη 
τῆς πόλεως δισχίλια τάλαντα ἐς πολιορκίαν. ἐπὶ 
τοῖσδε οὖν ξυνέβησαν, ἐξελϑεῖν αὐτοὺς καὶ παῖ- 
δὰς καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἐπικούρους ξὺν ἕνὶ 

άρ. 710. 8 2. δὲ ρτυ τε [.8ιι. 
δὲ Ηανί. 46 Ρανΐ, [ Ρ. 98. 

ἐς τὴν πολιορκίαν Τὰν. πῃ. Ο, 

πη, ΗΕ, Αἱ νἱά. 54,1 144, 2 

δάπ, 

ο. ὅ8: --- ἐπεγεγένητο... -- οὕτω δή. Οἷ, ἀάη. 1151,1. 
ἐγέγευντο. ΡΙυδαισδιηρονίδοα -- λόγους προσφέρουσι. 
δα υἱτἰπ|ὰ6 αιι8 6 {ἀπ οί πθοθϑϑὶ- οἷ αάι. 1 57, ὅ. -- Ξενοφῶντι 
ἰδιῖ5. βίαίατη ἀθβουθοηάιη. -- τῷ Εὐριπίδου. Οὗ Τγε. ΧΙΧ 
βρώσεως πέρι ἀναγκαίας. 14 εὖ ἰηΐνα 79,1. 
Ρονί: ρτὸ (ργορν, ἐπ δ᾽ ετίολιοιῃ 
αἰ) νϊοῦύα ποοθβϑᾶυῦΐο. γοοᾶ- 
θὰ} βρῶσις 5Ϊ 5ἰπρ!αγοη απὸ- 
406. ἀαπιηᾶνὶῦ ΤἼΟΠι85 Μᾶς, ἴῃ ν, 
βρώματα, [ΑἸ ταν ; πϑη 60. 6Χ 
Αὐὐοῖὶβ ριδοίεν Το. δὶ δϑαηΐ 
Χοπορῆ., θορῃ., Εανὶρ. ΟἿ ΒΊΘΡΕ, 
ΤΗ65. 564 νἱἀοίαν ἃ ρα Τ]ΟΠΊΔΙῚ 
βρώσεις Ἰεσοπμᾶμπηι, αἴθοπι ρ]ὰ- 
γϑΙθπ. ΡΓΔΘΙΘΥ Ργοοορίππι αθοὶ 
ΡΙαΙΆΓΟΪ 5. ἴῃ 51 Π}}}} 0118. νΘΡΌΪΒ 
Ῥοπηεῖν, 47 ἰηϊΐ,,) αἱ ἀναγκαῖος 
οϑὺ θη Ϊ8,), ΟΧ 118, 4π86 ΠΟίΪῸ 
μῖὸ ααοαῖθ ν᾽ ἀδίαν ργδοΐογοπα 
οὐ Ῥυδοίαία δῦ ἃ Ὑϑοθη 1551Π1}5 
εἀϊιονῖθα8. οΥ ἈΠΗΠΝ 8..5}- Ὁ 
ἀλλήλων ἐγέγευντο. Ηϊς 
ἀλλήλων Ροβιϊαπι 6588 ρτὸ ἕαυ- 
τῶν ταϊγιιπὶ οϑὺ ἀοοθῦα δ] Δ Πὶ 
οὐ ρυδηγπηδίϊοι πὶ ἰπ 6... Απροά. 
Ρ. 818. ΒΘ γον. πΟΠπΏ.}}} 1Π 
81, 8. οὐγανθυθηί, [Ιβάθπὶ νοΡθ 5 
ἀθ νοβϑοθη δ ἄγη 6 ΘΟΓΡΟΥῸΠῚ τη τι- 
το ασα αὐἰταν Ια αοἰϊθ πη5 ΡΓΟΟΟρ. 

δ 2. προσεδέξαντο. Βίπια! 
80] τοὺς λόγους. -- χειμερι- 
νῷ, υἰ τα 1}, γ᾽ σα ο. --- δὲσ- 
χίλια τάλαντα, Οὐ, Βοροκῃ. 
Οθοοη, εἶν. Αἰῃ. ΤΡ. 400, αυἱ 
οοΙηρᾶγαὶ δοῦναι, ΧΝ 118. 2400 
τ ]ο πα πυϊηογδη θη). [ἴπὰδ βυτη- 
Ρὑποβ βϑίτηᾶ ἴδοία δἰ. ἤδθο οὐβίαϊο 
ἀοοοι Τῆμο. 1Π 17, 8. --- ἐς πο- 
λιορπκέαν. Θἴηθ, αὐιϊσαϊο, ααἱ 
ἃ Ρ᾽ αν Πλ15. ΕΠ γῚ8. αἰθθδί, ΠΟΙ Οἶατα 
ἰπ ΡοιΙϊἀὰ ἐδ 6. οὐδ᾽ ἀϊοηθπι, 
564 ἴῃ οὐδ θη ατῃ βῖνα χρή- 
ματα πολιορκητικά βιρηϊποαδῦ, 

8 ὃ. ἐπὶ τοῖσδε, ΠΕ 60Πη- 
ἀϊοϊοπὶθ8. Οἱ. ΠΙ 114, ὃ. ΝΠ 
18, 1. - τοὺς ἐπικούρους. 

ΟΝ 160, 1. -- ξὺν ἑνὶ ἵμα- 
τίῳ, οὐ) δ'ηρ}}5 νΘΒ1 "5 
Ιῃ Θἢ 185 (μἷἱν. Ὁ ὙΠ 4)η. (Οδν- 
ἀϊη8}185. οϑὺ ΠΌΤ ΘΡῸ5. ΡΙῸ ἀἰδβιγὶ- 
θυϊνο, υὐ ποηῃπυηαιδηι ἃρυᾶ 
Τιατϊημο5 αυοαθθ, ΡῬᾶιϊο [188 
παίαταθ βαηΐ ΘΧΘΠ ρα 5] ΠΡ] ΓΪ8 

-{-ιιῖ αωω».μδὰ.4.-. 

Ὁ ἐν δα, ...ὸὁὦὃὕν  νρρρΡΡέΡρέΡΎ Ψ,ΘΟΝΝ αὐδῶ, 
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ἱματίῳ, γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν, καὶ ἀργύριόν τι 
ῥητὸν ἔχοντας ἐφόδιον. καὶ οἱ μὲν ὑπόσπονδοι 
ἐξῆλϑον ἐπὶ τὴν Χαλκιδικὴν καὶ «χατῴκησαν) ὃ ἕκα-- 
στος ἡ ἐδύνατο" ᾿᾿ϑηναῖοι δὲ τούς τε στρατηγοὺς 
ἐπῃτιάσαντο ὅτι ἄνευ αὐτῶν ξυνέβησαν ἜΦΗ 
γὰρ ἂν κρατῆσαι τῆς πόλεως ῇ ἐβούλοντο), κ 
ὕστερον ἐποίκους «ἐς χιλίους) ἑαυτῶν ΜΆΚΑΡ ἐς 

τὴν ἡ Ξμδαῖνν καὶ κατῴκισαν. 

καὶ [τὸ] δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα χειμῶνι ἐγένετο, 

ταῦτα μὲν ἐν τῷ 

τῷ πολέμῳ τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

8 4. ἡ ἕκαστος ἐδ. Τιᾶυν. πὶ. Μοβαυ. 

ΠῸΠ δἀάϊίο ΠΟΠΊΘΓΑΙΪ ἴῃ Κτσπθο.. 
αν. 8 44, 1 4άη. { ργιοϊαία, Τρϑὶὰβ 
Βαϊα5. ρϑοῖϊ οοπαϊοὶ ΟἢἾδ5. ΘΧ Πρ ἃ 
νά ἀρὰ Χρη, Ηϊβί, αν. 11. 8, 6. 
Ῥοϊγαβθη. ΨῚ 48. Ῥαιβ. ΙΧ 1, 9. 
-- γυναῖκας δὲ ξὺν δυοῖν 
ΠΟΘ Θηἴ1 5 ΡΓῸ δχοθρίίοπο ἃά- 
ἀἴλοῦ (π05:; πιῶ αἷθ Ῥἤζοῖϑον πιῖί 
χιυεδῖ), οὐ πὶ οἰΐδ πὶ ἃ ηΐθα ΠΟΠΊΪη8- 
ἴ86. 5'πῦ πη] οῦθβ, ἤργν. ϑηΐθα 
καὶ γυναῖκας 46]. ϑεα ἴθὶ ΤΙ. 
ΘοΟΠβίδηὐ ἀδαϊ οπἶβ ἔουτηαὶα αἱ 
νιποίυγ ΟἿ. 1 105..3..- 1127, 1- 
8 4, καὶ... ἐδύνατο. Ηκξεο 

ἴῃ [ἰυγ]ῖβ ὙΠαογαϊα οὶ πια]αία 
6556. 5815 Ῥαιοῖ, ῬΡΙΠΊΤΩ ΘΠΪΤη 
ἐξῆλθον ἕκαστος ἣ ἐδύνατο 
αὐἰὰ Πἷο 5101 νυ ποπ Ἰηέθ]] 6ρὶ- 
[ῸΓ., ΟἿΠῚ ΘΧ ρϑοίο ΟΠΊΠἾ 115 ρΡᾶ- 
ΥΙΟΓ οχῖγθ [Ισαθυῖῦ (πᾶηὶ αποᾶ 
ΟἸα85. ἱπίθυργοίαία οχϊθυππί 
60 π0ὶ αὐἰβᾷπὸο 4 π|] οἱ [1 π| ΠῚ 
ἰἸηνθηΐγα Ρουθ δύ, ἀομλοΙ ΠῚ ΠῚ 
ἱπνθηῖγθ ργδοίου ΤῊ. νοῦθα ἀθ6 810 
δααϊαϊι, πθαὰθ β'πλ}}6. δϑί αυοὰ 
ἀθοτα 1, αδὶ οὐκῆσαι «ἃ ὥρ- 
μητο βαθατάϊοπᾶαπι δϑύ, υἱὐ ἷο 
δὰ ἐδύνατο ἐξελθεῖν); ἀεῖπα6 
καὶ δηΐίθ ἕκαστος δαάϊτιπ) ἴῃ 
δὸ ΨψΘΓΒΟΓΙΠῚ ΘΟΙΠΡΓΘΠΘΠΒΙ0Π6 
ΘΟΠίγα ΘΟ Βί8 Π 6 ΠῚ 5ΘΓΙΠΠΟ ΠΪΒ ΤΙ511ΠῚ 
εβύ; ἀδηΐαᾳιιθ ἴῃ ττδ  [εἰ5 νΘΡΡῚ5 
5601. Εΐο δἀδογίρτατη τὰς τριά- 
κοντα δύο πόλεις, ἀ6 ἀπο οἴ, 
Ῥεπι. ΓΧ 26, ποὴ Παθού 400 ρεοῖ- 
{ἰποαΐ, ΟἸΠῚ γΘΥθ ΠῚ ἀθϑὶς ππη46 
δοσιβδίϊν 5. ροπάθαι, Ὁαἰὰ οχοὶ- 

ἀουῖς. οἱανίβϑίπηθ ΘΟΡΠΟΒΟΙ ΠΡ ΘΧ 
Πιοά. ΧΙ 46, 7 νευθὶβ, 46ΠῚ 
ἷο ρύθββ ἰρβπη Τῇ, βθουίατη 
6888. Δρρᾶγοί: γενομένων δὲ 
τούτων τῶν σπονδῶν οἵ μὲν 
Ποτιδαιᾶται πάντες μετὰ γυ- 
ναιϊικῶν καὶ τέχνων ἐξέλιπον 
τὴν πατρίδα κατὰ τὰς συν- 
ϑήπας, καὶ παρελϑόντες εἰς 
τοὺς ἐπὶ Θράκης͵ Χαλκιδεῖς 
παρ᾽ αὐτοῖς κατώκησαν. ΟἿ. 
Μυβ, ἈΠΘη. ,ΧΧΧΙΧ ρ. 801 54. 
-- ἄνευ αὐτῶν, 586 ποῖ! 60ῃ- 
511115. ν6] ἰπἰα55ὸπ 580. Οἵ, 
δάμη. 1 138, 8, --- ἧ ἐβούλοντο, 
68 δοπαϊοϊοπθ αὰἃ νο] θη ΐ, 
ἷἱ. 6. ΠἾΠ1] πἰϑὶ ααοα ᾿ἰθϊ5δοὶ 115 
σοΟποραοπίοβ, ΒΜ αἰβββίηθ Νίαήν. 
1.1. Ρ. 812 εὐ ἐβούλοντο, αυδϑὶ 
ἀγθ6 ᾿πῈ ΘΓ ΟΡ Ε5 ΠΟΙ ῬΟΙ Εἰ βἰηῦ, 
-- ἐποίκους. ΟΝ άπ, ΘΕΙ͂Ε 
Απίο ἑαυτῶν οχοϊἴ556 ἐς α Ρῥτο- 
ὈΔ4 0116 ἢν 6χ [15 νυ} ]5 ΠΟ ἃρυᾷ 
Ὀίοά. 1. 1. βδαπππίαν: οὗ δὲ 39η- 
ναῖοι τῶν πολιτῶν εἰς χιλίους 
οἰκήτορας ἐξέπεμψαν εἰς τὴν 
Ποτέδαιαν. πο Βροοίδι ᾿π5οτὶρ- 
το ἐποίκων ἐς Ποτείδαιαν, 
αυδα οϑὺ ἴῃ [Ι͂βοῦ, Αἰι. 1 ἢ, 840. 
-- κατῴκισαν, ἴπ00}}5 ἔγο- 
4α Θηΐαν  Υπ ἢ ὕ, Πιοά. 1.1, καὶ 
τήν τε πόλιν καὶ τὴν γῆν κατε- 
κληρούχησαν. Οὗ, δάαη. ΠΙ ὅ0, 2. 

8 ὅ. [τὸ] δεύτερον ἔτος. 
ΑἸΙΟῚ ἴῃ ἢ [ουπλ}}5 ΤΠπογαϊ 65 
ΔΥΠΪΙοαΪπ πυβαῦδη δαάϊὶ (νἱά, 
ἈΠΕ. 1. 108: 2: ΠῚ 25,. 2. .88,..4. 
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τὰ. ΠΟΘ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἵ Π1|ελο-- 
ποννήσιοι χαὶ οἵ ξύμμαχοι ἐς μὲν τὴν ᾿ἡττικὴν 

οὐκ ἐσέβαλον, ἐστράτευσαν δὲ ἐπὶ Πλάταιαν" 
ἡγεῖτο δὲ ᾿ἀρχίϑαμος ὃ Ζευξιδάμου, “ἀχεδαιμο- 
νίων βασιλεύς. χαὶ χαϑίσας τὸν στρατὸν ἔμελλε 
δῃώσειν τὴν γῆν οἵ δὲ Πλαταιῆς εὐθὺς πρέσβεις 
πέμψαντες πρὸς αὐτὸν ἔλεγον τοιάδε᾽ ᾿ά4ρχί- 
δαμὲε καὶ “ακεδαιμόνιοι, οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ᾽ 
ἄξια οὔτε ὑμῶν οὔτε πατέρων ὧν ἔστε ἐς γῆν 
τὴν Πλαταιῶν στρατεύοντες. Π|ᾳαυσανίας “γὰρ ὃ 
Κλεομβρότου “ακεδαιμόνιος ἐλευϑερώσας τὴν ᾿ἢλ- 
λάδα ἀπὲ τῶν Μήδων μετὰ Ελλήνων τῶν ἐϑελη- 
σάντων ξυνάρασϑαι τὸν κίνδυνον τῆς μάχης ἣ 
παρ᾽ ἡμῖν ἐγένετο, ϑύσας ἐν τῇ Πλαταιῶν ἀγορᾷ 
“ιὶ ἐλευϑερίῳ ἱερὰ καὶ ξυγκαλέσας πάντας τοὺς 
ξυμμάχους ἀπεδίδου 1]λαταιεῦσι γῆν καὶ πόλιν 

δὐάῖια ὧν ἔστε ορὰβ πὸῃ δϑὶ 
Δυθσα10.. ΠΟ 1.17. 1. ΡΤ ΤΗΣ 

0 5: Τ᾽  ΠΊΡῚ 5. 95}. 9ὲ 
δ 90. δὲ 91 ἀοθ0 "5: 81. Ὁ: 
88, 4. ΥΙ 7, 4. 98, 4. ΝΙΙ 18, 4. 
ΨΙΠΠ ΘΟ» ον εὐ ΠΡΟΣ 
12, 8), αυᾶγτα Πἴο βαβρθοίαβ δΐ οἱ 
ἃ Κτιοσ, Ὁποῖὶβ ᾿πο] αδ8. οϑί. αὶ 
Ρτγοοορῖο δππὶ ἢΐο ᾿πν θη ΠΊ 6556 
ΠΟΙ ἰάθο νυ β᾽ Π}}16 θδὶ ααοα ἀρπὰ 
πρῶτον, τρίτον, τέταρτον ἔτος 
ἴῃ ἤδο [Ὀγτη αΪὰ ΟΠλβϑα πὶ ἢ. 170. 
229, 344 ἀρυὰ τὸ δεύτερον ἔτος 
γούϊπαϊὶ ρ. 215. Νὰπι ἰάὁπὶ ἔθοϊν 
Θομ τα ψοθὰ ΤΙιον ἀἰά θα ἀραὰ 
πέμπτον ρ. 267 εἰ ἕκτον ρ. 260 
δύ δἰ. 

ὕδρ. 71. Οὐδὲ πἰπο ἀϑᾷὰθ δὰ 
ὁ. 710 5θαιυπηΐαν ὈΓΟρΙΘΡ ΡΘΡβρὶ- 
οὐϊιαίθηι απ δαὺ Ὀοη, Ηδ!, ρ. 900. 
Οὐμὰ ΤΗΝ Ἰἀϊθ παγγαίϊομθ οἵ, 
Ὀιοά, ΧΗ 47, 1---85. εὐ ῥβρυάο- 
Ποπιοβί, ΙΧ 101 54. 

8 1, ἐστράτευσαν. ὃ οο- 
ΡΪ8 οἵ, Βειηοβίῃ, 1, 1. -- κα - 
ϑίσας, 5.1]. στρατοπέδῳ. Οἱ, 
δάη, 18, 1 οἱ ὙἹΙθ6, 1. -- ἔλε- 
γον. Οἱ, δάη. 1 172, 8. 

8 2. ὑμῶν ρτο ὑμῶν αὐτῶν. 
Οἵ, Κυιιορ. αν. 8 δ, 2. δάμη. 2. 
Πεῖπάθ ἀρυὰ πατέρων ρῥτορίον 

-- Παυσανίας γὰρ κ. τ. λ. 
Οἷ,. ΒΠειοᾶοι. ΙΧ 59 5844. Ρ]αϊ. 
Αὐϊβιϊά, 17 544. Ὀϊοά, ΧΙ 29 544. 

ξυνάρασϑαι τὸν κίν- 
ΠΗ Ριὺ μὶ8 1Υ̓ 10,1 ξυναρ. 
τοῦ κινδύνου, αι οᾶδι5 ἴτο- 
ἀαθηῖον εδί, Οἱ, 28, 2. Αοου- 
βαιῖνὶ ΘΧΘΠΙρΡΙἃ μρῈ8 ἔων. ΟΥ. 
167. Ποπι. 1 34. --- Διὶ ἐλευ- 
ἡ ερίῳ. Ὅδ ονἱοῖπθ Βαΐτ5. η0- 
τηϊηἶβ νἱᾶ,. Ηδνροοῦ, 8. γ., 66 
4115. ἰοοὶβ ἴῃ αὐἶθὰ5. ἷος Ταρ]ΐον 
ΟὈΪυιι5. οϑὺ δβυοῃ, 5. ν., ἀθ. ἃγὰ 
Ροβύ ρυρῃηᾶπι Ρ]αιδθθηβΒθη]. οἱ 
ογθοία Ρ]αι, Αὐιϑιυιά, 30. οὺ γῃοϑῖου 

Αὐιβιϊα, 1 ρ. 148, ἀξ 51 Πυΐὰ5 
ἃγὰθ, α8πὶ ΟὉ νϑυῦϑ ΤΙ ον αἰ θα 
ἴῃ ἴογο [πἰ586. [οὐδ οοηϊοὶαϑ, 
Ραυβ. ΙΧ 2, 4, ἀδ ἰηβουϊριϊοηθ 
Αμν. Ερίαν, ΝῚ 50. --- ἔερα, 
Αὰ απουὰπὶ ΘΧ θα ρἢ πὶ οοηβιϊτατα 
ϑῖιιην ΕἸ δα να, Οἱν, αἄάς ΠΙ 58,5. 
-- ἀπεδίδου οὐ ἰηῆη, οἰκεῖν 
᾿χη οί πὶ οὐ Θά θη αἱ, ρΡ 6 η}10- 
ἐδ ηαὶ νῖτη Πα νοι, αν ἀρπα Π) 61]. 
Π 80. ΧΧΙΠΠΙ ὅθ εὐ παρέδωκεν 
12, 1. πηρουΐθοίο οἰϊθοία πη τοὶ 
Ρουτηλ ηθηΐθη 5᾽βη ἰοατὶ δἀποίαί 
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τὴν σφετέραν ἔχοντας αὐτονόμους οἰκεῖν, στρα- 
τεῦσαί τε μηδένα ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτοὺς μηδ᾽ 
ἐπὶ δουλείᾳ εἰ δὲ μή, ἀμίνειν τοὺς παρόντας 
ξυμμάχους κατὰ δύναμιν. τάδε μὲν ἡμῖν πατέρες 8 
οἵ ὑμέτεροι ἔδοσαν ἀρετῆς ἕνεχα καὶ προϑυμίας 
τῆς ἐν ἐχείνοις τοῖς κινδύνοις γενομένης. ὑμεῖς 
δὲ τἀναντία δρᾶτε" μετὰ γὰρ Θηβαίων τῶν ἡμκῖν 
ἐχϑίστων ἐπὶ δουλείᾳ τῇ ἡμετέρᾳ ἥκετε. μάρτυ- 4 
ρας δὲ ϑεοὺς τούς τὲ δρκίους τότε γενομένους 
ποιούμενοι καὶ τοὺς ὑμετέρους πατρῴους καὶ 
ἡμετέρους ἐγχωρίους λέγομεν ὑμῖν τὴν γῆν τὴν 
Πλαταιίδα μὴ ἀδικεῖν μηδὲ παραβαίνειν τοὺς ὅρ-- 
χους, ἐᾶν δὲ οἰχεῖν αὐτονόμους καϑάπερ ΠΠαυ-- 
σανίας ἐδικαίωσεν.“ 

12. Τοσαῦτα εἰπόντων Πλαταιῶν ᾿Αρχίδαμος 1 
ὑπολαβὼν εἶπε ..Δίκαια λέγετε, ὦ ἄνδρες Π]λα- 
ταιῆς, ἢν ποιῆτε ὁμοῖα τοῖς λόγοις. καϑάπερ γὰρ 
Παυσανίας ὑμῖν παρέδωκεν, αὐτοί τὲ αὐτονο- 

ὅδρ. 71. 8 4. τὴν «απίε γῆν οἵη. Πίοηγβ. ρ. 902; Ο, 5δ7, 2. 

ΡΙαίαθθηβίαπη ἱπαϊσοίθβ δγδηΐ 
Ι'ηο Τ᾽ ελεέα (οἱ Κιϑαιρωνία Ὁ) 
Μίμπογνα ἀρεέα, ἃ]. Οἷ, Ραυβ. ΙΧ 
2, ὅ. 4, 1. ΜυθηΒοῇ. ]. 1. Ρν, 4054. 

ΟἸΔ585. -- στρατεύσαΐί 15:- 
αὐτούς. Ἐχ ἀπεδίδου τππς 
ΘμαΪ νοὶ ργοιλ θη] νϑυ πὶ τ- 
Ρείθπάαπι. 6. τ ρᾶι]ο πιᾶρηϊ- 
Πορητ5 ΡΙαΐ. Αὐἱβύϊά, 21 Πλα- 
ταιεῖς ἀσύλους καὶ ἱεροὺς ἀφεῖ- 
σϑαι τῷ ϑεῷ. Δα, Μαθδηβοῃ, 
4ε ΒΡ, ῬΙδίαΘΘη8, μθ πο -- 
μη δ᾽ ἐπὶ δουλείᾳ. Βϑεὰ ἰδῃ- 
ὑππὶ ἐπὶ ἀμύνῃ καὶ ΤΠ Π 10: 

8 8. ἀρετῆς ... καὶ προ- 
Ὁ μέσος. Οἱ 1ΠΠ ὅθ. ὅ: δ, 2 
564ᾳ, Ηετγοάοί, ΥΠΙ 1, 

84. τοὺς ὁρκίους. Οὗ, δάη. 
111, ὅ. --- πατρῴους. 586 
ἄδο5᾽ Θσϑη(5. νοὶ] [ἈγΔ Πα 6 Θα τον 8 
ΟΧ ἀαϊθυϑ ΟΥΪα ΠῚ 586. 6558 βσ]οΥὶα- 
(5. 511, γϑίαὐῦ ἶο Ηδγοῦ] θη, ἀοοδθι 
Ατῃ. Οἵ, «Βοτπι. Απάαα. αν, 18 ὅ, 
14. --- ἡμετέρους ἐγχωρέ- 
ους. ϑιαπί αἰὶ ἱπαϊσοίθβ, αἷϊ 
Ιοοὶ ([8ο. Βΐϑι. 1 10), αἱ γῆν 
τὴν Πλαταιέδα εἶχον (14, 8). 
ΟἿ ΒοΡ- ΕἸ. 67. ΤΎΔΟΙοι 188. 

δ Ισπι. Απίαα, αν, ΠῚ ρ. ὅ08. 
Θεὰ [ογίαββ δἰἴαπι ἥρωες οἵ 
ἐγχώριοι ἀδοταπι, «αἰ θαδοιιπὶ 
14, 8 οἱ ΤΥ 87, 2 Ἰαπραπιαν, ῃο- 
ταῖπα ἢἷδ οΟπυϊπθηίαγ, νοὶαῦ Αἢ- 
ἀτοοτγαίθβ, ΟἿ, ΠΠ 34, 1. -- - λέ- 
γομεν. [ἀροπαϊ νἱπὶ μαθοί, αἱ 
586 086. Οἵ, ἀάη, Ἵ 151,1. 

Δρ. 72. 81. ὑπολαβών. 
Ηοο ψϑῦθαπη ΠΟ 80]πηῚ ἰῃ 6 Υ- 
ΓᾺΡ ΘΙΓΘ ναϊοί, αὐ πἰο αὐϊάδτῃ 
ἰῃ οΡργοίαι! βαηί, 564. θἰΐϊδιη οἵη- 
ηἶπο οτγδίϊοη 6 πὶ αἰϊοαϊιβ 6 Χ- 
ΟἰροΓΘ, Γοβροπάθγο, υὖ Βᾶ8ρ6 
ἃρυὰ ΡΙαί. οἱ ΧΘΒΟρΙΝ. ον 
49, 4. 88, 1. --- ὁμοῖα. Οἷ, δάη. 
δ4, ὅδ. πη τον ἀϊοια ΡΓδΘίον 
αἰ Ηοτοᾶ. ΠΙ 1571. ΠΙΊ1ΟΥ δἀ- 
βου ρϑβὶὶ Κυιθρ. -- παρέδωκεν, 
ΡΘΡΙαΪβιί, Οἱ, Βεγοᾶ, Υ' 67. ὙῈ 
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μεῖσϑε καὶ τοὺς ἄλλους ξυνελευϑεροῦτε ὅσοι 
μετασχόντες τῶν τότε κινδύνων ὑμῖν τὲ ξυνώμο- 
σαν καί εἰσι νῦν ὑπ᾽ ᾿4ϑηναίοις, παρασκευή τε 
τοσήδε καὶ πόλεμος γεγένηται αὐτῶν ἕνεκα καὶ 
τῶν ἄλλων ἐλευϑερώσεως᾽ ἧς μάλιστα μὲν μετα- 
σχόντες χαὶ αὐτοὶ ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις εἰ δὲ 
μή; ἅπερ καὶ τὸ πρότερον ἤδη προυκαλεσάμεϑα, 
ἡσυχίαν ἄγετε νεμόμενοι τὰ ὑμέτερα αὐτῶν. καὶ 
ἔστε μηδὲ μεϑ᾿ ἑτέρων, δέχεσθε δὲ ἀμφοτέρους 
φίλους, ἐπὶ πολέμῳ δὲ μηδ᾽ ἕτέρους. καὶ τάδε 
ἡμῖν ἀρκέσει.“ ὃ μὲν ᾿ἀρχίδαμιος τοσαῦτα εἶπεν" 
οἵ δὲ Πλαταιῶν πρέσβεις ἀκούσαντες ταῦτα ἐσῆλ- 
ον ἐς τὴν πόλιν, καὶ τῷ πλήϑει τὰ ῥηϑέντᾳ κοι- 
νώσαντες ἀπεκρίναντο αὐτῷ ὅτι ἀδύνατα σφίσιν 
εἴη ποιεῖν ἃ προκαλεῖται ἄνευ ᾿ἡϑηναίων (παῖδες 
γὰρ σφῶν καὶ γυναῖκες παρ᾽ ἐχείνοις εἶεν), δε-- 
διέναι δὲ καὶ περὶ τῇ πάσῃ πόλει μὴ ἐκείνων 
ἀποχωφησάώντων ᾿4ϑηναῖοι ἐλϑόντες σφίσιν οὐκ 
ἐπιτρέπωσιν, ἢ Θηβαῖοι, ὡς ἔνορποι ὄντες κατὰ τὸ 
ἀμφοτέρους δέχεσϑαι, αὖϑις σφῶν τὴν πόλιν πει-- 

Οδρ. 22; 5.2. σασῃ τῇ ιοῦνβ. Ρ.. 909: Οἱ: Βἢ:} 60, Ἢ: 

105. Ν11 19: ἘΧ 78} τ το Ὁ: ἄ1- οαπὶ ἰη118), Οἱ. ἀάῃ, 1 78, 2. 
λους ξυνελευϑεροῦτε ὅσοι ἅπερ. Πρ ς δ  οανν ΤᾺ 

Π6 Ἐσου Εν γᾶ. 5Πη: [90 [ἡ ὡξυνώμοσαν. Ιὰ ἰοϊλαν ΓΟ α 6 γ8 ἱ 
8 2, 18, 1. 14, 8. Ἀδιὴ, εἰϑὶ [ονίθ Ροϑι ῬαΡ ΔΤ. ΡΙ Αἰ ΘΘΠΒθπὶ Ἀυιοίο 6 

Ραυβαηΐα ἴαφοίο βἰπλὰ] βαποίαηι γἱ- 
ἀοίαν, ΟἿ, ϑόῆοθηι, Απίΐαα, ἰαγ. 
ΡᾺΡ]. ρ. 428 οὐ Μιθηβοῖ, 1. 1. 
Ρ. 68 οἱ ἄθ ξυνομόσαι ΠΙ 64, 8. 
ΟΥ. δάῃ, 11 74, 8. -- παρα- 
σπκευήτε. ἐλευθερώσεως, 
', 6. καὶ ὅσων καὶ τῶν ἄλλων 
ἐλευϑ'ερώσεως ἕνεκα παρασκευὴ 

. γεγένηται. ΟΠ, δάη. 4, ὅ. 
Αὐτῶν γοΐονίαν. δὰ ὅσοι. 
ξυνώμοσαν καί εἶσι νῦν ὑπ᾽ 
᾿4ϑηναίοις; ἰϊᾶαιιο οἵ ἄλλοι ϑυπὶ 
111 ὅσοι οὐ ξυνώμοσαν, αὶ 
ἰδ πη 6 ῃ οἱ ἰρϑί ἐπαρουῖο ΑΥΠΘηΐθη- 
βίαπη ρᾶγθηῖ. Κ. (ἰ06]}. -- μά- 
λεστα μέν ΟἿ. αᾶῃ..} 85, 1. 
-- μετασχόντες, ρᾶτιϊ- 
οἷρθ8 ἔδασιϊ (βοοϊοιίαίθ ποῦ ὶ85- 

δὰ 112, 8 ΓΘΒΡ οἴταν, ΒΟΥΙΡΊΟΥ ΠΟῚ 
Ὠδυγανὶ,, --- νεμόμενοι; ἷ. 6, 
καρπούμενοι αὐ ρογβοηδίαβ Π6- 
Π]051}. ΠΟΙΧ 102, Οἱ. 64. 2.1. 
-- μηδὲ με ϑ' ἑτέρων. ΩΝ 
δάη. 67, 4. - φέλους ΒΌΒΡεο- 
ὑπ ΠῈ τοάἀθνγο βίπα οι Κυπορ, θὰ 
ΡΓΟΡίου ΟΡ ΡοΒβίψαπη ἐπὶ πολέμῳ 
ΠΘΟΟΒΒαυ απ οϑὺ {-- ἐπὶ φιλέᾳϊ. 
Οὗ 1,48,8 ξυμμάχους δέχεσϑιαι. 

8 ῶ. παῖδες γὰρ... εἶεν. 
Οἵ, Μαιῖ. αν. 8 ὅ29, 8. Κυυθρ,. 
αν. ὃ δά, θ δάῃ. 4. ΒΘ 6 οἵ, 
60, 4, -- οὐκ ἐπιτρέπωσιν. 
Θ΄πιὰ] αὐαϊ ποιεῖν ἃ προκαλεῖ- 
ται βῖνε ἀμφοτέρους δέχεσθαι 
Π κέαοι -- ἔνορκπκοι, ἷ. 6. 
ψσπονδοι. 
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ράσωσι καταλαβεῖν. ὃ δὲ ϑαρσύνων αὐτοὺς πρὸς 8 
ταῦτα ἔφη .γμεῖς δὲ πόλιν μὲν καὶ οἰχίας ἡμῖν 
παράδοτε [τοῖς “ακεδαιμονίοις ] καὶ γῆς ὅρους 
ἀποδείξατε καὶ δένδρα ἀριϑμῷ τὰ ὑμέτερα καὶ 
ἄλλο εἴ τι δυνατὸν ἐς ἀριϑμὸν ἐλϑεῖν᾽ αὐτοὶ δὲ 
μεταχωρήσατε ὅποι βούλεσϑε, ἕως ἂν ὁ πόλεμος ἦ). 
ἐπειδὰν δὲ παρέλϑῃ, ἀποδώσομεν ὑμῖν ἃ ἂν παρα- 
λάβωμεν. μέχρι δὲ τοῦδε ἕξομεν παρακαταϑήκην, 
ἐργαζόμενοι καὶ φορὰν φέροντες ἣ ἂν ὑμῖν μέλλῃ 
ἱκανὴ ἔσεσϑαι."" 

15. Οἱ δ᾽ ἀκούσαντες ἐσῆλθον αὖϑις ἐς τὴν 1 
πόλιν καὶ βουλευσάμενοι μετὰ τοῖ πλήϑους ἔλε-- 
ξαν ὅτι βούλονται ἃ προκαλεῖται ᾿4“ϑηναίοις ποι- 
νῶσαι πρῶτον καί, ἣν πείϑωσιν αὐτούς, ποιεῖν 
ταῦτα" μέχρι δὲ τούτου σπείσασϑαι σφίσιν ἐκέ- 
λευον καὶ τὴν γῆν μὴ δῃοῦν. ὁ δὲ ἡμέρας τὲ 
ἐσπείσατο ἐν αἷς εἰκὸς ἦν κομισϑῆναι καὶ τὴν 

γῆν οὐκ ἕτεμνεν,. ἐλθόντες δὲ οἵ Πλαταιῆς πρέ- 3 
σβεις ὡς τοὺς ᾿Δϑηναίους καὶ βουλευσάμενοι μετ᾽ 
αὐτῶν πάλιν ἦλϑον ἀπαγγέλλοντες τοῖς ἐν τῇ 

πειράσουσι Τι. Ναί, Ρα]. Ατρ. Μ. Η. Μοβαι. ϑεα [αἰαὶ ἃ νου 5 
Ἐπηθη αἱ Ροπά θη 8. ἀρ ΤΊ. πα] απὶ δβϑὺ Θχθιηρ  Πη}. 

8 8. ὅπῃ Μ, πὰ, ΟἹ. θη. Τυρᾶ, ΑΥ. 

ἘΝ ΘᾺ ἈΡΕΝΕ ὈΝΕΈ ΟΣ; δ δ Τὰ 
Κναθο. 8. 69, 16 8άῃ, ὅ. 
-- ἘΤΟΝ τ ΧῸΣ οὐπέοοςι 
5116 ἃιίϊοα]ο, αὖ πΠῸ5 ἀπὸ ἴῃ ἸΠΠῚ1ΠῚ 
οοπἰπηρθηΐθβ ἀἰοίμηιβ ἤζαι5 ππαά 
ΠΡ εἰ ϑἰγηῖϊα. Οἷ, 14, 1 οἱ 46 
τ Ρβθιδο- ) δηλ 81}. 1. 1... φαΐ ρᾶτ- 
εἶπι ἀἰβογορϑί, --- [τοῖς Δακε- 
δαιμονίοις), αυοά, οὐπὶ ἱρϑὶ 
Τιασοαδοιηο δ Ρ6Γ ΑΥΟΠΙ ἀϑΙη ΠῚ 
Ἰοφυϑηίαν, ἰδ πὶ πιο] δϑί 4 Ε8 ΠῚ 
ἱπα.1}6 οβέ, δαοίου 05}. 46]. θυ. 
ΘΊΠ,1Π|6 δΔααἰτατηθπύπ πῃ ἰδ ΠῚ 50}0]. 
ποίαν! 1 144, 2, 001 οἵ, ἀπ, --- 
γῆς ὄρους. θ6 ἀγιϊου!!β Ομ Ϊ85- 
Βἷ8 οἵ, δἄη. 1108, 4. --- ἀρι- 
ϑμῳῷ, (ον Ζαλὶ παοῖ, ρυορυ, 
υδγηιῦσε (ον Ζαλι, οὗ Κυιιορ,. 
αν: 8.46, 4 αἄῃ. 2, --- τοῦδε, 

ΤΗσοΥ αἰ αϊ5 Ὑ0]. 1. 2. ἘΠ. ΤΙΙ. 

Ομ ν. Ε.. 

Ψ οΥί. τούτου, αἴ 79;1. ΕΥ̓ 552. 11: 
Ναπὶ μέχρι τοῦδε ᾿ἀρυὰ Τίνιο. 
ΑΙ ΟΠ 6; 1 Ὁ 9 
Κνιαθρ, 86ὰ ἰρϑαπι ὅδε βδθρίαβ 
δὰ Ργοχίηηθ ρυᾶθρυθϑϑᾶ βρθοίδί. 
ΘΕ "ΪΚ41.5.1. 145. 1.6. 1160; 16. 
608, 2. 11, 8. -- φοράν. 6 
Ἰυαϊα5. νἱ ργορυῖα οἷ, δά η. 1 96, 2. 

ᾶρ. 728. 81. ἡμέρας τε 
ἐσπείσατο. Οἱ. δάη. ΥἹ 7,1, 
-- Ἐρβνο δ ΠΑΝ] ἀναστρέψαι. 
ΒΌΠΟΙΣ ΟΥΟὟ ὁ; Βα! δααὶ 
δαΐοηι αὐτούς, Ὁ 6. τοὺς Πλα- 
ταιέας (τοὺς πρεσβευσαμέό- 
νους). 

ὉΠ εν Πλαταιῆς πρὲ- 
σβεις, αἱ οὗ Πλαταιῆς ψιλοί 
ἘΝ κιΟΥ, ἃ: 

1 
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8 πόλει τοιάδε᾽ ..Οὔτε ἐν τῷ πρὸ τοῦ χρόνῳ, ὦ 
ἄνδρες Π]λαταιῆς, ἀφ᾽ οὗ ξύμμαχοι ἐγενόμεϑα, 
᾿Αϑηναῖοί φασιν ἐν οὐδενὶ ὑμᾶς προέσϑαι ἀδικου- 
μένους οὔτε νῦν περιόψεσϑαι, βοηϑήσειν δὲ κατὰ 
δύναμιν. ἐπισκήπτουσί τε ὑμῖν πρὸς τῶν ὅρχων 
οὺς οἵ πατέρες ὥμοσαν μηδὲν νεωτερίζειν περὶ 
τὴν ξυμμαχίαν “ 

1 τ4. Τοιαῦτα τῶν πρέσβεων ἀπαγγειλάντων οἵ 
Πλαταιῆς ἐβουλεύσαντο ᾿ϑηναίους μὴ προδιδό- 

ναι. ἀλλ᾽ ἀνέχεσϑαι καὶ γὴν τεμνομένην, εἰ δεῖ, 
ὁρῶντας καὶ ἄλλο πάσχοντας ὅ τι ἂν ξυμβαίνῃ" 
ἐξελϑεῖν τε μηδένα ἔτι, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τείχους 
ἀποκρίνασϑαι ὅτι ἀδύνατα σφίσι ποιεῖν ἐστιν ἃ 

2 “ακεδαιμόνιοι προκαλοῦνται. ὡς δὲ ἀπεκρίναντο, 
ἐντεῦϑεν δὴ πρῶτον μὲν ἐς ἐπιμαρτυρίαν καὶ 
ϑεῶν καὶ ἡρώων τῶν ἐγχωρίων ᾿ἀρχίδαμος βασι- 

σᾶρ. 78. 8 8. ἡμᾶς Ῥα]. οὐπὶ δἰϊψαοί ἀείθγϊ ουϊθπβ. ον ὐμᾶς 
ἴουτὶ ρῬοίθϑδί; θυ πὸη ΟὈβίαί ρυδορυθββαῃ ἐγενόμεϑα, 00 πΟῚὶ 
Βο᾽ πη Ρ]ϑίϑθθηβθβ, 568 Αἰμθηΐθηβθβ ἀθοηῖθ βιρηϊβοανὶ νἱἀθηίατ. ““ 
Κτυδο, δὰ ῬΙοηγ5. Ρ. 110. 

Οάρ. 74. ξ 1. ἀντέχεσθαι ναι, Ατρ. 6885. ΟἹ. ψεη. Η. Βερ.,- 
απδδὶ βαθαπαϊθπάατ δἷΐ αὐτῶν (τῶν ᾿Αϑηναίων). Υυἱραίδπη ἰϑηηθ 
γϑοίθ ἱπϑίιν Κιαθρ. δὰ Πίοηγβ, Ρ. 171 οἱ 914. Αἀὰ, Μαιι). ὅν, 
δ ὅ60}, εἰ ἀνέχεσθαι πάσχ. οοτηρᾶνα οὰπὶ Ταοῖί. ρου ΐθυτα 016- 
τανὶν Απη. ΠΠ] 8, 

εἰ δέοι Ῥᾶγ5 ΠἸθγουαπὶ Πίοηγ5. Ρ. 90ῦ. 
8 2. ὁ βασιλεὺς Ταῦτ, πὰ. οὐπὶ ἀδιθυϊουῖθιβ' δαί, ϑ6ᾷ οἵ, 

1 107, 2. ΙΝ 101, ὅ. Βεϊά. δὰ ΡΙ]αί, Αε. Ῥϑυ]. Ρ. 269, Κγυδρεγο 
Τπη πη υϊ.0. οὐϊδπη βασιλ. ΒαΒρθοίατη δϑί. 

γΟΓῸ ΠΟ 8|1ἃ ἰππηὶ δία δηΐθα 88. ἀφ᾽ οὐξύμμαχοι ἐγε- 
ΓΟβρομθ τὸ ροίϊποεὶπὶ Ρ]δί ΘΟ ἢ 5685 νόμεϑα, Ϊ. 6. Δ Π0 ΠΟΙ δ ρ ΘΒ Π1Ὸ 

ἰοῦ δηίθ οδρίδᾶβ ΡΙαιαθα8. Οἵ, 2. 
ΠΙ 08, ὅ ἰθίᾳιαθ δάη. -- ἐπε- 
σκήπτουσι, οδ᾽οδίδηϊαν, Οἵ, 
ΠῚ ἕω 4͵ 

ἐντεῦϑεν δή. ὕβιια- 
ον ἤουποια ὁδὶ ἐνταῦϑα δή. 
Οἱ, Βῖθρι. ΤΠ 65. ΠΡ. 1047, 5εα 
ἐντεῦϑεν δή ἰζουατη ὙΠ]| 89, 4, 

Ολρ. 724. 891. γῆν ΣΕ ΤΡῸΣ -- πρῶτον μέν. Δὰ Πδ60 ΓΕ. 
μένην βῖηθ. δι Ϊοα]0, ὌΓ.51) ΠΥ 4πδο Ἰὅ, 1 ὨδΥγδη ΓΙ, 
-- ὁρῶντας. ἘΣ τ ἐρνα -- ῳἐς ἐπιμαρτυρίαν ἱ 
Ἀρουβαιῖν 08 Ῥτορίου ἱπιογροβιἃ ϑιεῶν --. κατέστη, '. 6. ἐπ- 
εἰ δεῖ οοἸοοαῖο5. 1Πβίγαὶ 000, ἐμαρτύρατο ἁεούς. ϑυρβδίαδη- 
δὰ Ῥῃγγη. ρ. 7716. -- ὅτε... ἰἰνὰπι ταγιπὶ ἐχ Ὠίοπο 888. ΙΧ 
προκαλοῦνται ἀε]. Οον. Μη6- 11, 4 ργδείεγθα ργοία ΒΙοοιηΐ, 
Π108. ΠΟΡ, 86Γ, ὙΠΠ Ρ. 108 ἰη- -- ϑεῶν.... ἐγχωρίων. Οἱ. 
αὐδπηὶ εχ 72, 2 Ὠἶο ἰηβοῦία, αὐᾶϑὶ δάῃ, 11, 4. 

-«. ..πορΠρΠπΠ ΡΠ ν ᾳῳϑν ΄ὐϑϑϑσ.]σσ Ὁ 

ἰνάσονἐνυν,μν Εν 
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λεὺς κατέστη λέγων ὧδε Θεοὶ ὅσοι γῆν τὴν 8 
Πλαταιίδα ἔχετε καὶ ἥρωες, ξυνίστορες ἔστε ὅτι 

ΒΩ Ἁ 9 ᾿ 9 ΄ ’ ΕἾ -»"Ὕ ’ 

οὔτε τὴν ἀρχὴν ἀδίκως, ἐκλιπέντων δὲ τῶνδε προ- 
τέρον τὸ ξυνώμοτον, ἐπὶ γῆν τήνδε ἤλϑομεν, ἐν 
ἡ οἵ πατέρες ἡμῶν εὐξάμενοι. ὑμῖν Μήδων ἐκρά- 
τησαν καὶ παρέσχετε αὐτὴν εὐμενῆ ἐναγωνίσασϑαι 

-" [χ2 ΡῺ - “ - 9 ᾽) 

τοῖς Ἕλλησιν, οὔτε νῦν, ἣν τι ποιῶμεν, ἄδιυκη- 

σομὲν (προκαλεσάμενοι γὰρ πολλὰ καὶ εἰκότα οὐ 
τυγχάνομεν), ξυγγνώμονές τὲ ἔστε τῆς μὲν ἀδι- 

8 ὃ. τῶνδε οτι. αὶ. Η,, δὲ οπι. πὶ, οαπὴ ἀθίθυ! οὶ θ5. δἰϊαιοί, 
δὲ τῶν ρτ. Τ,διγ., 

8 8. ϑεοὶ ὅσοι ... ἔχετε. 
ΒΙτΠτΐθν ΡΊαι, Αὐἱβιϊά. 18 εὔξατο 
Κιϑαιρωνέᾳ Ἥρᾳ καὶ ϑεοῖς 
ἄλλοις οἱ Πλαταιίδα γῆν 
ἔχουσιν. ὅππι ἐγχώριοι, αηυᾶ- 
ἰθητι5 ργδοβίαθβ οιϑηΐ ἃσυὶ ΡΪδ- 
ἰΔθϑηβϑὶβ. ΟΥ. ἱν. ΧΧΧΙ 80, 9 
ΡΌΘῚ ΘΟ πίο65 ἀθ605 ρΓ8ε- 
Βἰἀοπαι 6 ἃγοὶβ ΜίπουννδΠι. 
Κατέχειν ἀ6 εδάδθπὶ τα ἰθοῖταν 
Χρη. Ογτ. τ Πρ τ ἸξοοσΞ 
στορὲς ἔστε. Κυαθρ. δον ρβις 
ξυνίστορές ἐστε, αἱ ἐστέ 5ἰ: ἴη- 
ἀϊοδιῖν 8. πη ρ γα τῖν απ γθοῖθ τπ6- 
ἰὰγ ΟΙα55.,), ααοὰ ἰπ ἰθδβίδιοηθ 
(ἐπιμαρτυρέᾳ) ἰαβία5 ἱπνο ΘΠ [ᾺΓ, 
ἀεἰπὰς γεὶ ἔαθαγαθ οὔτε νῦν ἀδι- 
κήσομεν ποὸπ ρτγδθβθηίὶ, βϑὰ ἔπ- 
ἰὰγ0Ὸ ἀθηΊΠ ΠΏ ἰΘΠΊΡΟΓΘ Αἷϊ ἰδθβίθβ 
6588. Ῥοβϑβίπί, ἀθῃίαιθ ξυγγνώ- 
μονὲες δὲ ἔστε ἰδῖη ἀρίθ ομΠὴ 
ΒῈΡΟΥΙοΥθὰ5. σΟμδογθαύ αὐ ἢᾶθο 
αἰαὶ ταίϊοῃθ ἀϊοία θ8588 π6- 
αὐθαηί, 6 νοῦ ξυνέστ. Ξ᾿ 
Ηρτπη, δὰ Β0ρ!!. 0ῬΉΗΙ. 1211. 
οὔτε τὴν ἀρχήν. ΗΙ5 τεβροα- 
ἀθηΐ ροδβίθα οὔτε νῦν. -- ἐκλι- 
πόντων δὲ τῶνδε. 44 τοε- 
ἔδυθαν δ ΒΌΡΟΥΪΟΓ ΘΠ ποσί 6Π1, 
αἱ 586ρ6. ΟἿ δάη, 87, 8. 64, 8 
6. 1 ὅ, 1. 82, ὅ. 69, 4. ΠῚ 96, 8. 
ΝΙ τ6, 4. -- τὸ ξυνώμοτον, 
', 6, τὴν ξυνωμοσίαν (111 64, 8), 
Βοοϊοίαι!5 ᾿πβίαγδη ἀπ πὶ, [)6 
τ6 οὗ, δάη. 62, 1. --- γὴν 
τήνδε. Οἱ. Κιιερ. αν. 8 50, 11. 
δάη, 99, -- καὶ παρέσχετε 

δὲ τῶν δευτέρων Μ. 
ξυγγνώμονες δὲ οοἀά, εἰ Ὀίοηνϑ. |, 1. 

Οὗ. δα. 
Οἵ, δάη. 

αὐτήν, Ἰ. 6. καὶ ἣν παρέσχ. 
ΟΥ̓ δάη. 4, ὅ. -- εὐμενῆ, ρτορτ. 
ϑδηΐβ ΠΆ πὶ, ἸΣ Θὲ [8 ΟἿ] δα δὲ 
οοπη οάδη. (Οἵ, Χεη, Απδῦ. 
ΙΝ 6, 12. Ραγὰηι τϑοῖα ἃ 615 
τὐδηβίδιυπη δὰ ἰοΥΓΆΠῚ Κυπθρθῦο 
νἱάθιαν. -- ἐναγωνίσασθαι, 
'. 6. ἀγωνίσασϑαι ἐν αὐτῇ. ΟἿ, 
δάπ, 20, 4. Οαδα δαίθπ) Εἷς 6 
α115. ἀἰϊἰοία βὰπὶ 46 ᾿'ρ5ῖ5 ΡΙαἰδϑ- 
ΘηΒῚθ 5 ρα Ἰσαὺὶ ρΡοβϑαπί ρΓΟΡίοΓ 
εἃ 4 πᾶγΓὰϊ ΡΙαι. Ἄτῖβι, 11. - 
ἦν τι ποιῶμεν εὐφήμως ΡΓῸ 
ἦν τι κακὸν αὐτὴν ποιῶμεν. 
-- ξυγγνώμονες ... νομΐέ- 
μώῶς, εἰ οΘοποραϊία αἱ οἱ 11 
ααἱ ρυΐοτοβ οοορογπηΐ ἴη- 
ἰατίδηι ἴδοογο ρΡυθηᾶ5 οἷα 5 
ἀδπι οὐ 1ἰ αἰι]οη 6 πὶ Θ0Πη86- 
φυδηΐαν ααἱ Θἃ πὶ ροίδηΐ αὐ 
ἴαϑ δϑί, Οεδποίναυβ τῆς ἀδικίας 
1460. δηϊθροβίθαβ 68: αἰαὶ ΠΟ 
Βοίατη δὰ ἀδι. ὑπάρχουσι, 5864 
οὐἶδπὶ δὲ κολάξεσϑαι βρθοίδί, 
οὰπὶ κολάζειν τινά τινος αἷοκα- 
αγ, νὰ, ΥΙ 38, 4 εἰ 10ὶ 86π. 
Αά ἀδι. ἐπιφέρουσι 51 π1}} δαὶ 
αὐτήν (τὴν τιμωρ.). Πς ὑπ- 
ἄρχειν οἵ, 67, 4 εὐ ἀεὲ ὑπάρχειν 
προτέρους ἀάη. 86, 1, ΕΞ 60}10- 
οαιΐοηθ Ποῦαπὶ Κύυορ. αν, 8 80 
12 δάη, 4. Νοιδ 0115. ἐπὶ ̓αὐτοπι 
ἰηβο θηβ ποῖῖο νεγθοῦαπὶ ξυγγνώ- 
μονες ἔστε, αὐᾶθδ π05, θἰβὶ 
ξυγγνώμων 111 40, 1. 1. 98, 6 
οὐ ἂρ 1105 βουϊρίογοβ,, ψϑὶαΐ 
Χοη, Ογν. ΝΙ 1, 857, δ! τιον ἸΘο τ Γ, 

115 
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κίας κολάζεσϑαι τοῖς ὑπάρχουσι προτέροις, τῆς 
δὲ τιμωρίας τυγχάνειν τοῖς ἐπιφέρουσι νομίμως. τ 

τὅ. Τοσαῦτα ἐπιϑειάσας χαϑίστη ἐς πόλεμον 
Χ 

τὸν στρατόν. καὶ πρῶτον μὲν περιεσταύρωσεν αὐ- 

τοὺς τοῖς δένδρεσιν ἃ ἔκοψαν, τοῦ μηδένα ἔτι 

ἐξιέναι" ἔπειτα χῶμα ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἐλπί- 

Οδρ. 7Ὁ---79 οχβουὶρία βαθύ πὶ ῬοΙϊογοθίϊοῖὶβ ααδα δὰ. Δ Θβοοὺ 
Ρ. 3988 5ᾳᾳ. 

Βιρτα Πυαπὶ βϑοιτὶ ἱπίογρυθίδιϊ 
ΒΌΠΠΠΙΒ ξυγχωρήσατε, βίοι! 500- 
βίδῃιῖνο ξυγγνώμη 56ῃ0θη 81 
ξυγχωρήσεως ἰηίογάαπι 500 166- 
(δὴ 6586 οοηδίδί. (, Δρυά ΤΠυς. 
ξυγγν. ἔστε ρτοὸ οοποράᾶϊίθ, 
αἰ ἀκ τϊμΐϊ πᾶ πο ἡ ΘπἾ δ τα ῬΙῸ 
Ποο τὰϊῃὶ οοπορθᾶθ.Κ. Βίθρ ἢ. 
ἴῃ ΤΉΕΒ, ν, ξυγγν.) ἀδιως ξυγ- 
γνώμονες, αυδίθηπ8 δά Ῥυὶα5 ἰπ- 
οἰβαπι ρογιϊηθαί, νἱτι ξυνέστορξες, 
απ86 5ἰρηϊηοαίϊο ξυγγιγνώσκειν 
1) ἱπέθγάῃτη ΒΘ] οἰ Δία, αὐ- 
ἰθη5 δὰ Δ](ΟΓαΠΊ, Υἱπὶ ἴθ 0 - 
ΒΟΘηΒ ΒΆΡΕΓΘ ΔΙ Γιην. ϑρίπο- 
βῖαβ, αὐ νἀ δίαν, αυδηα 8} οὐϊδηη 
ΔΙΌΟΡ Ποπλο ἀοοίῃβ ἀ6 Ζοιρτηδία 
αὐοάδηῃ οορίίαῦ. Ρτὸ δέ Κταθσ. 
οοηϊοῖν Ἰοροπάσπι δή, δα, 
αυοα ἴίᾷὰ ἰδηύα πη] 56 η ΘΗ Δ }11ΠῚ 
ΘΟΠΟΧαΪ δοσοτητηοαδίμση οβί, δὶ 
ϑηΐίοα ξυνίστορες ἐστε ἰορίὶταν. 
Οὐ ν ΓΟ αἰΐθῦα δα ῃουίαιϊο ΠΟῚ 
αἰϊνουδὶ δ᾽αυϊά οοπίϊηραί, 568 
αιοὰ 6Χχ ϑΌΡΘΥΪΟΥΘ ΘΟΠΒΘαΊΙΘἢΒ 
51, Του Ρ5᾽ Πη118 πηι) ᾿λἷσ 
γταῖῖοηΐ ἀρίδη,. 

δρ. 2. ϑεααϊίαν ᾿οοι5 ργδ6- 
βίδ ἢ 1551Π1}}8. Δ ΟΟΙΓΑ Ιββιτηα ἈΓΪ5 
αγθῖαπη ορρυρπαηάαγαμι αγδθοὶβ 
(δαὶ οογίς ᾿δοραδοηλο ἢ 18., 4005 
Βυΐϊα8. Υ(ϊβΒ ΡΛ. ΠῚ ΡΘΥΪ 08 [1386 
Β8Π6 ΠΟΥΪΤη5.; νἱὰ, 1 102, 2 οὐηὶ 

δαη.} ἴὰπο υϑἰίαίαο ἀοβουὶ ρίϊοπο, 
θε αὺὰἃ νά. Μδπη5. ϑὅ'ρανι, Πρ. 42, 
405. Εοϊατά, δὰ ῬοΙγὺ. Τ᾿. 174 
1ηῖοῦρΥ. αογπι. (1811. δὰ Τῆο, ΓΧ 
Ῥ. 188 544.,) 4105 οἰιαὺ Βτνβά, δὰ 
ἢν 1, ΠΟΠΠ.}1ἃ ᾿ρ86 Δα ϊο 68. οἱ ΠΊἃ- 
χίπηθ Μδηβοηθπὶ δἰϊαιιοίϊθ 8. οοΥ- 
τίσϑηβ. Δαα, Ἀποβίονι! οἱ Κοθοῦ- 
'Ιγὶ Αὐτὸν μλ}}1{, ατᾶθο. ᾿. 211 8644. 
ΕἸΘΣΒ δου ἰποὶϑὶ5 ἤδη ορ- 

Ῥαρηδίίοποπὶ (ο. 78--- 17) οἱ ἰμὰθ 
οὐδ ΟὈϑ᾽ απο πὶ (6. 78) ΠΠ|ὰ- 
βίγαγαπι θυ Κ88, οαϊα5. ἱπιᾶρο ἴαἰ- 
51551Ππ18ἃ δϑί, οὐ 681}. εὐ διαοίου {106 }}1, 
αἱ Μὰρ5 πὰ Ρίδηβ {Π|πδίνἃ- 
ἐἶναο οἵ ὙΠπαογάϊάθβ ς. ᾿πβουῖθὶ- 
τ. Μα]α πἷπο ἴῃ 505. [ἰὈΡῸ5 
ὑγαηβία!ουαην Αὐγίδηπβ οὐ Ρσοοο- 
Ρἶα5.7). ΠΟΒΠΆΠ]ὰ ΙΟΒ6ρ 18. οἱ 811}. 

ΣΤῊΝ Τοσαῦτα. Ζ4έ, ααοᾶ 
δα πρῶτον μέν 14, 2 τεἴεννϊ ἀ6- 
θ6θαί, ΟὟ ροπάϊιβ νος, τοσαῦτα 
ΠῸΠ 6βί δαάϊίαπι, υἂὐἱ τοσαῦτα 
οαπὶ δβυπᾶθίο βοβι ΟΥ̓ΔΙΪΟΠ 65 
Ρομὶ ΒΟ. ΟΠ ἅδην ΠΠ15.}Σ 
-- ἐπιϑειάσας]) κατευξόμε-. 
νος. 5600]. ηθθιεδβίδταβ 
[4605]. ϑαρνα ἑ ἐς ἐπιμαρτυρίαν 
ϑεῶν κατέστη.“ 858. -- 
καϑέστη ἐς πόλεμον, ἴα - 
βίγιιθθαὶ δὰ ρυαρηῆδπι, ρΡᾶ- 
γτᾶθαί δὰ ορραρηδίϊοη 6 ΠῚ 
(αν Ὁ 15). -- περιεσταύρωσευ] 
περιεχαράκωσεν. ὅ610}. Ὀϊδίίη- 
Θαϊίαν περιτείχισις 78, 1, ααὰἃ δὰ 
ἀἰϊαςαγπατη Οὐ αἰ Ομ θ πὰ. τἰδὶ ϑδαηΐ, 
Οο». Μποιθοβ. 1. 1. Ρ. 114 πε- 
ριεσταύρωσαν. ϑιεἃ οι Ροϑίοα 
τϑηβὶθ5. δὰ Ρ]αγα]θπὶ ἢθυὶ πο- 
ἀ4αθαῦ ΠῸΠ ΡουΒρ οἰ πλ08. --- δέν- 
δρεσιν. ΑΡ Πἷ5 ἀυθουῖ 5 παυὰ 
ἀσθὶθ ἴῃ νἱοϊηΐα ΓΒ οϑ 6818. οἵ 
πιαχὶμηἃ 6Χ ρᾶτγίθ ἔγαριουὶβ., ὃΧ 
αὐ 85. να}}08 ἰ[δοθυπηΐ, «Ρᾶα]ο 
Ροβι ἀἰβιϊποαιηιαν ξύλα ἃ ἔτε- 
μον ἐκ τοῦ Κιϑαιρῶνος 5ἷνο 
τηδίθυϊδ, υἱ 1Υ 69, 2 δένδρα 
καὶ ὕλη ἀϊδοογπυπίαν, -- τοῦ 

. ἐξιέναι. Ηδθο ἴπηρθ ΘᾺ ΠῚ 
περιεσταύρωσεν. Ηοο ἰάθο ρνο- 
θοῦ νοϊοθαης π6 ΘΟΠΙΠΊ ΘΑ ΠῚ 
ἸπΡ ΟΥίαρο ροβϑθηΐ, --- χῶμα 
ἔχουν πρὸς τὴν πόλιν, ἃ8- 
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ἕοντες “ταχίστην «(τὴν αἵρεσιν ἔσεσϑαι αὐτῶν, 
στρατεύματος τοσούτου ἐργαζομένου. ξύλα πὲν 
οὖν τέμνοντες ἐκ τοῦ Κυϑαιρῶνος παρῳκοδόμουν 
ἑχατέρωϑεν φορμηδὸν ἀντὶ τοίχων τιϑέντες, ὅπως 
μῃ διαχέοιτο ἐπὶ πολὺ τὸ χῶμα. ἐφόρουν δὲ ὕλην 
) 9 Ἁ Ἁ , ᾿ “ ᾿ " Ἵ ς ’ 

ἐς αὐτὸ καὶ λίϑους καὶ γῆν καὶ εἴ τι ἄλλο ἃνυ-- 
τειν μέλλοι ἐπιβαλλόμενον. ἡμέρας δὲ ἔχουν ἔβδο-- 
μήκοντα καὶ νύκτας ξυνεχῶς, διῃρημένοι κατ᾽ ἀνα- 

ΘΘΥ ΘΙ ΔΚ ΘΓΒῚ 5 ΠΤ 6 ΠῚ Θ0Π - 
βοτουδηΐ, ἷ. 6, ἢθπηο 60η- 
σοϑῖδ εχϑίγι θδηΐ. [ἃ οἱ 60 
ΘΟΠ51Π1 0 ἔδοογαπὶ αὐ δἰυϊ πα ϊπ6 
τηοϑηΐα δοαυδγθηΐ (οἴ, 8 4. 6), 
ἴῃ αὰδ8 ἰπάθ δϑοθοπαουθῃΐ, οἱ αἱ 
ΕΧ 60 τηϑοῃϊηϊβ (οἴ. 16, 4) οἱ 
4}115 τη οὐ (οἵ, 77, 8) ἀτσθοτη ορ- 
Ῥαυρπᾶγοηί, Μεοπηϊπογᾶπε ἰογίαβ58 
Ἰοηΐᾶθ ἀγθ685 ἰδ!ϊθὰ8Β ρσογῖθαβ 
ἐχρυρηδίᾳβ 6586, Ὑ]4, Ηογοάοί, 1 
102. Χοῦν εδβὶ διυϊϊαυϊον οἱ Αὐ- 
τἰἶἴοα Πεχίο ρτὸ χωννύναι. ΟἿ, 
8 8. 16, 8. Πενοά. ΠΕ 157. 140. 
ΨΝ ΤΙ. ΣΧ ΘΟ τς πρὸς τὴν 
πόλιν] οὐ διὰ παντὸς τοῦ 
τείχους, ἀλλ᾽ ἐν μέρει τινί, 
5680]. ΟΥἉ, 8 4.6. -- τα γί- 
στην {τὴν αἵρεσιν. ΟἸα58. 
Δ ΌΟΘΙΟΥΘ ΠῸΠΟ γι᾿! τὴ δ αἰ αἰ τη 8. 
Ουλπαυδιη ΘηΪΠ1] ΟἿΓ ἴῃ δἰθηίθ 
δππητϊδιίοηο ἔσεσθαι τὸ γενή- 
σεσϑαν ἱπυβιιαίαπη 6558. αἰδυπιοί 
Π0Π ἱπέθ! !θρῖτηιι8 (Π]} τη ΘηΪΠῚ 
Πδο ἴῃ ΓΘ ἀἰβουϊηθη 6556 ροίθϑί 
δἰθητὶβ εἴ Ππορϑη15. δ ηἰϊ 811, οἱ 
οὐδ δἀαϊίο ἀγίϊοα!ο πιᾶποὶ αἵ- 
βγπηδι10), ἰαΠΊθ ἢ οἷπ5. σοηϊθείαγα 
ἰάθο ργοθᾶπᾶδ εδύ αἀποὰ ποὴ ἀὲ 
αἰίαυθα, 564 4 οογία ἢβο 4 8Πὶ 
τὰτη ρᾶγαραηὶ Ρ] δία γα πὶ οχρα- 
ΒΠΔΙΟΠΕ ΒΘΓΠΊΟ δϑύ, ΘΓ ΠῚ ἂτ- 
θυ! ἐχοίαϊε ὅ, 4 εἰ ταύτην 
Ροβὶ ττάτην ὙΙΓ 42, 4. 86; 1. 
-- αὐ τῶν, ἰ. 6. τῶν Πλαταιῶν. 
ΘΕ αδπὶ 1 1356: Ἴ-. 

5. 9. ξύλα. ΒΡ ΙΠοδηίον {γᾶ - 
068. - ἐκ τοῦ Κιϑ. (δυτηδηὶ 
ἐν νεὶ ἐπί ἀΐοογεηι. ϑεὰ Β᾽ ΠΗ ΠΟΥ 
ΠῚ τ0, 4 τέμνειν χάρακας ἐκ 
τοῦ Διὸς τεμένους, Προ οΟὈβοινᾷ 
οδὲ γᾶῖῖο ον δἷο Ιοου1 βἰηΐ ατδθοὶ. 

-- παρῳκοδόμουν ἕκατέ- 
ρωϑεν, αἰτγϊπηαθ ριδοίθυ 
Ἀθθθτοῖα (ρΓορίεν 886.) 6χ- 
βίγυαθαπί (11 ξύλα). Δὰ 
αἰΓατηα 6. ἰαία8 ἰᾳὰ ἰφοίπτη δϑβί, 
αυἷα ἰαίογα ρυδουιρία, ἴγοηβ. οὐ 
ἰδγσαπι ἰθηϊίον [αβιυϊρσαία ογϑηί. --- 
φορμῃδόν] ψιαϑηδόν. φορ- 
μὸς γὰρ ψέαϑος ὅστις ἐναλλὰξ 
ἔχων τὸ πλέγμα ἐστί, ὅ6}0]. 
ΟΥΟΤΝ 48, 4. [μ{. ἃ 665 88 {Ϊ τὴ, 
-- ὅπως μὴ... τὸ χῶμα, 
πΠ6 Παπιὰβ ρβοβία ἰ[δύϊπ8 
αὐ Πα ὁσ ϑὺ τοῖα νογεϊῦ Ῥογί. Οἱ. 
ΕἸαν. ΤΡ. ΒΕ 1 ὙΠ Θὲ 15 ὅπως 

ινὴ ὑψουμένου τοῦ χώματος ἡ 
γῆ διαχέοιτο. --- ὕλην ἰπηιεῖ- 
Ιεσα βαγιηθηία νἱγρα! δα 6 οἱ θο- 
γατη ἴαβοθϑ. ΟἿ, 77, 8. 1Υ̓ 69, 2. 
γιμὶπηᾶ πιδίουἰθηα 6 (865. 
Β. Ο.1ΠῚ. Αρυά Βοπιᾶηο8 ἰδιηθη 
ἴῃ ΘΧβίγι θη Ϊβ οἰ ιβιηοαϊ ἀρρονῖ- 
Ὀὰ5. οἰϊατη ἈΡΓΌΟΓΘ8. ΟΟΠΊΙΠΘΙΉ ΟΥΑΙ 
οβίθηαϊς οὐ ατᾶθ ὀδαϑἃ 50 ΟἿ Γ 
ΔΡΘΈΓΕ5. Τηᾶρηᾶ 6Χ ρᾶϑτγίβ ᾿ς πεὶ 
πτεῖπῃ ὀχροηΐι Ηποβίον ΕΣ 
τοόδεη μπᾶ Κυϊορίμλγμπρ Οἄξανϑ", 
Ρ. 146 5ᾳᾳ. -- ἁνύτειν τε- 
λεσιουργεῖν πρὸς ὕψος. 5610]. 

8 8. ἡμέρας ... ἑβδομή - 
κοντα. Α αο ἰεπΊροτο πὶ ἀἶθ5 
ΘΟΙΠΡ δ Πα 5ἰηί οὃχ 78, 2 ιδὶ 
μι 6 } } 6 χῖββα υἰβὰβ οδϑί Ποάνν. δὰ 
101 46 πῖῦγο, πἷο ἀθ ἄρϑογο οχ- 
βίγιοίο ἀϊοϊίασ, Οδίογαπι 46 πι- 
ΤΉΘΓῸ ΘσΟΓΓΕΡ 6] Πἰ Πλϊ απ 48 ΠΓῸ ΠῚ 
δυοίο οἵ. Αρρϑηά, ΓΙ. --- δεῃρη- 
μένοι αἰταμη ραβδί ατὴ 81 Πη6- 
ἀΐυτη 5ἰς ἀαριίατὶ ροίεβί. 8] 
ΔΙτογ ΠῚ ΨΘΓα ΠῚ, 5008 πα᾽θηά τη 
τὸ χοῦν, ἰάαφιιθ. Ὁ 4108. ἰοθοβ 
νἱἀοίαγ ργαθϑίασο, Οἱ, 78, 1 οἱ 
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παύλας. ὥστε τοὺς μὲν φέρειν, τοὺς δὲ ὕπνον 
τε καὶ σῖτον αἵρεῖσϑαι᾽ “ακεδαιμονίων τε οἵ ξενα- 
γοὶ ἕχκάστης πόλεως ξυνεφεστῶτες ἠνάγκαζον ἐς 
τὸ ἔργον. οἵ δὲ 1]λαταιῆς ὁρῶντες τὸ χῶμα αἰ- 
ρόμενον, ξύλινον ἘΣ ,ῸΟ ξυνϑέντες καὶ ἐπιστήσαν- 

τὲς τῷ ἑαυτῶν τείχει ἧ προσεχοῦτο, ἐσῳκοδό- 
μουν 15: αὐτὸ πλίνϑους ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν 

καϑαιροῦντες. ξύνδεσμος δ᾽ ἦν αὐτοῖς τὰ ξιλα, 
τοῦ μὴ ὑψηλον γιγνόμενον ἀσϑενὲς εἶναι τὸ οἱὐ- 
κοδόμημα, καὶ προκαλύμματα εἶχε δέρσεις καὶ 
διφϑέρας. ὥστε τοὺς ἐργαζομένους καὶ τὰ ξύλα 
μήτε πυρφόροις οἰστοῖς βάλλεσϑαι ἐν ἀσφαλείᾳ 
τε εἶναι. 

δρ. 28. 8 ὅ. οἰστοῖς οτῃ. Ρο]ΐοΓο, 

“ δὲ ᾿ Ο “- , , 
ἤρετο δὲ τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, 

5εα οἵ, δάῃ, 
ἀσφαλεῖ Ἄγ, ΘΙ 56: 
8. 6. μέγα οπι. Ροϊΐοτο. ΟἷἉ, δάη. 

101 δάη.-- κατ᾽ ἀναπαύλας. [68 γΘΡΘΥΙΓΙ νι θίαγ, Οπδ] ἃ ἅπαξ 
Ροτί.: αυϊοίϊβδ οδιι5ἃ. θυᾶἃ λεγόμενα ΤΙογ ἀϊά θα Βαηΐ ξυμ- 
αυϊείθ. ἀποηΐϊδπὶ ΠΝ Π 1165 ΟΠ]Π65 βοήϑεια 82, 1, ἀντιφυλακή 
ῬΘῚ ν᾽ο65 βϑϑρίῃβ δγδηΐ γβοϊθηαϊὶ, 
ῬΙΌΓΑ 115. ν᾽ ἀθίαν Ροβίίι5. 6556. Οἵ, 
δάη. ὅ9, 2. Τίλαπο Κναθο, γαδέ- 
τοοῖδθ, οἱ ΒΙοοπιῖ, ἰρ888 ρᾶγίθβ 
ΤΙ τἀπὶ 56 το Ποϊθηΐθβ βίσηϊποδυὶ 
Ραΐϊαί, Ῥδαϊο Αἰϊίθν ἰθρίίαν 838,1. 
-- φέρειν. σιν. «Φορεῖν; βϑεὰ 
οὗ ΙΝ 4, 2, -- οὗ ξεναγοίΐί, 
βοοϊοται. δυχὶ 115 ΡΥδο- 
ἔθοιι. Οὗ, δυτῃ. Απηΐ, ατ. 1 8 84,4, 
ΒοΠοοση. Απΐ, ἴὰγ, ΡαὉ]. Ρ. 426, 
10. -- ξυνεφεστῶτες, τπἃ 
(οαπὶ 5.18. ἀαογαπιαιι ἀπο 108) 
ΡΥδΘΡ ο5 11, 

8 4 ἐπιστήσαντες .. 
τείχει. ὕτ 5ο]οθδηΐ ροβίθα ἰᾶἃ- 
θα] 018. Δ᾽ ΘΠ ἴδοουθ ΠΊΕΓΙΠΊ, 
ΟΥἡἨ, ψεροῖ, ΤΥ, 19. -- ἡ προσ- 
εχούυτο,αυᾶ ἃσο6ν (Δάνουβαϑ 
ἈΓΡΘ1η) ἐχοτα δᾶ τατ, ΟΥ. 6 
ἢ προσέπιπτε τὸ χῶμα. -- ἐσ- 
ῳπκοδόμουν.... πλίνϑους, 
ΙἸαΐθυθβ ἴθ δὰ ΠῚ (πλυῦαμη ἰϊ- 
Θηθαη1) ἱπδοαάϊ σα θη, ἰ. 6. 
Ρδᾶνγιούππι ἰρπ ΘΟΛᾺ πὶ πέρ - 
νΑ}]1ὰ ἰαίουϊθυ5 ΧΡ οΡδῃΐί, 
γορθαπι ἐσοικοδομεῖν πυδατιλπιὶ 
ῃἶδὶ ῃἰο ρα Βου!ρίοῦ 5 Βα ρουβιϊ- 

84, 8, 4118. -- ᾿καϑαιροῦντες. 
Οἷ. δάη. 14, 1. 

8 ὅ, ξύνδεσμος. Αυάὶ τῶν 
πλίνϑων. Ξύνδεσμος εδὶ Βίπαε- 
πεϊξέεὶ. ϑἰτα ον Ιορῖταν ἀραᾶ δά, 
ἴη ἔχουν εἰ Αἰ], --- δέρσεις. 
ΒΕκκ, Δπηροᾶ, Ρ. 340 δέρρις" τὰ 
ξηρὰ δέρματα καὶ ἀμάλακτα. 
ααθθ οοτὶᾶ, οἰ!οϊα. ὕΟαπὶ 
διφϑέραις ταπχὶς διϊδπὶ Ῥτγοοορ. 
Ρ. 2340. --- διφϑ' ρας, Ρ6}}68 
Ργϑοραναίαϑ, δθπίοη 68. 
πυρφόροις οἰστοῖς, τλ8]- 
16 0115. Οὗ, πυρφόρα βέλη ἀρυὰ 
(4585. Ὀίοη. ἴ, 84, ῶ οἱ Αὐγίδῃ. 
ΑπᾶΡ. Π 18,6 ἴῃ Πευῖαβ ἰοοὶ ᾿ἰπιϊ- 
ἰαιϊῖοπο. Ιρβοϑ πυρφόρους οἰστούς 
ἃ ΤῊ. τηαἰπδίιβ οϑί Ργοοορ. ρΡ. 88. 
Ραιϊο ροϑὺ ἀσφαλεῖ εχ Αγ. 
τηᾶ να] ΒΙοοπιδ. Αϑβθηι αν ΟΟΡ. 
5ε4. ἐν ἀσφαλείᾳ καϑιστάναι 
οχ Χοη. Ηΐδν. 3, 10 ποβ ρῥτοίυ- 
᾿ϊπλ8, 6 Χ Ιβοογϑίο ΙΧ 80 Κυιιερ. 
ΟΥ̓, αἰϊα δχθιιρία πυϊαβ [ουτα δ 
οὐ νϑυθΟΥ ΠῚ νὰ ἀσφαλείᾳ ,γενέ- 
σϑαι ἴπ ϑίορ]ι, ΤΙ65. 5. ν. ἀσφά- 
λεια. 

8. 60, ἤρετο. .« μέγα. διἰμὶ- 
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χαὶ τὸ χῶμα οὐ σχολαίτερον ἀντανήει αὐτῷ. 
οὗ Πλαταιῆς τοιόνδε τι ἐπινοοῦσιν" 

(Ι τ. 16. 161 

καὶ 
διελόντες 

τοῦ τείχους ἦ προσέπιπτε τὸ χῶμα ἐσεφόρουν 
τὴν γῆν. 

τ0. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι αἰσϑόμενοι ἐν ταρ- 
σοῖς καλάμου πηλὸν ἐνίλλοντες ἐσέβαλλον ἐς τὸ 
διῃρημένον, ὕπως μὴ διαχεόμενον ὥσπερ ἡ γῆ 

Οδρ. 76. 8 1. ἐσέβαλον [ι. Ναι. ΡᾺ]. Δαρ. Μ. πὶ. 55. (ΟἹ. Ῥδπ. 
Μοβᾳ. Βερ. Α. Β. Ὁ. Ὁ. Ε΄ Η. 1, Κι. Ροϊίοτο, ἐπέβαλλον δυϊα, 5. ν. 
εἴλλειν. [πιροιῇ, γειϊα δ ΠδΡ ΓΑ ΙΟἢΪ Θοπνθηϊθηΐ 8 οϑί (οὗ, ὑφεῖλκον, 
ἐλανϑανον). 

τον Ποηοϑίμοπθβ ΠῚ 8 ΡΠ ΡΡΠΙ 
ἀἰχὶ ἀρϑῆναι μέγαν. ΟΥ̓, 5.411. 
δὰ ΡΪαι. Ργοίαρ, θ270 εὐ Κτνπβρ. 
αν. 8 ὅ7, 4 «ἀη. 2, -- διεελόν - 
τες ΠΩΣ τείχους, ρονίοβ50 
τά ατο. Οἷ, Μαίῃ. ατ. 8 821, ὅ. 
Ουδηαθδη ἰδ ΠῸΠ 6Χ τοἰαίϊνο, 
568 οογίθ οχ ρᾶυίίουϊα ἰοοὶ σϑπε- 
{ἰνὰμη ροπάθυο ἀθθεῦαί ἀΐσογο; 
βορὰ οὰπὶ διελεῖν τείχους δἰΐατα 
Ὗ 2,4 Ιοραίαγ, ἢ ααοαιια Θᾶ5115 
ραν τϊνα5. ὁαπὶ ἴρ50 ψΘΙΡῸ ἱπηρὶ 
Ροίοβί, αυοὰ δρί8 εϑί. -- ἣ 
προσέπιπτε τὸ χῶμα, 4ὰἃ 
ΔΟΘοΥ δά δὰπὶ ρονύϊηδθαί. 
ΕτοΠὶπὶ ϑ σον ῬϑΌΪα απ αἰ 6 πὶ 
τη Θηἶθ118. πγ]8. αἰβίαθαι (77, 8), 
564 ρᾶγιθ βιὰ ἴτπη8 ρδυΪδιϊπὶ 80. 
ΕἸἶνὶ πιοοπΐα ἰδησεθαί “ἦ, (ο6]]. 
-- τοιόνδε τι, ποη τόδε, αποὰ 
ΓΘ ΘΟΘΌΡΑΙΠΒ ΠΟῚ ἀΘβον ]{. 
5΄1η6 ἸῃΒΘαΌΘη 1] γάρ, τ ΠΊΕΟΝ: 1. 
δῦ; 2..- ἐσεφόρουν “τὴν 
γῆν, ἢ. 6. ἐφόρουν τὴν γῆν ἐς 
τὴν πόλιν. Οἵ. 10, 2. Ἐγυδιτᾶ 
μος ψϑθαπὶ ἃ ΠΟΒΓ, (ἐπι ρ δία πὶ 
εβϑί. Οὗ, φορεῖν 16, 1 εἱ δια- 
φορεῖν ΥΙ 100, 8. 

ὕδρ. 10. 8.1 ἐν ταρσοῖς 
καλάμου) ἐν πλέγμασιν ἀπὸ 
καλάμου πεποιημένοις. ὅ6})0]. 
Καάλαμον 6586 τα πἀϊποιη ἀοπᾶ- 
66Π1, ΠῸΠΟ κάλαμο, 4υ8 ΔΡΆΠΑΪΠ6 
δάθυο δὰ Οριβ νἱτηϊπθαμη οοηΐθ- 
ΧΘηΔαΠη 586 06. υἱδηίαγ, 6χ 510- 
{ΠΟΥΡῚΪ ΘΟΙΠ ΘΗ ΥΪ5. ἀθοοῦ ΑΤῃ, 
Οἱ. ΒΙΠΟΡΡ, ΕἸ. οἶα58. ἢ. 3. 
Ταρσοὺς καλάμων 5ἰγΠ16ν ἀἴκ 6- 
ταηΐ Ηετγοα, 1 119. Αθη. Ταοί. 82, 

Ἐ ΠΡΟΣ ἱποθυίαβ ἀρὰ ϑδυϊά. ἴῃ 
ιν. - ἐνέλλοντες] ἐμπλέ- 
κοντὲς. ὅ0Π01|. ΠῚ ΡΥ 6 ἢ 65) 
ἴῃ ον οἱ 6 π 68. 5] 501ππ| ἀδιἸν ΠῚ, 
αὶ Β8Π6 ΤῊ]10 πι5] {8 {10 δβί δρπὰ 
ἐνειλεῖν, νεὶ εἰς ΘΟ] οοδη ἀτιπὶ 
Γαΐββθ ραῖθβ, ρουΐθοι οογία ἐν ει- 
λῆσϑαι οατὰ ἐν ἰπηοιὶ Θοχθιηρία 
5010 οχβίᾶγθ. Οὐ, Βίβρῃῃ. 1}165. 
Βογβιίδηῃ νϑῦὸ νϑῦθᾶ γϑοίϊ8β 510 
ἰπηχουῖβ: ἐν ταρσοῖς καλάμου 
πηλὸν ἐσέβαλλον ἐς τὸ διῃρη- 
μένον ἐνίλλοντες (αὐτὸν ἐκεί- 
νοις); πδῖη Ρεγίθοιϊ βίδίαπι ρογ- 
ΙΔ ΠΘη ΘΠ βρη Ποδ ἢ 15 58η6 818 
ται 0 6βί. Οἱ, δθη. ΙΥ̓ 14, 1. 
ΜΠ 87... ἐς τὸ διῃρημέ- 
νον. ἃ ϑαϊάα ἰπ ν. ἐνείλλοντες 
ΘΧΡΠἸςδιϊοΠ]8 οδυ5ἃ δἀ ἀπιπτην νου θᾶ 
τοῦ τείχους, ἴῃ! οοἀ. ΚΕ. τοῦ 
χώματος. Ἐχ 118 ἱπιοΡρΡούϑεϊοπ6 
διῃρημένον ρᾶτγϊίοῦ αὐἰάδιη ἰη- 
16] σῖταν δία βαρτὰ 75,6 διεελόν- 
τες, 564 βθηξθῃιἶδθ ΡΥ Ορίου σϑγθἃ 
Ῥυοχίπιθ ἰηβθαιθηϊία 5018 δἰίθτᾷ 
σοηρταϊ. Εβύ ἰδία 5 νοὶ ἰὰ- 
Θα ἢ ἃ 4086 ΒΌΡΓἃ οχϑβίβίθθαῦ 5ὲὉ- 
βἰ ἀθηΐβ δᾶ ἀρ 6 Υ]8 ρᾶυῦίβ ουἱΐδματηιβ 
Βιθίγδοία οὐαί, Νδπ δοά θη πη 6 
ἰηἶγα Ὠυτηῖι8 βυθιγδοία ογαὶ ἀ6- 
ΒΌΡΘΓΙ ΟΓαί65 [10 γον ἃ 8. σοηΐθθΓ 
ΠΟῚ Ροϊοτδηΐ, -- δια χεόμενον. 
ΜΙ υτη5 διαχεόμενος (ὁ πηλός) ; 
ἤδη 4 οπλῖη 85 δὰ γώμα, οἱ 7ὅ, 2, 
γοίθυαίαν. οὐβίαῦ δἀάαϊία οοπιρᾶ- 
νϑ 10. Νααίναπι 81 Θ᾿ θυ ΠΠ Δ ΠΌΤῚ Θϑύ, 
ἀοθεὶ οτμπΐπμο δᾶ τὸ ἐμβαλλό- 
μενον ϑρθοίανθ, (1855. λεγόμενον 
41, 8 οοηΐοτγί, 



1608 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Β, ος΄. 

5 φοροῖτο. οἱ δὲ ταύτῃ ἀποκλῃόμενοι τοῦτο μὲν 
ἐπέσχον, ὑπόνομον δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ὀρύξαντες 

καὶ ξυντεχμηράμενοι ὑπὸ τὸ χῶμα ὑφεῖλκον αὖϑις 
παρὰ σφᾶς τὸν χοῦν" καὶ ἐλάνϑανον ἐπὶ πολὺ 
τοὺς ἔξω, ὥστ᾽ ἐπιβάλλοντας ἧσσον ἁνύτειν ὑπ- 
αγομένου αὐτοῖς κάτωϑεν. τοῦ χώματος καὶ ἵζά- 

ϑνοντὸος αἰεὶ ἐπὶ τὲ κενούμενον. δεδιότες δὲ μὴ 
οὐδ᾽ οὕτω δύνωνται ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς ἀντ- 
ἔχειν, προσεπεξηῦρον τόδε" τὸ μὲν μέγα οἶκο- 
δόμημα ἐπαύσαντο ἐργαζόμενοι τὸ κατὰ τὸ χῶμα, 
ἔνϑεν δὲ καὶ ἔνϑεν αὐτοῦ ἀρξάμενοι ἀπὲ τοῦ 
βραχέος τείχους ἐκ τοῦ ἐντὸς μηνοειδὲς ἐς τὴν 
πόλιν προσῳκοδέίμουν, ὅπως, εἰ τὸ μέγα τεῖχος 

8 8. ἐσωκοδόμουν ταϊπιι5 516. 8] Ποδηίθυ Τυϑ αν, τη. Ασ ΟΠν, Εὸ, ΡΟΙἸονο. 

8 3. τοῦτο... ἐπέσχον. 
ΘΙ ΠΟ. οὐ δοου5. Υ̓ 46, 1, 
608, 4. ὙΠ 88, 8, οοηΐτα ΟἿΠῚ 
δθηθί. ἍἼΙ 81, 1, Ὅῖο (885. "ἢν 
51, ὃ, ΠΟ]. Οἷς οδιϊαπὶ δάη, 851,4. 
-- ὑπόνομον... ὀρύξαν- 
τες, οππϊου]ο8 8 6.88. -- 

καὶ ξυντεμμηράμενοι 
ὑπὸ τὸ χῶμα, δυβϑα488 60ῃ - 
Ἰεούατα 500 ἃρσρεγθῖι αἰτὶ- 
σθπίθβ Ῥοῦῦ. ΟΥὗἨ δᾶάῃ. Ἀ, 8. 
ῬΡαβίγα καὶ ἀ6]. Ἤθυν. Οἵ, δά, 
11,1. ψεῖθα ὑπὸ τὸ χῶμα ουπὶ 
ὀρύξαντες οΟηϊπησ θη ἃ 6558 6Χ 
ΔΙοσαπὶ ααϊά θη ΒΟΥ ΓρΓΟΓΕΠῚ ἀϊ- 
6 Πα] φθη θυ θ15. 5.Π|}}}0 85. ΠΟῚ - 
π}}}}5 (Ηεογοά. Π 160. ἈΑρρίΐδη, 
Μιιν. 86. 455. θίου, ΟΧΥῚ 4, 4) 
ΒΙοοτηΐ, ΒΌΒΡΙΟΔΤῸ8Β οβϑί; β6α οἱ 
οχρ δηδίϊομϊ εἰ καί τοραρπαι, ηἰδβὶ 
καὶ ξυντελμ. νἱ5 διὰ μέσου 6558 
οΟἸοοδία, οὐ [ουία588 ξύν: ΠᾺΠῚ 
τὰ νϊάθιανῦ γαϊοτο ξὺν τῷ ὀρύσ- 
σειν. -- ὑφεῖλπον τς σὸν 
χοῦν. Χοῦς ε5᾽ αὐἱάοπὶ ἢ πὰ 8 
5688 (νά. ΙΝ 90, 2) ἃ" 
ροαὰρ χῶμα τροῖθ ἀἰβοδγηΐναν: 
Βοὰ οὐπὶ [αι, Δ ΟΡ ΘΙ ΔΉ θΟθ δ 
Οταθοῖβ νοοαθ}}}15 Γοβροηἀθδί, ἃ ο - 
σόοι αἴ} 15. 58 ὑγ8}}6 - 
θαπὶ δαϊ ΡΓῸ [ἷ8 ἃυὺ ΡΓῸ [18 
ἀαδ6 Ῥϑυ1ο ροβὶ ἀ6 χώματι ἰοραη- 
ἰὰς αἰχίι δε8, Β6}}, 681}. 1 

90, ῶ. -- [ξάνοντος ... κπε- 
νούμενον, εὐ (ὁπ πὶ) ἴῃ ρᾶν- 
16 αἀ88 ΘΧΟΔνΑΡΑΙΥ 86 ΠΊ - 
Ῥοὺ βἰάθυθὺ 8θὰ βΒιι β᾽ ἀν θ΄, 
Οοπιροβίίο ὑφιξάνειν ἀδ οδάθηι 
τ αὐππίαν ΑρρΡ. Μιιῃν, 86 εἰ ΤῊ. 
ρου ἱπιϊταύ Ανγίδη, μηδ, 1 
ΩΤ, 4, ἀπᾶάθ ἰᾶῖηθη ποη εἰποῖίαν 
δοαοτα δὲ Ἰρ τη ΤῊ. ἀϑὰπη 6556. 

8 8. οὐ δ᾽ οὕτω. Οἵ ΥἹ 89, 8. 
6458. Ὀίοη, ΟἹ 17,8.-- προσὲπ- 
εξηῦρον τόδε, Ρτδοίθυ ἃ 
ποῦ αἰοᾳὰθ ΘΧοοΡ᾿ τα, 
--- τὸ μέγα οἰκοδόμημα. 
Τὸ ξύλινον τεῖχος η5, 4. -- 
αὐτοῦ, ἱ. 6. τοῦ μεγάλου οἷ- 
κοδομήματος (ποὺ τοῦ χώμα- 
τος, αἱ Κυαθρ..). θὲ σϑηθίϊνο ἰο0 
εἰ ἀε ΔΙίοτο τείχους Ὶ 4 οἵ Κυπερ, 

8 47, 10 δάη. 4, -- ἀπὸ 
εἰ βραχέος τείχους. δι 
ἢ ἃ ὩλΠ1Ὸ Ὁ ΠῚ ΕΣ 15.) αἱ ΠΡ ΘΠ, 
ἱπηροϑαθναπί, Οἱ. ΝἹ 29, 8 εἰ 
δάη. 1 14, 8. οὐ ΠΙ| 21, 8. -- ἐκ 
τοῦ ἐντός, ἱπ ΓΟ ΒΒ. "Σ 
τᾶθρ. ἐκ νἱὰ, δᾶπ. 1 04, 1, 46 

ἐντός Ἰἰαποῖο οαπὶ γΘΡΌῚ5 ΤΥ τὴν 
πόλιν αἅῃη. 1 188, ηἰδὶ ργδθβίδί 
ἐς τὴν πόλιν βορδγδ πὶ οαπὶ 
μηνοειδὲς ᾿ίπρθῦο, πιῦ β᾽ ρα Ποθίαν 
ΤᾺ ΓΙ ΠῚ ἴῃ αι} }}6ΠῚ ΨΥ ΘΙΒῈ18 ΟΝ αἰ α η 
ἔιϊ5586. ΤΠ ἰὰἀὰθ πο Πθοθ5886. οβὺ 
οαπὶ ἤριν. ἐς τὴν πόλιν ἀοΙοτο, 

α«ΔΡῶΣ ἂχ τι 

φῶ, αν σα τ ας... πὰ τα « 

“βιό Ὁ 

Ὁ 2. 

δδνν»........ 
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ἁλίσκοιτο. τοῦτ᾽ 
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ἀντέχοι 
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καὶ δέοι τοὺς ἐναν- 
τίους αὖϑις πρὸς αὐτὸ χοῦν καὶ προχωροῦντας 
ἔσω διπλάσιόν τε πόνον ἔχειν καὶ ἐν ἀμφιβόλῳ 
μᾶλλον γίγνεσϑαι. ἅμα δὲ τῇ χώσει καὶ μηχανὰς 
προσῆγον τῇ πόλει οἵ Πελοποννήσιοι, μίαν μὲν ἣ 
τοῦ μεγάλου οἰκοδομήματος, κατὰ τὸ χῶμα προσ- 
αχϑεῖσα, ἐπὶ μέγα τε κατέσεισε καὶ τοὺς Πλαταιέας 
ἐφόβησεν, ἄλλας δὲ ἄλλῃ τοῦ τείχους, ἃς βρόχους 
τὲ περιβάλλοντες ἀνέχλων οἵ 1]λαταιῆς, καὶ δο- 
κοὺς μεγάλας ἀρτήσαντες ἁλύσεσι μακραῖς σιδη-- 

-- ἐν ἀμφιβόλῳ μᾶλλον 
γίγνεσθαι) ἀντὶ τοῦ ἕκατέ- 
ρωϑεν βάλλεσϑαι. ὅοο}. Οὗ ΤΥ 
82, 8. 80, 8 οἱ ἀθ γ8 Ῥγϑϑίθν 1105 
Ἀρρὶ. Μίμιν. 81. 
8 4 μηχανάς. Δυϊείε5. πιᾶ- 

χίπηθ ᾿πί6] 1 ρὶ ἀρ ρϑγοί ὃχ 1158 488 
ΒΘαΠΠΙΌΓ, σὲ πάῃ. 1117... εἰ 
οοΥτῖρο πΐης ἈΝ ΟΠ Βα. Απί, αἵ, 
ΤΠ: “88. ΟΝ ἰά. Ρ. 821. --- τοῦ 
μεγάλου "οἰκοδομήματος 
... ἐπὶ μέγα. Ἠδοο ἱπίεν 58 
ἵπισθηάα. ΟΥ̓, δάῃ. Ε118, 2 οἱ, αἱ 
ουπιαίαπι ἐπὶ μέγα οἰἴδτα β0Ὁ- 
Ἰδοῖϊ οὐ οὐΐϊθοίὶ ααᾶ6 νοοδηίαν [ἰὸ- 
ΘΠ ἰθ πο Υα οορποβοῦβ, ΙΥ 100, 2 
οἱ Αὐῦὶ. Απδῦ. ΠῚ 28, 1 80 ἀ6 5ἰηγῖὶ- 
Πἰῦι5 ἐπὶ πολὺ πῆπι ΟΝ δὲ 
Κιυορ, αν. 8 60, 8 δἄη. 8. - 
ματέσεισε, Ὀαθιίαίαῦ αἰΓᾺΠῚ 
δἰ ἀδουββδὶέ δὴ σοησαδδῖΐ, 
αὐδᾶν, ΝΟΌΪΒ ποὺ ρῥΪἶδοεί, 
αποα ΑὙτί, ΑΠΔ0. 19,2 ἃ ν, κατα- 
βάλλειν ἀϊδοογηῖϊν οἱ Η θῆ. 
21,4 ἃ κατερξίπειν οἵ ἐρείπειν. 
-- ἄλλας ὃ ἕ. Βἴπη}]} δαὶ προσ- 
ἤγον. --- ἄλλῃ τοῦ τείχους. 
Νοῖ ἴῃ ἅσσογθ, 8568 ἴῃ Ρἶδηο. -- 
βρόχους... περιβάλλοντες. 
6 ρυδθβθηίβ ρϑτί. οὗ, δάη. δ2, 2, 
2 8Εδοο ογᾶὺ υϑἰίαϊα ἀρυά νϑίθγοβ8 
γαίϊο δἰ πα θπαὶ ἰοίι8. ανίθιϊβ, ΥἹα, 
[1ν. ΧΧΧΥῚ 28, 2, 0] Ιεραηίαν 
νοῦθα ἰδᾳπθῖβ οχοθρίοβ ἀθ- 
ΟἸπᾶραπὶ ἰοίαβ, 61} 1Π|ρ8. 
Ροϊϊογοοὶ. Ν' 8. ὍΡΙ οὐΐδυη ἀθ ἱγὰ- 
Ὀῖθι5 οἱ βαχὶβ ἴῃ θα τη ΘΟΠΪ οἰ Πα 185 
Ῥίαγα ἰοοὶ ροββϑαμπῦ ηΠ60 ποη ἃρυὰ 
δβαιθ. δὰ Ἄρη. Ροϊΐϊοτο, 82. 6 

βίγποίαν 5. [1 Π 8118. οὗ, Π105. 114.“ ὁ 
θυ]. οΥοροῖ. ἀ6 τ τη]. 
28: ἰδᾳι161]85 οαρίοβ δύ θὺθϑ 
ἴῃ ΟὈΙΪ 4 αππὶ γα πα πί.“ ΑὙπ, 
Αἀ4. ϑομποῖά, δὰ ὕδ65, Β.ι ἃ. ὙΠ 
952., 2), - ἀνέκλων, 50 Ὑ50Π| 
διίο! Ια π ἀο σομνο!]ερδηῖ, 
ΒΌΓΒΙΠΙ γᾶπμ θη 0 ἃνθτῖθ- 
θᾶπι, Οὗ. Ἴ 26, 6, -- ἀρτή- 
σαντες ..-. ἀπὸ τῆς τομῆς 
ξρπο οἰ 8. δν: ΘΠ... 5185- 
Ρθπάϊββθηῦ ἃΡ αὐδαὰθ 
Ρᾶτίθ δχίγθιμα, Τόομήν [ιἴὸ 
Τᾶγἃ νἱ ροϑιθαη1 ἀθοϊγανθ 10 0 ΠῚ 
856 ρΡᾶνῦθ αὶ ὑγᾺ 05 80 8ἃ᾽- 
θοΥΘ ἔυποτὶῦ δυβοϊβᾶ ἀοοθί 
ΒΙοοτηΐ, σοηΐογθηβ ΕἾαν. 108. Β. 
Ι. ΝῊ 8, ὅ. Οἱ, δάη. 1 98, ὅ. 
Ριδοροβίιϊο ἀπό αυιοιη δχ νέυθο 
ἀρτήσαντες Ῥϑηᾶοί, εὖ βϑθρῖτ8 
ἐκ. ΟἿἁ, δάῃ, Π| 81, 8. Αἰᾳπα οχ 
ΘΟ 61η 8118} ΘΠΒ.1ΠῚ νἹ ἀοιαν ΔΙΓΟΓα πα 
ἀπό δηῖθ κερ. Ναηῃ 4ιοᾶ ποβ5 
Ποῦ ΟἸϊπὶ Ριυιΐαν τητι8. ̓ μ ΠΡ ΘΠ ἀπιπὶ 
απ ν. ἀνελκύσαντες, τ Προ 
ἀϊοθηαϊ σοπβαθίααϊ πὶ π6οὺ β8θηίθῃ- 
[186 δΔοσοτηπηοάϑίι πη] 6586 ἀοοοί 
Κναθρ.. οοπἤθγθηβ Αὐτὶ πὰρ. Π 
10: 5. ϑθὰ οαπὶ δἰίθγιπι μος ἐπό 
Δ065856. σοτητηθάθ ροβϑὶΐ οὐ 886η- 
ἰθητἶἰὰ6 ρουβρι αἰ αύθπιὶ ἱπηρραϊαΐ, 
ἀυθὶίαγα ᾿ἰσοῦ ἃἢ ΘΓΓΟΓΘ 6Χ 580- 
Ρϑγῖογθ Τθρθιϊπη 81, Ἀεὶ αυδθ 
ἀδβου τὰν ΘΟΠΙΡΑΓΙ ΠῚ δϑύ θΥΪτ5 
ἀπό ἄάε!ετθ, αυοὰ ἴαοϊς θυ. 
Κεραίας ὑ ὑπὲρ τοῦ τείχους ὑπερ- 
τεινούσας ἰοΟἸ] ΠΟ Π 65 ΒΌΡΘΥ 
ΠῚ Ὁ 11 ΠῚ 6 ΠΊΪ Π 6 π65 νοοδί 1ἶν. 
ΧΧΙΝ 84, 10. θεὲ νος κεραέα 

4 



1το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, ος΄. οἔξ΄. 

ραῖς ἀπὸ τῆς τομῆς ἕκατέρωϑεν ἀπὸ κεραιῶν δύο 
ἐπικεκλιμένων καὶ ὑπερτεινουσῶν ὑπὲρ τοῦ τεί-- 
χους ἀνελκύσαντες ἐγκαρσίας. ὁπότε προσπεσεῖ-- 
σϑαί πῃ μέλλοι ἣ μηχανή, ἀφίεσαν τὴν δοκὸν 
χαλαραῖς ταῖς ἁλύσεσι καὶ οὐ διὰ χειρὸς ἔχοντες, 
ἡ δὲ δύμῃ ἐμπίπτουσα ἀπεχαύλιζε τὸ προέχον τῆς 
ἐμβολῆς. 

τ. Μετὰ δὲ τοῦτο οἱ Πελοποννήσιοι, ὡς αἵ 
τε μηχαναὶ οὐδὲν ὠφέλουν καὶ τῷ χώματι τὸ 
ἀντιτείχισμα ἐγίγνετο, νομίσαντες ἄπορον εἶναι ἀπὸ 
τῶν παρόντων δεινῶν ἕλεῖν τὴν πόλιν πρὸς τὴν 
περιτείχισιν παρεσκευάζοντο. πρότερον δὲ πυρὶ 
ἔδοξεν αὐτοῖς 

ΟΣΙ͂Ν 100,.2. ὟΙΙ 41. ὃ; (0116- 
ΠΟΠ65 οἰΐϊδη Ρ]τῦ, Μαγο, 15. οοπι- 
τηθηλονδί, Ὑπερτείνειν ἷο ἰῃ- 
{δ δ ὑναπη οδι, αἰ παρατεξένειν 
ΙΥ 8,6. --ὀ ἀνελκύσαντες, 
ΒῸΤ 5 ὉΠ τ ἃ ἢ 6 ἢ (6 5. ΡΑΡΟ οἰ ρί ΠῚ 
Ῥανιϊοὶρὶο δα ἀϊίαγη δ. Οἷ, δάῃ. 
1.860, 4. ϑεαυΐίαν ἐγκαρσίας, 
ΓΒ ΠΒΤΘΥΒΆΒ, ἴῃ ΟὈΙϊ ᾳ απ πὰ 
ἰγδοί88. --- -χαλαραῖς . .-. 
ἔχοντες, Ἰαχαιῖδβ ὀδίθη 85 
αἰαᾳ 8 6 πΙδ ΠῚ ΓΘ 5515 Ρουί. 
Αα Ρᾶνί. , ἔχοντες ἰβῖσαν. δἰ πιὰ] 
αὐαὶ αὐτάς. βἰπρ αὶ χειρός 
ΟΣ 50 πε 70»..5; ΤΙ 22, 4. -- 
ἀπεκαύλιξε] ἀπέτεμε (ἀπέ- 
τεμνεῖ). ὅ6})0}. Οἱ, Ἐὰν, ΒῈΡΡ), 
711. ΑΡΡ. ΝΣ 74. ΞΞ- το 
προέχον τῆς “ἐμ βολ ἢ ς. δυὶα, 
ἐμβολη" τὸ ἄκρον τοῦ κριοῦ 
τοῦ μηχανικοῦ. Ῥ᾿᾽ΠΉΠΙΓοΓ ᾿ἀ 6 πὶ 
νοσαθα! τ ἀ6 ῬΧΟΠΪ ΠΘη1] ρᾶγιθ 
ΠΔΥΪ5. βῖνθ 46 ΤΟΒΙΤῸ ἀϊοῖταν, ΟἿ, 
ὙΠ 86, 8. 40, δ, Ηἰς ἡ ἐμβολή ΘΌΠῚ 
Παῦθαι ρᾶγίθηι δε τὸ προέχον 
νοοαίαν, ἀ 1165. αὐτὴ δὶ. ὀᾶρυὶΐὶ 

Αὐἶθυῖβ 8 ἃ 1651} 56. Ποοϊπίον- 
ῬΓοίθβ δγπηδηϊοὶ, θυ τα μοὶ, ΟΔΠ}1οὶ 
οογίδιϊ τ Δ] οχὶ δεῖ, Ππὰ τ πιθὴ 
Θ ΔΗ ΠΊΔ ΘΟ ΧΡ οδιϊοη 6 οἱ γὸ- 
Ἰΐαάαο 88 νΟ ΘΔ 0}} οοη επηδίαν, Οἱ, 
Ργοοορ. ρΡ. 198 ἡ ἐμβολὴ πρού- 
χουσα, υὐἱ αἰϊὰ αιοαιιθ ὁχ ἢ00 
ἸΙοθο ροιλια βαηΐ, οὐ ϑίθρ., Τ]168.5.0. 

πειρᾶσαι εἰ δύναιντο πνεύματος 

κρ. 77. 81. τῷ χώματι. 
δῖ. ἃ βαρϑβίδηϊνο νον 1] ἀντι- 
τείχισμα Ρϑῃάοι, Οἢ ἡ δήλωσις 
ἅπασι 61, 2 ἰθίᾳια δάμη. - τὸ 
ἀντιτεέχισμα. Τὸ μηνοειδὲς 
τεῖχος 10, 8, Εογίαβ86. οὐΐϊϑηι 
τὸ οἰκοδόμημα, τδ, δι Εἴθ. 
Ἦοςο ἰάπιθη διοία Αἰ τα ῖπ6 ἃδ- 
8615 ΒΌΆΡΘΡΑΓΘ ΟΟΠδΙΪ βαηΐ. --- 
ἐγίγνετο. Τπι ρ 6} ἔθοίππη, απο 
πΠοπάιηὶ Ρογθοίαπι δγαΐ τὸ ἀντι- 
τείχισμα.-- ἀπὸ τῶν παρόν- 
τῶν δεινῶν, ΡΡΔΘΒΘΗ 988 
ἰογγουῖθα5 ΡΟ. 6 ἀπό οἵ, 
δάμη». 41. 32: 10. 9... 10 2..4: 
ὙΠ 29,1 εὐ ἄθ ν, δεινά (ϑοῆνδεῖ. 
πιϊέέοῖ, Ζισαηρϑδηιυοῖ) 111 45, 1. 
ΙΝ .85. 8. Β00 Ἰοιϊον, πο 
Κυμθροῖο ΒΌΒρΘΟίθ πὶ ἔαἰλ, ὨῸῈ 
ἀοἰοιιά πα, οἰδὶ ἔουτηιϊα ἀπὸ τῶν 
παρόντων Ἰορίταν. ὙΠ 56, 2 οἱ 
51 0}}68 ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων 
εὐ ἐκ τῶν παρόντων ΑἸϊὶ. ΡΙδη6 
ἱπορίαπι οδύ αποὰ δὰ ϑἰπλἜα- 
αἴθ ν θυ ον πὶ αὐδ6 ἰηἴνα 102, ἃ 
Ἰοριαπίαν. (Ὁ. 'π ΜηΘΠΊΟΒ. ἢ. }: 
διιδϑ ταῖν ὑπὸ τῶν π. ᾿ Οατη 
ἄπορον εἶναι ἰαποίιπι. Νὰπι ἀθ 
τοΥγοΥ 15. ̓ ρ518. ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ 65115 [ἢ - 
ἰδοιῖβ αὶ 118 πη ρϑαϊηιθηΐο [πϑυϊηΐ 
ἩΜ}10 ποθ 56. Π10 6588 Ροἰοϑύ, 
ΟΥ, Τὶ. ἤενυϑβι. ἂν, ΟοὉ. ρ. 49, 
--περιτεέίχισιν. Οἱ, ἀἄη. 
ΤΌ, 1 



ΕΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (1 Τό. 11.) Ἱτ0} 

γενομένου ἐπιφλέξαι τὴν πόλιν οὖσαν οὐ μεγάλην᾽ 
πᾶσαν γὰρ δὴ ἰδέαν ἐπενόουν, εἴ πὼς σφίσιν 

ἄνευ δαπάνης καὶ πολιορκίας προσαχϑείη. φοροῦν- 

τες δὲ ὕλης φαχέλους παρέβαλον ἀπὸ τοῦ χώματος 
ἐς τὸ μεταξὺ πρῶτον τοῦ τείχους καὶ τῆς προσ- 
χώσεως, ταχὺ δὲ πλήρους γενομένου διὰ πολυ- 
χειρίαν ἐπιπαρένησαν χαὶ τῆς ἄλλης πόλεως ὅσον 
ἐδύναντο ἀπὸ τοῦ μετεώρου πλεῖστον ἐπισχεῖν. 
ἐμβαλόντες δὲ πῦρ ξὺν ϑείῳ καὶ πίσσῃ ἧψαν τὴν 

Οδρ. 77. αὶ 8. παρέβαλλον Ιι. Ναὶ. Τνᾶὰν, Ατρ. 55. πὰ, τ, 
Βερ. Εἰ, παρενέβαλον Αὐὶ Οἢγ. Πδη.; προσέβαλον Μοβαὰ, Δοσ, 
γΘΥΡΙΠῚ 6586. οβίθη πην ἐπιπαρένησαν εἰ ἥψαν. 

δ 2. οὐ μεγάλην. Ὅδ 8π- 
Βῖία οἵ, αἀἰδβραίαπίοπη Μαθηβοῃ6- 
γαπ 1. 1. ῥ. 8, Βϑοθηιογθμι απὶ- 
ἄἀθπι ὉΡΌΘΙη 5815 τη Πη ἔιἾ858 
6Χ τυϊηΐϊβ ἀρρϑγονα αἰοὶϊ [,681τ, 
ατδθο, βϑρί. Πρ. 86. 584 δηιϊ- 
αὐϊονοπὶ Ί βου... γϊηπου μη! θη 
αἰι5 γτοολοηϊ."" Ὁ. 548 544. τ] ]00 
ΤῊ ΠΟΥ ΠῚ ἔαἶ556. αν βυβρίοδίαν; 
Π8ΠῚ 4υἷᾷ ΓΒ ΠΟῚ Τηᾶρηᾶ οδΡδΐ, 
56. ΘδΠ| ΟΟΙΠθ5ὕγ 08. 6558 ΡεΪο- 
ῬΟΠπΠοβὶϊ ροίθγαηΐ Βρογᾶγο, [46πὶ 
ΟΟρποβοϊηῦ. 6Χχ οἷπβ Ῥυδθϑίαϊο 
(18, 8) πὐαϊίο πὐΐποῦθ 4αᾶτα απο 
δα {ποπάδυηη ὈΓΌΪ5 Γθοθη 10 Υ]5 ἃ 1η- 
Ρ᾿ϊυπαϊποπὶ 5 ἤοογοί, ΟἿ, ὙΊΒΟΠ ΟΡ 
Ἰ. 1..ὄ οὲ. Βυοβί. οὐ Κοϑοῖ!. 1 
Ῥ. 321154ᾳ. ἢἤοο ἀπὰπὶ ἰδΙηθη 60Π}- 
βίαί, δηυ 4 αἱ ΓΘ ΠῚ ὉΓΡΘπῚ ΠΙᾺ] 
γαϊποῦθη ἔυΐἶ556; οθίθγοσϊ 5105 
δίαιιθ ΠῚ (115. οἷτι5. Δοσυ αἰ 5. ἀ6- 
Βπἰνὶ πϑααῖι, ΟΥἁ οἰῖαπη ΒανΒ5. ἀθορν. 
ΙΡ, 244 5:5 πὶ πᾶσαν 
ἰδέαν ἐπενόουν. Οἵ. δάη. 
19, 1. -- πολιορκέας. ., Ηϊο 
[ἀν Ἄρρὶ. Μίίμυ, 851] πολιορκία 
Ροπῖθαν εὐδικῶς Ῥγὸ οἃ βρθοΐβ 
πολιορκίας αὐδθ ΠΊΟΓΆ οὐ ἰθηρο- 
οἶ5. ὑγαοῖα ργαρίταν 6 Ηὰ 5, ἔϑι 
σία χρόνιος πολιορκέα (οἴ, 
Θοινοθ. δὰ Οπο8, Ρ. 1117) 5'νθ 
οὐϑίαϊο (οἴεοια περιτειχίσει). 
π-- προσαχϑ' εέη. Οἵ. ἀάῃ. 80,2. 
Πεϊπάς φοροῦντες δή οοηϊοῖί 
ΟἸαβ8, βίμθ ὀαϑα ἰάοπθᾶ, 
8 8. ὕλης. ΟἿ, δάπ. Τῦ, 2. --- 

παρέβαλον, αἰίοτα ἰυχίᾶ 

ἈΠ στα ᾿θ στ απο Οἵ Ψ{{99:1- 
ΨΠΙ2,4. Τυχίᾶ αΥῦθπὶ ἴδοθῦθ 
ΠῊΪΠ15. ἃρίθ ᾿ΠΙΘΡΡΡΘία ταν Κυιθρ. 
-- ἐς τὸ μεταξὺ νον προσ- 
χώσεως, ἴῃ ἰὰ ᾿πύρτν δ) πὴ 
αυοά ᾿πύΘΥ ΠΤ ΤΩ οὐ ἃρΡ6- 
γϑὴ γοϊϊοίπα πὶ ογαί, Οἱ, δάη. 
9. 6: γοοῖ πρῶτον ἀεϊπάε το- 
δροπάοι, ἐπι- (Ρ τ [6 γ68) ἴῃ 
ἐπιπαρένησαν. --- ἐπιπαρέ- 
νησαν. ϑίταα! δαὶ ὕλης φακέ- 
λους. οθναθαβ πη ἴῃ ᾿ρϑ8ᾶπι τΓ- 
θὰ Πο5 [αϑοΐθ!οβ ἰηϊθοίοβ, 588 
ῬΓΟΡΘ ΠΊΠΓΟΒ βίγιθιη ἰδοίδ ΠῚ 6588 
ΟΧἰβυϊηηδῦ, ΘΟ ρᾶΓἃἢη8 παροιπο- 
δομεῖν δ, 2 εἰ παρακατα- 
πηγνύναι Ιν 90, 2. ΑδββθῃίιΓ 
Κυαθρ, 5 φαϊὰ δα ἤϑῆηο ΤΠ] 
ΟΡα5 “αΐι τὸ μετέωρον Ὁ Ἐπ τῆς 
ἄλλης πόλεως ποη Ροίεϑι. ἰάθη 
ναϊοτο ααοὰ τοῦ ἄλλου τείχους. 
Εχ ΡΥΔΘΡΟΒΙ ΟΠ 115 ἀπιαθιι5 παρά 
αὐ ἴῃ ΒΌΡρΟΙΪΟΥΘ παραβάλλειν 
ἀϊοία 6ϑι, -- τῆς ἄλλης πό- 
λεως. ..Ὁ..͵αβὶ οὐϊδηη Γητιῦ 1185, 4 6 ΠῚ 
ἴδ πΔ ἃπίθα δι(ρ θη, ρϑι8 5ἰ} 
ὉΡῸ15. 5 Ηδ88 οἷς... Οἵ, δάη, 14, 1. 
Τη 6] σθηά απ οϑύ δα 6 ΠῚ ΤΠ ΧΙ ΠῚ 
ῬοΟπΊοουΪ απ ᾿πύθυ 18. δία 6. 6Χ 60 
Ριγδθοῖριιθ ἰὰ βραίϊατη αποὰ ἔαπὶν 
πίθου Πα Γι ν ἰδίου 6 η} οὐ [πΠ8 - 
ΓΘΠΊ. ἀεποιῖνο8 Ρδιοί ῬοηάοΓο οχ 
ὅσον. --- ἐπισχεῖν, ΟΟσΌΡ ΔΓ 6, 
', 6, 5566]. 

84. ἐμβαλόντες δὲ κ.τ.λ. 
5. ρίοθπι βαϊἕατε εὐ ἰδεάδ 
τα χίατ ἀνάθηι τα 6 6. 88], 



119 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Β, οζ΄. οη΄. 

ὕλην. καὶ ἐγένετο φλὸξ τοσαύτη ὅσην οὐδείς πῶ 
ἕς γε ἐκεῖνον τὸν χρόνον χειροποίητον εἶδεν" ἤδη 
γὰρ ἐν ὄρεσιν ὕλη τριφϑεῖσα ὑπ᾽ ἀνέμων πρὸς 
αὑτὴν ἀπὸ ταὐτομάτου πῦρ καὶ φλόγα [ἀπ᾽ αὐὖ- 
τοῦ] ἀνῆκεν. τοῦτο δὲ μέγα τὲ ἦν καὶ τοὺς Πλα- 
ταιέξας τἄλλα διαφυγόντας ἐλαχίστου ἐδέησε δια- 
φϑεῖραι" ἐντὸς γὰρ πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως 
οὐὖκ ἦν πελάσαι, πνεῦμά τὲ εἰ ἐπεγένετο αὐτῇ 
ἐπίφορον, ὅπερ καὶ ἤλπιζον οἵ ἐναντίοι, οὐκ ἂν 
διέφυγον. νῦν δὲ καὶ τόδε λέγεται ξυμβῆναι, ὕδωρ 
ἐξ οὐρανοῦ πολὺ καὶ βροντὰς γενομένας σβέσαι 

νὴ ἰφ ᾿ Ω “ἂν Χ ΄ 

τὴν φλόγα καὶ οὕτω παυϑηναι τὸν κίνδυνον. 
τὃ. Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἐπειδὴ καὶ τούτου 

διήμαρτον [μέρος μέν τι καταλιπόντες τοῦ στρα- 

8. 6. 
ῬΙ αν απ ΠΟΟΟΒϑδυΓαΠ 6ϑ, 

Ιὰρ. ὅϊ, ὅ. -- ἤδη γὰρ ἐν 
ὄρεσιν Ἡ. τ. Δ. Ἐχρ]ϊοαῦ. οὐ 
χειροποίητον ἀϊχειῖ!, εἰ ἤδη 
ΤΟΙ 811 ΘΟΙΠ ΡΘΓΔ ΠῚ 6588 ἱπάϊοδι. 
Οἱ 89; 7. ΝΡ ΤΥ, 1.. 4: - ὅλη 
νον πρὸς αὑτήν. Ὅδ τὸ οἵ, 
Τπιοτοῖ. 1 896 οὐ ϑυϊά. ἴῃ δρυμός. 
- [ἀπ᾿ αὐτοῦ) ἱπίθγρυθίδηίαν 
ἀπὸ τοῦ τρίβεσϑαι, τῷ τρίβε- 
σϑαι. ὅδα Ποὺ ήθο οχ 88 ἴπ- 
16] οἷταῦ αὐ ΘΧρΡΥΘ856. δἀάαϊαπῃ 
ΠῸΠ 501ππ ἱπαι1}|6, 56 δἰϊδ ΠῚ 
τα ΟἸ Θβί πὶ 810, Ἠθοιϊβϑί πη ἰρὶναν 
ῬοΡΥ. ποὺ ΡΓῸ νϑυγῖᾶ Ἰθοίϊοη6 
Ρταθοθάθηιβ ἀπὸ ταὐτομάτου 
μαῦει, Ἐαϊδο ἤεινν. ἄπαυστον 
ΒΕ δια, ΝΠ 51 πη ῖον 6} Πα 
ΠἸαπσιᾶθ τηδρηϊψἀϊ θη ψ6γ00 
ΒΘ η ΠοαΓΪ ΠΘΟ6556 θϑϑοί (αι 5815 
ἱπαϊοαταν νοοΆ Βα 10 χειροποίητον 
Βαρονϊουΐ ἀθβουὶ ρ ἢ Ϊ δαάϊιο), δὰ 
ΒΌΡΘΥΙΒ. τοσαύτη ὅσην ποῃ ὁ0η- 
γεηϊγοὶ ἄπαυστον, 564 μείζονα 
γ6] οἰ υϑά 6 πὶ βθπιθηιϊδο ἃ ΘΟ. ν ΠῚ. 

8 ὅδ. τοῦτο δέ. Ηἰο οογίο δέ 
ΠΟ τηίαηάιτη δϑύ ἴῃ δῆ; ὨΔΠὶ 
Ροβί ὀδβαπι ἰπίοΓΡ Οβἰ (ἃ ΠΔ ΠΆΡΓΑΥΘ 
ΡοΥσὶν ῥίον αἰαδ 8 8. -- ἐλα- 
χίστου ἐδέησε διαφϑ'εἴ- 
ραι. Ετγαὶ δίῃ, αγ, 8 297 

ἐξ οὐρανοῦ οτη. [,Αττ, ῬοΪΐοτο. Βεὰ δὰ βἰσπὶβοδηάδηῃ 

Ῥ. 787 εἰ 8 ὅ844; πᾶπιὶ ποπιϊηᾶ- 
εἶναι εϑὺ τοῦτο (τὸ πῦρ). Βεπ8 
ψὶρ. ρ. 204. Οὗ Κααερ. ὅτ, 8 47, 
16 δάη. ὃ. -- ἐντός. Οἰὐτἃ 
Ἰῃπτο Ργθίαϊαν ῬΟΌΓ,, 588 δϑὺ ροίϊι8 
Ἰηΐγᾶ. Εἶσ ἢοο Ῥοπάφηι γουθ8 
πολλοῦ χωρίου τῆς πόλεως. Ὧδε 
ν. χωρίον οἷ, αἀπ, 1 68,1, Ῥοιυϊ! 
εὶς οὐϊαπὶ οπλῖιϊ (οἴ, ῬΙαι. ΞΘ ΥΤΩΡ. 
195 Ὁ), 564. πο ἀδθθοθαί, αἱ Ἔχϑιη- 
ΡΓαπὶ τα 0 Δ]]αίατη οϑβίθπαϊί, -- 
πνεῦμα. ἦν ἐπέφορον. Ο. 
ΠῚ 14, 2 εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο 
τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν 
ει 48 οοπἱαποίϊοηε Ροϑιροβίία δάη. 
10, 3. Π 81, ὅ. --- αὐτῇ] τῇ 
φλογί. ΒΌΠ0Ι, 

8 6. νῦν δέ, Οἱ, Μαιίι). τ, 
8 606. -- τόδε... ξυμ βῆ- 
ναι. Ἦοο οχρϊοδίαν ψοιρὶβ ὕδωρ 
ενν κένδυνον. ΟἷἉ, Κυαθρ. ᾿ 
δ δ7, 10 δάη. 8. -- ὕδωρ ἐξ 
οὐρανοῦ. [τὰ οἰἰδπὶ Δ}1| βουῖρίο- 
685. ἀὸ ρίανία, ἂἃὐ Χοη. ΑπδΡ, 
ΙΝ 2,3. Αᾳυᾶ ο0616515 ΗοΥ,. 
ὕδνπ), 1Π|10, 80 οὐ βδᾶθρθ Ρ]Ϊπ, 
ΗΝ. ΟἹ Κυδέρι Ο 85. 61, 
αάῃ, 4. ἜΗΝ Ὑ0 ἢ μέν Ο΄ άπ, 
[1, 
εἰν 78. ὃ 1. [μέρος μέν τι 
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τοπέδου, τὸ δὲ πλέον ἀφέντες], περιετείχιξον τὴν 
πόλιν κύκλῳ διελόμενοι κατὰ πόλεις τὸ χωρίον᾽ 
τάφρος δὲ ἐντός τε ἦν καὶ ἔξωϑεν, ἐξ ἧς ἐπλινϑεύ-. 
σαντο. καὶ ἐπειδὴ πᾶν ἐξείργαστο περὶ ἀρχτούρου 
ἐπιτολάς, καταλιπόντες φύλακας τοῦ ἡμίσεος τεί- 
χους (τὸ δὲ ἥμισυ Βοιωτοὶ ἐφύλασσον) ἀνεχώρησαν 
τῷ στρατῷ καὶ διελύϑησαν κατὰ πόλεις. ΠΙ.λαταιῆς 
δὲ παῖδας μὲν καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς πρεσβυτά- 
τους τὲ καὶ πλῆϑος τὸ ἄχρηστον τῶν ἀνθρώπων 
πρότερον ἐχκεκομισμένοι ἦσαν ἐς τὰς ᾿ϑήνας, 
αὐτοὶ δ᾽ ἐπολιορκοῦντο ἐγκαταλελειμμένοι τετρακό-- 

τὸ 
Μοβαι. 

τὸ δὲ λοιπὸν Ρα!. 
Τω δι: 

(δρ. 78. 8 1. 
δὲ... ἀφέντες οἴη. 
γε. Η. Οἵ δάη. 

ὃ ὃ. ἀχρεῖον Ταὰν, Μ. τη. οἱ δἰϊαποί ἀθίθυϊουθβ, αυοᾶ ἀοίοπαϊώ 
ΒΙοοηιῖ,, φυϊὰ ΤΠπογαϊ 65 ἀθ ὑπγθ8 ἱπα0}}} δὰ ΘΠ] πὶ οΟηβίδηίον ἤδο 
ἔοντηᾶ αἰδίαν, αὐ ΠῸ, 4. 40, 1.1 98,06. 86ᾳ οὰπὶ ᾿ρβαμπη νοοα θα] ΠῈ 
ἄχρηστος οἴἶατι ΚΙ ἽΞ 8 ἀρυὰ ΘΠῚ δχϑίθί οὐ ἰά6πι 46 ταὶ! 0115 Χ 6η, 
ΑπηδΡ. ΠῚ 4, 26 αἰαῖ 8|101 ᾿βρϑίαν, Ὀ] ΓΙ ΠΟΥ πὶ ΠΙὈΓΟΓΠῚ. ΘΟΠΒΘηΒ8Ι 
ΘΒ δια ρου πα απ [α0, 

οἱ αἰϊαιιοί ἀθίθυϊ ου5 : 
Ἄπο ΑΥ5 ΟἹ, τ: 98πὶ 

ἐν ἀφέντες]. 51. ἀεἰδιίαν τὸ -- διελόμενοι ... τὸ χω- 
δὲ... ἀφέντες ἴῃ ρᾶτία οοδ, ρέον, Βραύίϊο πίοι δ πρῸ 85 
οἸἶθϑἃ. αὐἰά γοϊϊαθο δχουοϊθ οἰν᾽ίαίο5 αἰνῖβο. Ρυορίον ᾿Υ 
δοουϊπί πο ἀϊοϊίαγ, Νϑαθ μέν 69, 2. Υ Τῦ, ὕ. 114, 1 Ηριν. 
501 αγῖαπῇ ἰΐα ΘΠ ΘΧΟυβαίϊ ΟΠ ΠῚ πἶο χωρίον οἱ ὙἼΙ 19, 1 ἔργον 
παροὺ ᾳυᾶπὶ θὅ, 12, 14,2 110,1. 46]. ϑεᾷ αὐ αἰταμηᾳθ. ΟΠ (6 6, 
Τοῖπθ 0 ἢ Ρογβρ οἰ ἑαν ΘΓ ΔῊ 16 οἷτ- 
ΟἸΠΊΠΠ ΠΤ 0Π 61, 404 Ορτι5 Ιοηρ 6 
τηδχί πα] οὐαὶ (οἵ. δηΐϊπὶ ΤΥ] 
ἀοβουίριῖο ΠῚ 21), πηδίουθ πὶ ΘΧον- 
οἶτπι8 ρϑγίθπι αἰπηϊβουϊηί, Νϑαῖι 
ΠΟΘ οπιηΐηο ἢοτὶ βοϊθθαί αὖ ἃπία, 
864 ροϑύ ορῖιβ ρευεοιπὶ Ρ ΓΒ 
Θχϑυοῖναβ δθῖγοῦ. (οἴ, ΠῚ 51, 4. 
ἘΝ 5. 9. 90;.4.: 1.55.4. Ὁ 75, 96, 
114, 2, ὙΠΠ 27, 8). Αἰᾳὰθ ἰάδ6πι 
Ποο Ιοο0 ἴδοίαπι 6586 6Χ βϑαιπθηι- 
θῈ5 5818 ὁ :Π ΟΒΟΙ 1, ὈΓΔΘΒΘΡΓΪΠῚ 
οαπὶ ἰδὲ τῷ στρατῷ ΠΟη ΡοΟΒδῖ{ 
δἰ σηὶ Ποατὶ ἴοπρο ταΐπου ρᾶγ5 ρυΐη- 
οἶρ8115 ΘΧΘΓΟΪΓαΒ, 564. (ἰοίὰ8 Πῖο 
ῬΓϑθίου συβίοαθβ σι ϊοίοβ θχϑν- 
οἰνα5. ὑ ογθα ἰσιίαγ ᾿Π 6 ΡΌ 158 56Π0- 
Ἰοη βηὶ δ καταλιπόντες φύ- 
λακας οἰϊπη δαβουίρίαπη, [Δα 116 
γϑοίβ οᾶ ἀ6], ΟἸδ85., ἔγαβίγα 4ἀ6- 
ἔεπαὶν ΟοὉ. Μηοπιο5. 1. 1]. Ρ. 11 54. 

ἴα δἀάογο ᾿Ἰοοθαΐί, δ αἰτίου πὶ ἃ]- 
ΤΟΥ ΠῚ ποίαν, -- ἐντός τε. 
καὶ ἔξωϑ' εν. [τ{6}]. τοῦ περι- 
τειχιξομένου χωρίου. Ἔντός, Ϊ. ε. 
Ἰηῖο νυ ΠΠΠΠ ΠΟ Π ΘΠ. οὐ ἀΡθαπι, ΟΥ̓, 
{ΠῚ ΡΟ 

8 2, περὶ ἀκτούρου ἐπι- 
τολας. Ἀτοίαγαπ) οοπϑδίαί 6556 
516 }18 ΠΔ τη ΧΊ ΠΊΔ ΠῚ ἴῃ βίρπο ΒΟΟΙΪΒ8. 
Ἐπιτολή, απᾶθ 40 ἀνατολῇ, οἵα 
οοὐάΐδηο, ἀἰβοθγπϊ ταν (οἵ, ΡΏγγη. 
Ρ. 124 54. οὐ 101 1.0}.}, Θτη βίρηῖ- 
ἤοαὺύ. οΥπι 410 51.618 ὈΓΪ ΠῚ ΠῚ 
ΓΌΓΒΙΙ5 ἴῃ ΘΟΠΒρθοίαπι νϑηϊΐ, ροβί- 
ααδπὶ δἰ υδπιάϊιι 5015. Γϑα]}5 
Ῥύθβϑα εϑὶ, ΟἵἷἉ, 146]. σῃγοηοὶ. 1 
Ρ- ὅ0---8 εὐ Αρρεοπα. 1 1. 

8 8, ἐκκεκομισμένοι 
ἦσαν. ε τὰ νἱὰ. 6, 4. - τε- 
τρακόσιοι. Ηϊπο χὐδηίαβ ἔπους 
ΟΠληϊπὶ Ρ] αἰ Θθ 5᾽ 1} ΠΕΠΊΘΓΕ5 
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σιοι; ᾿᾿ϑηναίων δὲ ὀγδοήκοντα, γυναῖκες δὲ δέκα 
καὶ ἑκατὸν σιτοποιοί. τοσοῦτοι ἦσαν οἵ ξύμπαν-- 

τες ὅτε ἔς τὴν πολιορκίαν καϑίσταντο, καὶ ἄλλος 
οὐδεὶς ἦν ἐν τῷ τείχει οὔτε δοῦλος οὔτε ἐλεύ-- 

ϑερος. τοιαύτη μὲν ἡ Πλαταιῶν πολιορκία κατ-- 
ἑσκευάσϑη. 

19. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ ἅμα τῇ τῶν 
Πλαταιῶν ἐπιστρατείᾳ ᾿4ϑηναῖοι δισχιλίοις ὃπλί- 
ταις ἑαυτῶν καὶ ἱππεῦσι διακοσίοις ἐστράτευσαν 
ἐπὶ Χαλκιδέας τοὺς ἐπὶ Θράκης καὶ Βοττιαίους 
ἀκμάζοντος τοῦ σίτου᾽ ἐστρατήγει δὲ Ξενοφῶν ὃ 
Εὐριπίδου τρίτος αὐτός. ἐλϑόντες δὲ ὑπὸ Σπάρ- 
τῶλον τὴν Βοττικὴν τὸν σῖτον διέφϑειρον. ἐδόκει 
δὲ καὶ προσχωρήσειν ἡ πόλις ὑπό τινων ἔνδο- 
ϑὲεν πρασσόντων᾽ προσπεμψάντων δὲ ἐς Ὄλυνϑον 
τῶν οὐ ταῦτα βουλομένων ὁπλῖταί τε ἦλϑον καὶ 
στρατιὰ ἐς φυλακήν᾽ ἧς ἐπεξελϑούσης ἐκ τῆς 

ὅΔρ. 79. 8. 2. διέφϑειρον Τί, γαί. ΡΔ]. Αὐρ. ὕεπ, Βα5, Ο. Εὶ, ἃ. 
Η, Ῥοχορ., αυἱ (οὐϊα8. Πυΐπ8. οαρὶ 5. σοῦθᾶ αἴονὶ ΠΠ ᾿. δ1ὅ δα, ἍΝ 4]Ζ. 
γψυϊρο οἱ Βεκκ. διέφθειραν. ΠΙ|πὰ ἃ Κτπερ. εἰ Οαβ58. γβοθρίαπι ἀθ 
γ6 ἴῃ αὺᾶ ΔΙ πδηγάϊι γα δ Πύὰ ῬΥϑθβίαυα “νίδαμι εϑί. 

ΘΟΙΠ σογο βία θοῦ ΜΌΘη5Οἢ, ἀ6 Β60. 
ΡΙαι. Ρ. 11 54. ---ὀ-γυναῖκπες ... 
σιτοποιοί. , Ταηρσὶς. ΤΟΓΘΙΩ 
ΕΥ̓ΔθοοΥΌΠη, ἀρὰ ατι08, 5᾽οας ΟἸΪ ΠῚ 
ἃρυὰ Βοπιδηοβ (οἴ. ΡΙΙπ. Ν, Η, 
ΧΥΠΪΙΙ 11. 107), όσ. Τα] ΓΙ 
ΠῚ Π115 οὐαί αὐ ἔγιρ 65. ρ᾽ πβϑυθηΐ, 
ῬᾶπΠο ΘΟαπΘΓΘηΐ, 8118 δα ν]οίατη 
Ρουηθητα ρᾶγαγθηΐ Κ Ὅ ακ, Οἱ, 
δάη, Υ͂ 82, 1. Ἰηΐτα ἰάθη ὟΙ 
22, 1, 44, 1 σΟΠΙΠΊΘΙΠΟΥ̓Δ ΠΕΣ 
ΤΠΔΓ65 σιτοποιοί 6 ῥ᾽ βίγι 8. ἂὺ- 
ΘΟΒΒ6Π6], 
ἀρ. 29. Οὗ, Ῥιοα, ΧΙ 47, 8. 

-- 5 1, τῇ τῶν Πλαταιῶν 
ἐπιστρατείᾳ. Οἵ. Κταδο, αν, 
8 417, 1 δάη. ὅ. --- δισχιλίοις. 
ΜΉ βαπὶ ἀρπὰ Ὀ]οά. --- ἀκμά- 
ξοντος τοῦ σίτου. ἡ. δάῃ, 
19,1. --- τρέτος αὐτός. ΔΑΙτοΥ 

οὐαὺ ΟΠ 1865. (ΡΙ αι, Νῖο. 6), ἰοτ- 
(ἰὰβ ῬΠΔΠοΟΙΏΔΟΠ8 (Π]1οὰ, |, 1.). 
6 Χεπορποπία οὐ ῬΗΔΠΟΠΊΔΟΙΟ 
οἵ, 710, 1, ἈὈ1 ἰουῖα5. οδί 8108. 

8.2, ὑπὸ Σπάρτωλον. δπο 
ἈΓΡΡ 6 πὶ 40 ΟἸγη ΠΟ ἴῃ βορίθηίϊος- 
ΠΘΠῚ ψουρθηΐίθπὶ ἰηΐοῦ 1Π|8ΠῚ οἵ 
ἈΡΟΙοπίδτη 5᾽ἰ8πΔ ἴυΐϊ5δ886 ἀοοθί 
1,68 Κ. ατᾶθρο. βερί. ΠῚ ρ. 466 οἱ 
489. Οἢἡ Βοΐι. Π δουρί. ΟΠαΙοἱά, 
ΤΡ 1: -- ὑπό τινων ἔν- 
δοϑεν πρασσόντων, 4υ0 - 
γυπᾶάδπηὶ οἰν᾽ πὶ ΟΡ οΥᾶἃ 4] 
ποῦ πιο! οθαηίαν, Ὑπό ροβὶ- 
ὰπὶ οβί ΟὉ νὶ πὴ Ρδββίνϑιη 486 ἰαἰοί 
ἴῃ ν. προσχωρεῖν (οἴ, ΜΔ}. αν, 
8 ὅ92β. Κιιθρ, αν, ὃ 62, 8 ἃ6η. 1), 
ἀεν. πράσσειν νἱά. ἀάη.1Ὁ 182,1, 
ἂς ἔνδοϑεν Κταορ. αν. 8 50, 8 
δάῃ, 51. -- ταῦτα, 50}]. προσ- 
χωρεῖν τὴν πόλιν. Ργϑθίου. π6- 
οοβϑιἰαίθπι ταὐτὰ ἤφρυν. ΟἿ 
14, 1. -- στρατιά ιῖο 5ἰππὰ] 
Α1108 πα 1 1116 5 Β᾽ σαἸ Ποὺ ΟροΥιοῦ, 
Εἰοηϊπὶ ὁπλῖται καὶ στρατιά 
ἴα ἀϊοία νἱἀθπίαν αὐ Θχθρία 1 
116, 8 δἀξογὶρία. Ριυδοίον ὅπλέ- 
τας ἰοῖίαν οὗ ἱππῆς τῶν Χαλκι- 

μοὺν 

᾿ς. ὩΣ μος 
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Σπαρτώλου ἐς μάχην καϑίστανται οἱ ᾿Α4ϑηναῖοι 
πρὸς αὐτῇ τῇ πόλει. καὶ οἱ μὲν ὁπλῖται τῶν 
Χαλκιδέων καὶ ἐπίκουροί τινες μετ΄ αὐτῶν νικῶν- 
ται ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ ἀναχωροῦσιν ἐς τὴν 
Σπάρτωλον, οἱ δὲ ἱππῆς τῶν Χαλκιδέων καὶ ψιλοὶ 
νικῶσι τοὺς τῶν ᾿4ϑηναίων ἱππέας καὶ ψιλούς" 
εἶχον δέ τινας οἱ πολλοὺς πελταστὰς ἐκ τῆς Κρου- 
σίδος γῆς καλουμένης. ἄρτι δὲ τῆς μάχης γεγενη- 
μένης ἐπιβοηϑοῦσιν ἄλλοι πελτασταὶ ἐκ τῆς Ὀλύν- 
ϑου. καὶ οἵ ἐκ τῆς Σπαρτώλου ψιλοὶ ὡς εἶδον, 
ϑαρσήσαντες τοῖς τε προσγιγνομένοις καὶ ὅτι πρό- 
τερον οὐχ ἡσσῶντο, ἐπιτίϑενται αὖϑις μετὰ τῶν 

Χαλκιδέων ἱππέων καὶ τῶν προσβοηϑησώντων τοῖς 
᾿᾿ϑηναίοις᾽" καὶ ἀναχωροῦσι πρὸς τὰς δύο τάξεις 

ἃς κατέλιπον παρὰ τοῖς σκευοφόροις. καὶ ὅπότε μὲν 
ἐπίοιεν οἵ ᾿Αϑηναῖοι., ἐνεδίδοσαν, ἀναχωροῦσι δὲ 
ἐνέχειντο καὶ ἐσηχόντιζον. οἵ τὲ ἱππῆς τῶν Χαλκι-- 

8 6. ἀναχωροῦσι αι. Η,, αποὰ Ιοοἷδ 5|Π}}ΠΠ|π|ὶβ ΠῚ 97, 8. 
ΙΝ 82, 4, ΙΙ 19, ὅ οοπηπιθηάαίθν; πραπθ οὈδίδί αποὰ θΪ5. 'π ρῥτγοχὶ- 
ΤΩΣ 68}. ΟἹ. ὅδ, 1. 1 19. Ὀ. 6. ψαϊσο ἀποχωροῦσι, αποά 
ΑὈΘα ποθι 5. βἰση ἤοαηθ. Τηΐη 5. ἃρίαπη οί. Ὑποχωροῦσι ἀδ 5οἰὰ 
σοηϊθοίαγα βου ϊρϑῖῦ Κυαθρ, 

5801}, τοῖς Χαλκιδεῦσι. ὅ1ο ἰίοτη 
βίηβ αδι. 86,6. 1 62, 4, ΠΙ 69, 2. 
-- ἄλλοι πελτασταί. Νὰπι 

ΠΟΙΛΪ ΠΑΝ 5 βὶι οὗ Χαλκιδῆς ἃπ ἰἰ αυοαὰ ΟΠ! οἰ ἀδηβίαπι φιλοί 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι. ἤοο ἴατα ργαϑίθνι ααϊ δπίθᾶ ἃ ΟἸγαῦμο. ψΘΠΘΡΔΏΙ, 
ΟΙα55. Ναπι βαρ οαταν απ 6 Αἰμ6- αυἱ ἰἰάθπη ἀεῖϊπαθ οἵ ἐκ τῆς 

δέων καὶ ψιλοί (8 
ΘΔὨΛΌΓ, 

8 4, εἶχον. Θυδθυῖσαν ἘΓΡῚ1ΠῚ 

8) 5ἰρηϊῆς- 

πΐθ 565, 4ΕΪ 5018 τα ΠΠΠ 10 5 οταν 5 
δυσηδίγαθ οὐ ΘΑ. 115. ρῥγοΐδοιυϊ 
ογδπΐ (8 1), νι θβ παθαθιϊηΐ, 
Τα 46 ΟΠ 65 ΑἰΠοπἰθηβίαπη ψελοί 
᾿ς πελτασταί ἴπθγηῖ. ῬαυὶΓῈΓ 
οἱ ψιλοί ροϊιαβίαα. βίης ΤΥ 86, 1, 
αὐ σορσηοδβοίζινγ οχ ΙΝ 82, 3, ἢ, 
Αππδ], ΡΠ}}}. 1866 ρΡ. 210. --- τι - 
νὰς οὐ πολλούς. Οἵ, δάπ, ΤΥ 
12, 4. -- πελταστάς. Ὁι- 
Βιϊησααηια" ἃ ψιλοῖς, αὐ Χρη, 
Απᾶὺ. Υ 2, 160. Οδίογιπιὶ οὗ, δά, 
29, ὅ. -- ΚἈρουσέίδος. Α" 
Ἠενγοάοί. ΝἼΙΙ 128. Ονοββαθα νο- 
οδίαν, Εἶγδτ δα βἰηππὶ Τ ΠΟΥ π᾿ ΟΠ], 
ΕἸὰΒ. γ05 οϑδὶ αἰσοπὰβ 1 61, ὅ, 
δὶ να. δά, - ἐπιβοηϑοῦσι, 

ἀφο ον ψιλοί νοοσδηίαν (οἴ, 
8 2), πελτασταί ετϑηί. 

8 ὅ. ὡς εἶδον, 501], αὐτοὺς 
ἐπιβοηϑοῦντας. -- καὶ ἀνα- 
χωροῦσι] οἵ ᾿ϑηναῖοι. 3680]. 

8.6. ἐν εὃ ἐδοσαν) οἵ Χαλ- 
κιδεῖς δηλονότι καὶ οἵ Σιπαρ- 
τώλιοι. ὅϑ61ι0}. -- ἐνέκειντο. 
Κυιορον ἐπέκειντο εχ ἰΐ5. [οοἷ5 
4005 ἴῃ 584. 8ὰ ἄναχωρ. δἄπο- 
ἰδν᾽Ππη 185. βου ρϑῖν, 56. αὐἰγαπια δ 
γΘΥθ ΠῚ οὑπὶ ρᾶθηθ 8θῆιθ ἵγε- 
ααθηΐον ἀϊοαίαν (οἷ, ΠῚ 98, 1 εἱ 
δάη, 1 49, 7), ἃ πιο θΓ ἈΠ ὙΠῊ. 
ΒΟΥΠριαγα Π0 αἰδοοράδηάιιπ) 6ϑῖ. 
-- ἐσηκόντιξον. Εταπὺ ρίαν 
πὶ ψιλοί νεὶ πελτασταί ἸΆΘα ἰβ ἃν- 
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δέων προσιππεύοντες ἡ δοκοίη προσέβαλλον, καὶ 
9 [νὴ , " Α 9 ΄ 

οὐχ ἥκιστα φοβήσαντες ἔτρεψαν τοὺς ᾿ϑηναίους 
καὶ ἐπεδίωξαν ἐπὶ πολύ. καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι ἐς 
τὴν Ποτείδαιαν καταφεύγουσι, καὶ ὕστερον τοὺς 
νεκροὺς ὑποσπόνδους κομισάμενοι ἐς τὰς ᾿ϑήνας 
ἀναχωροῦσι τῷ περιόντι τοῦ στρατοῦ (ἀπέϑανον δὲ 
αὐτῶν τριάκοντα καὶ τετρακόσιοι καὶ οἱ στρατηγοὶ 
πάντες) οἱ δὲ Χαλκιδῆς καὶ οἵ Βοττιαῖοι τροπαῖόν 
τὲ ἔστησαν καὶ τοὺς νεκροὺς τοὺς αὑτῶν ἀνελόμενοι 
διελύϑησαν κατὰ πόλεις. 

80. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οὐ πολλῷ ὕστερον 
’ Ξ » ᾿ γ ἢ , 3 

τουτῶν ““μπρακιῶται καὶ Χαονες, βουλόμενοι “4καρ-- 
νανίαν πᾶσαν καταστρέψασϑαι καὶ ᾿4“ϑηναίων ἀπο- 
στῆσαι, πείϑουσι “Πακεδαιμονίους ναυτικόν τὲ παρα- 
σκευάσασϑαι ἐκ τῆς ξυμμαχίδος καὶ ὁπλίτας χιλίους 

, 9 ΄ , [κὲ μ Ἵ " 
πέμψαι ἐς Ακαρνανίαν, λέγοντες ὅτι, ἣν ναυσὶ 
χαὶ πεζῷ ἅμα μετὰ σφῶν ἔλϑωσιν, ἀδυνάτων ὄντων 
ξυμβοηϑεῖν τῶν ἀπὸ ϑαλάσσης ᾿ἀκαρνάνων ῥᾳδίως 
Ἂ 9 ᾽, , ᾿ “» ; ᾿ 

ἂν ““χκαρνανίαν ὄχοντες καὶ τῆς Ζακυνϑου καὶ Κε- 
φαλληνίας κρατήσουσι, καὶ ὃ περίπλους οὐκέτι 

(ἀρ. 80. 8 1. τε ομ. 1ι, αί, Αὐρ;. 
ἂν οπι. [δυγ, πὶ. Ατι ΟἾγ. Ὅδδι. Ἐν, Οὐδτο ἰᾷ οχ ἰηβθααθηίὶ 

“4κ νϑρϑιϊτὰπΔ 6556. ραίαί Ἠϊοηδηπὰ8 (ἤδναθ ἀθ Ρἢ1]. ἃ 1882 ρ. 204). 
ϑεὰ οἵ, δάη. 

τη (ἀκοντισταῶ). - ἡ δοκοίη. 
ΘΙ ΜΆ ΠΠο ὅπῇ δοκοίη 100, ὅ, -- 
ἔτρεψαν τοὺς ᾿Αϑηναίους. 
ΘΟ Ιν ἩΝ τος 1. 

ἢ 1. τῷ περιόντι τοῦ 
στρατοῦ. Οἷ, δάη. 1 78, ὅ. 

Οαρ. 80. Οὗ, Ὁῖοά. ΧΙ 47, 
4, ὅ. -- 81. ᾿Δμπρακιῶται 
καὶ Χάονες. Ηο5 ἴαπι 68,9 
Οὐ ΠΟΥ ΠΊ115 500 108. --- ἈἌκαρνα- 
νίαν πᾶσαν, ἷ. 6. ΡΓΑΘίοΡ 
Οεπῖδάαβ, 405 ΒΘΠΊΡΘΓ ἃπΊϊ608 
μιαθπογϑηὶ (οἵ, ἀάη, 9,4), εἰ ρυδθίοι 
᾿ἡμφιλοχίαν 8. Ατρίναπι ΔΡΤᾺΠΊ, 
αυθη ἰδπΔ Οοουρανογαηΐ 68, Υ̓ 
δὶς πᾶσαν οοηίτα {Π|6ἰ0 8} 1.1, 
(οἴ, δάπ, 68, 7) Ρ. 88 δυάδοίοτγα 

Πϊο ΠΊΟ] θη {18 αοηϊθοίαγα5 ἀθίθηαὶς 
ΟἸα55. -- τῆς ξυμμαχέδος. 
Οὗ, φάη. 1.110, 4. --- ναυσὶ 
σφῶν, οὰαπὶ πᾶνΐὶθι5. 5᾿πι}] 
οὐ Ροαϊιδία Βθοαηι. --- ξυμ - 
βοηϑεῖν Ε . Ἀκαρνάνων. 
Ῥδν διϊγδοιίοποπι 860 Ροβίιᾶ διπὺ 
ΡῖῸ νϑῦθῖβ ξυμβοηϑεῖν ἀπὸ 
Δαλάσσης τῶν ἐπὶ ϑαλάσσῃ 
᾿Δκαρνάνων. ΟἿ, 88, 1, 6Χ 400 
Ιοθῦ ποῆ ΡΟ586 βίβῃ οαῦὶ ἃ τηδτὶ 
γϑηοίο5 ΑΘΔΓΠΆΠ6Β οἰΐδια ΠΟΥ, 
Ἰη.6]χὶῖ, Υ 84, 1. 66, 4, ΥΙ 
6085; 1 ἢν 5:..90., 4τοὺ δ᾽ ΒΙΞ 
ΠΉΪ ΠῚ ἀ8ὰ ΡΓΆΘΡ. ἐκ ἀάη. 1 8, 
δὁᾳδίως ἂν. ᾿ς κρατήσουσι. 
δὲ ἄν δὰ 5οϊ πὶ σχόντες γῬεῖ- 
(ἰπθηίθ οἵ, Ουδοβί, στυᾶηι. ἢ. 20, 



ΕΤΟΣ ΓΤ. ΘΕΡΟΣ. (Π 79. 80.) {7 

ἔσοιτο ᾿Αϑηναίοις ὁμοίως περὶ Πελοπόννησον᾽ 
ἐλπίδα δ᾽ εἶναι καὶ Ναύπακτον λαβεῖν. οἱ δὲ Ἴακπκε- 
δαιμόνιοι πεισϑέντες Κνῆμον μὲν ναύαρχον ἔτι ὄντα 
καὶ τοὺς ὁπλίτας ἐπὶ ναυσὶν ὀλίγαις εὐϑὺς πέμ- 
πουσι, τῷ δὲ ναυτικῷ ὅπεριήγγειλαν. παρασχευασαμένῳ 
ὡς τάχιστα πλεῖν ἐς “ευκάδα. ἦσαν δὲ Κορίνϑιοι 
ξυμπροϑυμούμενοι μάλιστα τοῖς ᾿᾿μπρακιώταις. 
ἀποίκοις οὖσιν. καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἔκ τε Κορίνϑου 
καὶ Σικυῶνος καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων ἐν παρασχευῇ 
ἦν, τὸ δ᾽ ἐκ Λευκάδος καὶ ᾿ἀναχτορίου καὶ ᾿άμπρα- 
κίας πρότερον ἀφικόμενον ἐν Πευκάδι περιέμενεν. 
Κνῆμος δὲ καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ χίλιοι ὁπλῖται ἐπειδὴ 
ἐπεραιώϑησαν λαϑόντες Φορμίωνα, ὃς ἦρχε τῶν 
εἴχοσι νεῶν τῶν ᾿Δἀττιχῶν αἱ περὶ Ναύπαχτον 
ἐφρούρουν, εὐθὺς παρεσκευάζοντο τὴν κατὰ γὴν 
στρατείαν. καὶ αὐτῷ παρῆσαν ᾿Ελλήνων μὲν ᾿άμπρα- 
κιῶται καὶ Δευκάδιοι καὶ ᾿ἀναχτόριοι καὶ οἷς 
αὐτὸς ἔχων ἦλϑε χίλιοι Πελοποννησίων, βάρβαροι 

.- ᾿΄ . οε΄ Κν - ε Ξ- 

ὁμοίως Αυρ,, το ααὶ οὀμοιος 5ἶνε ομοῖος. 

- ἔσοιτο. θεὲ τηοάογαπι ἴῃ οτα- 
το πη 6 ΟὈ]Ϊα 8 νἱοἰββι μα] η 6 ΟἿ 
180, 4. ΥΙΠ 80, 1. --- ὁμοίως 
γογὰ βουϊρίυγα δβί; Θἰθηἶπη ΠῸΠ 
οβδύ αϊσθπηα ΠῚ οἰτοατηγδοιῖο- 
ΠΘΙῚ ΠΟΙ 51η}116ΠΔῈ [π{γ ἃ ΠῚ, 
56α οἰγουτην θοίΐοη 6 ΠῚ ΠΟΗ 
βίτ ΠΥ εἴ ξθοῖα τὰ ΠΡΟ ὅς ΠῚ 
4 γογρὶ εἶναι νἱ οἴ, δ6η. ΠῚ 
80, 2. -- ἐλπέδα δ᾽ εἶναι. 
ἫΝ {ΓΔ η 511 δὰ ̓ πῆπ. οἵ. ἀαη. 187,4, 

8 2. ναύαρχον ἔτι ὄντα. 
Ῥανγίΐου!α ἔτι δὰ 60, 2 τγεβρίοϊθπίβ 
Ἰπα σαί ΠΊΙ1Π118 ἀδαδτο ὶ ἃρυὰ 
[μΔοοαἀδοηηοπῖοθ οαῦίο ἰθιηρουὶβ 
5ρ8.10 οἰΓΟ  ΠΙβου ρίατῃ ἔαϊ556. Ρ]6- 
ΓΌΤΠα 6. ὩΔΌΘΓΟΠΙΠΙ ΡῈ 8ΠΠΌΙΩ 
ΠΠΌΊΠΘΓΘ 5800 [ὈποίμΠ1, 564 ἰὰ ποη- 
ΠΌΠΑῸΔΠῚ ὈΓΟΓΟσΔΙΠῚ 6586 ρυϊδί 
Μδηβο ϑὅρϑτγι, Πρ. 882. Αὐ ἀππα στα 
αὐϊάθηη ἔπ]5586 πὰ ΠῸ πιὰ 5 ΓΕ. 1Π1, 
584 ΠυΠΑΠΔΠῚ ρΓΟΓΟρΡ ΠῚ 6588 
ὈΌΘΡΙΟΤΕ αἰβραἰδίϊοπο ἀοοεί ΒΘ] ΟΠ. 
ἴῃ Μα5. ΒΒεῃ. ΧΧΧΙΝν. 117 544. 
-- ἐπὶ ναυσίν. ϑιίμηπιον ΙΥ̓ 

ΤΒυογαᾶϊαϊ5 ὙΟ]. 1. 3. ἘΔ. 117. 

Οἵ, δάη. 

10, 8. Οὗ, ΕἸΠπ,5]. ᾷἂα Εππιγ, Ηογδοὶ, 
898 εὐ Κιαβερ,. αν, 8 68,41 δάπ. 1. 
- σῷ νασυτιεπῷ .νν παρα- 
σκευασαμένῳ. ἡ Νὰν 685 ἀιϑἰτατὰ 
ἤρυγα ροβἰίδθ βαπί ργῸ πϑαιῖ5," 
ΒΊοοπι ἢ, ΟἿ δαπὶ 11. 52. 1. ῬΘῈΞ 
ῬΘΓΆΠῚ (05. 1.1, Ρ. 116 παρα- 
σκευασαμένοις, 40 ΓΘοΘρίο οὐϊδῖ 
τὸ ναυτικὸν ΒΟΡΙΒΘΠΔ ΠῚ οβ56ΐ, 

8. 8. ἤἦσαν... ξυμπροϑυ- 
μούμενοι, ἀἀϊαναῦδπι, ἔα - 
νεδδηί. ΟἿ, «ἄη. [ 88, 4 οἱ ἀδ 
δαϊπποίο ἀδύ, ῬΘΓΒΟΠ86, 4186 ΓΑΡΙΟΣ 
εϑὺ 5υπίαχίβ, οἵ. ῬΒΠοβίν. . ἌΡΟΙΙ. 
Τ. ΙΝ 80. --- ἀποέκοις οὖσιν. 
Οἵ. Μι6]]. Ῥοτ. 1 Ρ. 117 οὐ Ουν. 
Ηΐδβι. αν. 1.266. --σῶν ταύτῃ 
χωρέων. Ουδο ΡΟ 551 ΠῚ. ΠῚ βἰηΐὺ 
ἰπιθ! !οὶταν οχ 9,8. -- ἐν παρα- 
σκευῇ ἢν, Ἰ 6. παρεσκευά- 
ξετο. Οἵ, ΝἹρ. ρ. 008, 101, 2. ΥἹ 
26, 2. ΥΠΙ 14, 8 εἱ δάη, 17, ὅ. 

84 τῶν εἴκοσι νεῶν κ.τ.λ. 
ΟΕ οὐ 69. 

8 ὅ. ἀνακτόριοι. Ἀδοογάδγο 
12 
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δὲ Χάονες χίλιοι ἀβασίλευτοι, ὧν ἡγοῦντο ἐπετησίῳ 
προστασίᾳ ἐκ τοῦ ἀρχικοῦ γένους Φώτιος καὶ Νι- 
κάνωρ. ἐστρατεύοντο δὲ μετὰ Χαόνων καὶ Θεσπρο-- 
τοὶ ἀβασίλευτοι. Πολοσσοὺς δὲ ἦγε καὶ ᾿Δτιντᾶνας 
Σαβύλινϑος, ἐπίτροπος ὧν Θαρύπου τοῦ βασιλέως 
ἔτι παιδὸς ὄντος, καὶ Παραυαίους Ὄροιδος βασιλεὺς 
" 
ΩΨ. Ὀρέσται δὲ χίλιοι, ὧν ἐβασίλευεν ᾿Αντίοχος, 
μετὰ Παραυαίων ξυνεστρατεύοντο ᾿Οροίδῳ ἄντι- 
όχου ἐπιτρέψαντος. ἔπεμψε δὲ καὶ Περδίκκας κρύφα 
τῶν ᾿Αϑηναίων χιλίους Μακεδόνων. οἱ ὕστερον 

ἢ ὅ, ἐπ’ ἐτησίῳ οτῆποβ ργδθίθι ΡΥ. Μ. - οαΐπ5. ΒΟΥ] ρΡ αγᾶτη Θ0- 
Βνπηαὶ Ῥϊοπ. 855. 111 9, 8 προστατείαις ἐπετησίοις χρώμενοι. 

Ι ὅδ, 1 πεαιταίᾶ. -- ἀβαοέ- 
λευτοι. ἔχ Εριὶνὶ ΡΟρα] 5. ἀπιο5 
τηδυ ἶτη05. οὐ οαπὶ αταθοῖβ Θ0η- 
᾿πΠ οὕ ΟΥ̓ 68 τοσῖὶο ἱτηρ  υῖῸ 505 ΠῚ 
6588 δηϊπηδαγοῦὶ ἰαθοὶ [μθᾶῖτ, 
αταρς, βερί, ΤΥ ρ. 177. --- ἐπε- 
τησέῳ προστασίᾳ. ἴὃ6 ἀλί, 
οἵ, ΡΙαι, Μϑῃ, 990. Κυσιιθρ. αν. 
8 40, 4 αἄη. 1. -- ἐκ τοῦ ἀρ- 
χικοῦ ΡΣ ν Ἐκ ὑπᾶ ἰσίίαν 
Θοπίο δρᾶ 1105 τηδρ᾽βίγαία5 οὐθἃ- 
Ῥδπίαγ, 

8 6. Μολοσσούς. Ὅς ΠΒο- 
γτασα ἤηϊθιι5. αἱ απὸ Γπουὶηί νἱά, 
1,641. 1.1. ΓΝ Ρ. 1718 5ᾳᾳ. Μίνγυμῃ 
δαίΐομηι νἱἀθίπν ποη ΠΟΙΛΪΠαΡὶ (85- 
ΒΟΡᾶ6ΟΒ5 ἰπίρι ΤΠοβργοίοβ εὐ Μο- 
Ιο5505 δίᾳιῃιι Ατηρυδοϊοίαβ ΠΔὈ]- 
ἰδ ηί6858, 4105 Ολββορᾶθοβ ἴπηο 
ῃοπάμμη ἃ ΜΟ]Ο5515 βιιθδοῦοβ 6556 
6 ϑουίδοο 82. 88 (οἷ, Βιιγβ. ἀθορΥ. 
Ι Ρ». 29) δρρϑιοῖ. Τμοϑρυοίοϑ 
αὐΐθπὶ οὐ Μοίοββοβ ΤΠ ποΥ ἰ 65 
ὈδΥθανΐβ (4005 ἃ νν. βάρβαροι 
δέ οοερὶξ ποπιῖπᾶτο; οἵ, 81, 8) νἱ- 
ἀθίαγ Δα πιυιπίθγαγο, εἰβὶ Ἠδιοάοίο 
605 (τᾶθοοβ 6888 δαποίαι (γοί, 
Ηϊδβί. ΠῚ ρ.586 (ἰπίορρυ. ΠΡ. 825). 
- τιντὰν ας. ἤππο ΡοΟρυ]αηὶ 
ἃ Ῥαϊπιουῖο ἰπ ΟΧίγμθηο 8 ΠΡΌ ]0 
Ερὶγὶ ργορίου. ΑΡο ]οπἰαπὶ 60]10- 
οατὶ ἀοοοί ΒΙοοιηΐ, ΟΥ, οὐδ πὶ ΜῈ 6}}, 
ἂς Μαορά, Ρ. 14 οὐ ἴμϑᾶκ. ἄνδθο, 
βορύ, ΙΝ ρ. 118, αἰ ᾿πίον ΡΒ ηὶ 
(Βερατινόν) οὐ Αουμπῃ (Βιώσαν) 
605 Παρὶίαβ86 οβίθηάϊι, Ααἀά, 1ὰ, 

Ῥ. 196 οὐ Βαγ5. 1.1. ρ. 34, ΠΙγεῖοβ 
4111 αἰσαηῦ, 4}}} Ερὶγοίαβ. ΥἹά. 
ΜΏΕΙΙ, 1.1. Ρ. 40. --- Θαρύπου. 
Εππὶ πρῶτον Ἑλληνικοῖς ἔϑεσι 
καὶ γράμμασι. καὶ νόμοις φι- 
λανϑρώποις ὑνοβαδτον γενέ- 
σϑαι ἰγδᾶάϊυ Ραιβ, 1 11, 1, Ανὰϑ 
ἔαϊ. ΝΕοΟρ(ΟΙΪΘπιὶ 1 οὐ Αὐγθοῦδε, 
Ρτοᾶγὰβ ΔΙοχαπατγὶ Μο]οββὶ, ΟἸγη- 
Ρἱδαῖβ, Αϑδοῖάδε, Ὑἱὰ. αι. ΧΝΤ 
8, 15---10. -- Παραυαέίους. 
ΗοβΒ δὰ βυρθυϊονεη ΑΟΌΠ 561 
Αρϑηίθπι, ἃὉ] παπο Ζαρουϊ, ΡΟηΪί 
ΜΈΕΙ]. ἀ6 Μϑοβά. ρΡ. 18 εἱ δὰ ΤᾺ. 
ατᾶθο. βϑρίθηίν. ρ, ῶὅ, ἴῃ Αοὶ 
νι 5. δά ογι θηίθηη βρθοίδης}5 Θ0ἢ- 
ψἈ] 05 οὐ πηοηίϊθιι5 118. ΘΧχ ααϊθι5 
πἴἰο Πανὶ οΥἶθαν [μθα]ς. 1. 1], 
Ρ.118544.60119, ΟΥ, Βίταῦ. Ρ. 820. 
ΡΙαίανομο (Μοῦ, ρ. 298) ποὴ 
γϑοῖθ ϑηΐ Αθπῖᾶπθ8. ϑίθρῃ. ΒγΖ. 
605 ΤΠ ΒΡ ο ο τὰ Ροραὶαπι, ἴδοῖϊε, 
Θεᾷ οἵ, Βαγ5.1.}]. Ρ. 31. --- Ορέ- 
σται. ἢοβ Μαδοθάομεβ (ΒΟ της 
ΧΎΠ80, 0) ἔμῖ588 Ερίνουβ (ϑίσαῦ. 
1... 1.) ρΡοβίθα [ουίαββθ ἰᾷθο αἰι}- 
θαΐϊοβ αποὰ 858 ἃ τορῖθαβ Μδοο- 
ἀσπίδ βοι αηχϑυϊηῦ, ἀβπηγοηβίγδι 
ΜιΕ}], ἀθ Μδοβδά. ὑ. 14 εἰ 46, αυἱ 
οασὴ Ρού4αΘν. ]ο Ονοϑύϊά θὰ ἤπηῸ 
Οδϑιουΐαπιν οοδτὶ ραίαι,,, αὐ ἀμ ]βίδ, 
ἈΑμπαβοϊιζα, Οδβίιοτνία Κ Τμραῖς, 1,1]. 
ΠῚ ρ. 806. Οἷ, 1ᾶ. Ν᾽ Ρ. 121. Ατὴῃ. 
ἴηῖον Οδιηθιιηΐοβ πιοηΐοβ πιὰ 
ΡΓΘΘΙ] ἃ νἷὰ Ερηαιῖα 605. ΘΟ]]Οοδί, 
81. κρύφα τῶν 4ϑ᾽η- 
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ἦλϑον. τούτῳ τῷ στρατῷ ἐπορεύετο “Κνῆμος οὐ 8 
περιμείνας τὸ ἀπὸ Κορίνϑου ναυτικόν, καὶ διὰ 
τῆς ᾿4ργείας ἐόντες “4ιμναίαν, κώμην ἀτείχιστον, 

ἐπόρϑησαν. ἀφικνοῦνταί τὲ ἐπὶ Στράτον, πόλιν 
μεγίστην τῆς ᾿ἀκαρνανίας, “Ψομίζοντες, εἰ ταύτην 
πρώτην λάβοιεν, ῥᾳδίως ἂν σφίσι τἄλλα προσ- 
χωρῆσαι. 

81. ᾿ἀκαρνᾶνες δὲ αἰσϑόμενοι κατά τὲ γῆν 1 
πολλὴν στρατιὰν ἐσβεβληκυῖαν ἔκ τὲ ϑαλάσσης 
ναυσὶν ἅμα τοὺς πολεμίους παρεσομένους, οὔτε 

ξυνεβοήϑουν ἐφύλασσόν τὲ τὰ αὑτῶν ἕκαστοι, 
παρά τὲ Φορμίωνα ἔπεμπον κελεύοντες ἀμύνειν" 
ὁ δὲ ἀδύνατος ἔφη εἶναι ναυτικοῦ ἐκ Κορίνϑου 
μέλλοντος ἐχπλεῖν Ναύπακτον ἐρήμην ἀπολιπεῖν. 
οἱ δὲ Πελοποννήσιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι τρία τέλη 2 
ποιήσαντες σφῶν αὐτῶν ἐχώρουν πρὸς τὴν τῶν 
Στρατίων πόλιν, ὅπως ἐγγὺς στρατοπεδευσάμενοι, 

ξ. 8. ἂν οἵα, [8ὰν. Ε,,, 4008 5] 566 ΘΡΘΠην, ΘΟα ἃ. ΒΟΡῚΡ (ΠΥ ΆΠῚ 
προσχωρήσειν (ρϑυοὶ ἀθίθυῖου 5 προχωρήσειν) τείϊπογα ᾿ἰσογοῖ, 584 
ὁππὶ τοι ααὶ οὐ. οἴηπο5 ἂν παρϑᾶηΐ, 

Οἵ. Ουδοβί, ρυᾶμ, Ὁ. 22. Ἰαϊπλιι8. 

ναΐων, αυἰθαβοιῃι ΡᾶΘΘΠῚ ΘΟΤη- 
Ροβιθιαὶ. Ὑἱά. 29, 7. -- ὕστε- 
ρον ἦλϑον, Β6ΓῸ ψϑποιΡαῃΐ, 
αἱ ὕστερον ἧκον ΠΟΥ, 2: 

8 8. ἐπορεύετο. Απιθγδοῖα 
Θὰ πὶ ΡΓΟΐδοίπι 6586 δὲ 6χ ΘΟρ 5 
ΘΟΙ]Θοὐϊβ οἱ ὁχ νυν. διὰ τῆς ᾿4ρ- 
γείας ἰόντες νἱάθιυν ἰΙἰᾳιιογο. 
Αὐΐαπιθη (1855. 80 Οὐὰ 6 ὑθρΊοη6 
Τιθιο8 15 5᾽.α 06 5 ΒΟΘΡ ΙΠΊ 6888 
ΑΙ ϊταίαν. θὰ ἰίὰ 8] τϑοίδ γἱᾶ 
διγαίαπη ρυο οϊβοθθαίαν, Ατηρ ]- 
Ἰοοἶαπὶ Δ Προ ΥἿΧ Ροίθγαί. 
ἘΔΙΠΠ αν οἴατη Βτυδηάβίδοι, Ηϊβι. 
Ἄδιο], Ρ. 158 οοπί πη θῃ5 ᾿Δργείαν 
οἱ ᾿ἡγραίαν. -- διὰ τῆς .ὅ9- 
γείας] τῆς ἀμφιλοχικῆς. ϑ61π0], 
σὲ. ΠῚ 105. 1.106; 8. εἰ ἀο Ατ- 
οἷν δ ΑἸΩΡ ΠΟΘ 5 68, 1-ο(, -- 
Διμναέαν. Αγοίγοῦαπι νἱθὰπι 
6556. οἰϊαπι ϑίθρῃ, ΒΥΖ. ἰοβίδίαν, 
6 5ἴυα εἷὰβ οἵ, Κυι5. Η6]]. 1 2 
Ρ. 828 οἱ 884 544. εὐ Μιε}}. δά 
ΤᾺΡ. ἄτϑοςο, βερίθηί, Ρ. 36, οι 

προσχωρῆσαι τοδουίθονα τηᾶ- 

Τὐτηπαθα ἃ ρου ροβίθα στηθηΪῖ0 
οἱ ᾿ππδθϊἑαΐο Αἰ απδηΐατη ν᾽ θίαν 
αἴϊβθθ οὐ ἃ Κυυβϑῖίο δὰ στϑᾶϊοθβ 
ἀαδβίραϊοβ ΤΉγδμΙ ΘΟ] οοαίαγ, ΟἹ, 
1Π106, 6. Οομῃίτϑ ᾿Ρ50Πὶ ΡΟΥ ΠῚ 
(ααης Κερβασαράς 868 Καγγδη- 
5881) σγοϊμηΐ 6586 [μθ8Κ, 1, 1.1 
Ῥ' 102. ΠΝ Ῥ. 245: Βιχϑὲ 1. 
Ρ. 110 5ᾳ. -- Στράτον. Ὅδε 
Βαϊ βιὰ οἵ, 102, 2, ΠΙ 106, 2. 
Κυυβ. Ηδ]]. 1 2 Ρ. 880 54. Τ θα]. 
161. 1 Ρ. 187 544. ΒΈΓΒ. 1. Ι,».109. 
- τῆς Δἀκαρνανέας. Ῥοδίοαᾶ 
Ἀρίο!ϊαθ δἀπαπιθυαθϑίαν, Ια. Τἷν, 
ΧΧΧΎΥΙ 11], 6. 

Θδρ. 51. ὃ 1, παρὰ Φορ- 
μέωνα. Οἵ, 69,1. -- ἀδύνα- 
τος. Νοὴ προθϑβᾶγῖδθ ν᾽ θῆλυν 
Κυαδρονὶ ρον ΟΣ λοΣ ἀδύνατον 
Βῖγ 6 Φριβουχτ ΘΕ 80; δ. 

8.2. τρία τέλη ποιήσαν- 
τὲς] οὐκ ἐπὶ μῆκος, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
πλύτος. ὅ.ιο]. Τέλη αὐ 46 πᾶ- 
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εἰ μὴ λόγοις πείϑοιεν, ἔργῳ πειρῶντο τοῦ τείχους. 
χαὶ μέσον μὲν ἔχοντες προσῇσαν Χάονες καὶ οἵ 
ἄλλοι βάρβαροι, ἐκ δεξιὰς δ᾽ αὐτῶν Λευκάδιοι καὶ 
᾿Δναχτόριοι καὶ οἵ μετὰ τούτων, ἐν ἀριστερᾷ δὲ 
Κνῆμος καὶ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ᾿Δἀμπρακιῶται" 
διεῖχον δὲ πολὺ ἀπ᾽’ ἀλλήλων καὶ ἔστιν ὅτε οὐδὲ 
ἑωρῶντο. καὶ οἱ μὲν “λληνες τεταγμένοι τε προσῇ- 
σαν καὶ διὰ φυλακῆς ἔχοντες, ἕως ἐστρατοπεδεύ- 
σαντο ἐν ἐπιτηδείῳ οἱ δὲ Χάονες σφίσι τε αὐτοὶ 
πιστεύοντες καὶ ἀξιούμενοι ὑπὸ τῶν ἐκείνῃ ἠπει-- 
ρωτῶν μαχιμώτατοι εἶναι οὔτ᾽ ἐπέσχον τὸ στρατό- 

Οδρ. 81. ὃ 2. λόγῳ Τιαυν. ψιμπᾶ, Β. ΒΕ. ΟἿ, 1Π 66, 2 εἰ δᾶη. 
8 4. σφίσι τε αὐτοῖς οοὐὰ. ΟἿ «4π. 

νίθυ5 1 48, 8. -- Ἡλόγοις... αυϊθαβ οοηβάοτεηΐ, -- οὔτ᾽ ἐπ- 
ἔργῳ. Οἷ, 54. 1 18, 2. --- πει- 
ρῶντο. Οἷ. δάη. 1 61, 4, 
8 8. μέσον 5ἴπη6 δνίΐο!ο αἱ 

Ἰ 5 0, πε Ρπαερ. ΟΥ̓ 
8 50, 2 4η. 18. )ὲ 5 105 οὗ, 
δάῃ. 1 8, 1. 48,4. -- προσῇ- 
σαν; 50}]. πρὸς τὴν τῶν Στρα- 
τίων πολιν. --- οἵ μετὰ του- 
των. ᾿Ξυμμύρους (εἴ, 4ἀη. ΙΥ 
93, 4) ρϑυϊοθοοῦβ ᾳφαοβάδπι [6 0ὰ- 
αἰογαπ οὐ Απδοίουϊ σα πῚ [558 
οοηβοὺ ἄστη. 

8 4. διὰ φυλακῆς ἔχον- 
τες, ἷ. 6. φυλαττόμενοι, ἐδ αΐο. 
ῬΙΘΡαΠΊα 6. δοοιδαίϊνιπι Δ αϊ ἀο- 
οοὐ Κνυθο. Οἷ, δάη. ὙΠ 8, 8. -- 
ἐν ἐπιτη ὃ εἔῳ. ϑἰτα! ΠΥ 164,1. 
Οἷ. Κτυορ, αν. 8 48, 4 δᾶη. 2 οἱ 
84, 1, ἀτδβοὶ δυΐθμι ἰοοᾶ δα οαβίτα 
Ῥοποπᾶδ ᾿ἀοπϑὰ αἰ] ρ πίθου οχααὶ- 
ΓοΘΟδηΐ, οαπὶ 68 πο0η, τ Βοπιδηΐ, 
οοὐάϊο πιαπίγοηι, - ὑπό ἃ 
Α1|1ἃ ποῦ Ἔχ ρυθββυτμῃ Κσπιδρ. πηοἷ8 
᾿πο] 810, Αὐ 46 πὶ οἰΐϊδτη τὲ .... 
καί περ]οχὶλ νογίθηβ αἴ αἱ 
ΟΠ πἰ πὶ {ΠΠ1Ὶ18Ξ οΟπίϊη θη. 18 
ΒοΙ Ια οἰ βδί σαὶ ΠΟΥ ΘΠ ΓΙ, οἵ 
τϑοίθ ΟἸα858. ποὺ βἰρῃϊποανὶ αἰοῖι, 
οὐ 1Π05. 0808 88 νἱγίατθ ΘΟ 505 
οἱ ἃ δηϊ π|15 αὰ ΡαρηδπάιΠῚ Δ} }- 
ἀἰββὶ 05 ΠδΪ.05 6586, ϑ'οα ἴῃ 
Πᾶπο βεηιθη δι αὐτοὶ τοβουῖθθη- 
ἀυπὶ οβί; πᾶπιὶ οχ οοὐά. βουϊὶρίαγα 
118 ᾿ρβϑὶβ Ορροῃοπαϊ οβϑϑϑηΐ δἰϊὶ 

ἔσχον τὸ στρατόπεδον 
καταλαβεῖν. ᾿Επέσχον 56}10]. 
Ἰητογρυθίαια". ἐνεκαρτέρησαν, 
α4}|4 οὐ Ρογί. βυβυϊηπογαηΐ, 
αποά ποη ροίοϑί θυ. ρυὰ Ηθγο- 
ἀοίυμη ἐπέχειν, 5011. τὸν νοῦν, 
οατη ἴῃ ἢ πἰεἶν ο απ ποίαπι ἐθν ([80.158, 
ὙΙ 96) ναἰδὶ 'ἰπ ἃ πῖπιο ΒᾶθΘΥ6, 
Β Οἱ ΡΥΟρΡΟΠΘΥ, 8 ἢ 1 ἘΠῚ ἰπ - 
ἀποθτο βἰστα ]ογα 6 ἀδιϊν }ΠΊ 56- 
Οαπὶ ΠΌΘη5 ΔΡῸ δύβῃαϊὶ νἱ ργδο- 
ἀϊαπη δέ ϊῃ Αὐῖϑιυ. ωγ5. 490, ΕΛ δθο 
ΘΧρίϑηδίϊο πὸ 04 16 5᾿ΠΊΡ 1ο8- 
β' πη οβί,. Νδῃη 8βὶ ργορίθγθα αποᾶ 
4101] πυβαθδηὶ ἃραὰ Τῆπο. ΠοῸ 
ψ σα θ.] πὶ 1ΐὰ αἀἰσαίαν θα τὰ ΒΡΘΥΠἃΒ 
αὐ νϑῦθᾶ δῖ δχρίϊοθβ: ΠΘ4ῸΘ 
τηοῦδίϊ βαπὺ (8 θ 501 {6 γα 0) 
αἱ οαϑίγᾶἃ ρΡομδγθηΐ δ'να ἴῃ 
οαβίγὶβ Ροπθπα 5, οοηίγα ἀἰ- 
οθηάαπι οϑί ἐπέχειν οὐπὶ ἰηἴ, ΑἸ} ὶ 
181} αἰϊὰὰ 6888 ααδτὰ οππηοίατὶ 
αἰϊααϊὰ ἴδον Οἷν ρθη. Μϑῃη): 
1ΠΠ 6, 10, Αὐϑοα!απι 5000]. τᾶ αη- 
ἄνα αἰοῖς, ἡ ΜΊΠ1ς ᾿παυϊ Κυαθρ. 
ῬΑ ΓἸΘα] 5. ἢἷϊο οἱ ΥἹ θ8, 8 οἱ Χρη. 
ΑἸ. 1Π 4, 86 ἤππὸ δεῖξιεν δηιὶ- 
οἶἷρᾶγτθ δῦ ὨΟΙΪΟΠΘ ΠῚ ΠΘΟΘΒΒ5ΔΠ] 
μᾶῦθγο νἱἀθιαν.ς. Αα ἰπδηϊῖνι πηι 
οὰπὶ τοίογαης ἄστη, (οἵ, ὙΠ 838, 8) 
οὐ ΟἸα58.; 8648. οὐϑβίαι. βϑηΐθηϊα 
ααομληαβ ἐπέχειν ἷο 80 ἃ 058 - 
τη 6 γ6, υὐ 706, 2, υνὶ οἵ, δάη., 
δὰ ΠΟΥΛῚ ἰδ ηβιἶνο, ἰν 6, αἰ - 
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πεδον καταλαβεῖν, χωρήσαντές τε ῥύμῃ μετὰ τῶν 
ἄλλων βαρβάρων ἐνόμισαν αὐτοβοεὶ ἂν τὴν πόλιν 
ἑλεῖν καὶ αὐτῶν τὸ ἔργον γενέσϑαι. γνόντες ὁ᾽ 
αὐτοὺς οἱ Στράτιοι ἔτι προσιόντας καὶ ἡγησά- 
μένοι, μεμονωμένων εἰ κρατήσειαν, οὐκ ἂν ἔτι 
σφίσι τοὺς “Ἕλληνας ὁμοίως προσελϑεῖν, προλοχί-- 

ἕουσι τὰ περὶ τὴν πόλιν ἐνέδραις, καὶ ἐπειδὴ 
ἐγγὺς ἦσαν. ἔκ τὲ τῆς πόλεως ὁμόσε χωρήσαντες 
καὶ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν προσπίπτουσιν. καὶ ἐς φόβον 
καταστάντων διαφϑείρονταί τε πολλοὶ τῶν Χαό- 
νῶν. καὶ οἵ ἄλλοι βάρβαροι ὡς εἶδον αὐτοὺς 
ἐνδόντας. οὐκέτι ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἐς φυγὴν κατ- 
ἕέστησαν. τῶν δὲ ᾿Ελληνικῶν στρατοπέδων οὐδέ- 
τερον ἤσϑετο τῆς μάχης διὰ τὸ πολὺ προελϑεῖν 
αὐτοὺς καὶ στρατόπεδον οἰηϑῆναι καταληψομέ- 
νους ἐπείγεσϑαι. ἐπεὶ δὲ ἐνέκειντο φεύγοντες οἷ 
βάρβαροι, ἀνελάμβανόν τε αὐτοὺς καὶ ξυναγα- 

δύμῃ γρ. τῃ., ταφαὶ δώμῃ. Αὐ οἷ. 1 10, 2. Ῥαιϊο 4|Π{80 
10, 4 ῥύμῃ ἐμπίπτειν. 

ἔεγτθ, αὐ ἴῃ νορθὶβ 5001). ΡῬΠΙ, 4110], ,,Ἀδἀππαδί ἐνέδραις, οὐτῃ 
881 8 ΟΙα58. σοπιραγαιϊβ μηδ᾽ ἰἴᾶπὶ 810 ἴῃ γοῦθο προλοχίζουσι; 
ἐπίσχωμεν τὸ πλεῖν. ϑιταρ] οἶτον 
᾿σῖταν Το πη πὶ ἃ πῖθα γ6Γ00 στρα- 
τοπεδευσάμενοι (8. 2) ἱπαϊοαίδτηα 
ἀεποίαί, πρᾷιθ 8116 0 ΔάΠΙΡΙ 5 
δΒ' γε 8ῦ. 9. υ0] 6 ἀπ: ν, 8 
Χεπ. Απαᾶῦ. 1]. 1.) 0] δ4 ἀπε- 
στρατοπεδεύοντο ὃ 84 τεβρίοὶ- 
τατ. Οδίθραηὶ καταλαβεῖν τὸ 
στρατόπεδον Ῥτγορτῖθ οδὺ [ο ο α Τὴ 
οδ5. 18 ΘΟ ρ6Γ6, αυἃ ἀ6 τὸ οἵ, 
δά, 1 ὅ1, 4, -- αὐτοβοεί. 
Ργίτηο ἱπιροῖα οὐ οἰ ἈΠΊΟΥΘ 
11ν.1 11, 2, ρτγίπηο οἱ ΠΟΥ 6 
δίᾳια ἱπηροία ἰά. Ι 4, 9 εἱ 
5116 586ρ6. Οἱ, 1ΠΠ 74, 2. 
118,6. Υὶ 8,2. δάπ, δα Μαγο. 8 52, 
8 ὅ. ἔτι προσιόντας, ἷ. ε. 

ἡ ΠΊΘα Δ ΠῚ ΘΟ ΓΒῸΠῚ ἃ 050} νἸΒ56η 1." 
Πδδοῖ. --μεμονωμένων εἶ, 
Οὗ, δάη. 77, ὅ. --- προλοχί- 
δού σε τὸ ἐνέδραις. Εδάοιη 
ἔοτιηαϊα αἰαμίαν 105. Α. ΤΟΥ 1, 
15. ὦ, 4. ῬτΌΟΟΡ. ΒΕ 8: Ὁ. ὅ8 οἱ 

λόχος επίτῃ βἰσηϊῆσαι ἢ 51 4 185." 
Βαυ. Οὗ, Μαίῃ. ἅτ. ὃ 686, 1 
Ρ. 1840 54ᾳ. εἰ μοῦ. Ῥᾶγδὶ. ἅτ Π 
Ρ. ὅ28 544. Ῥιοϊταν οἰἴδιη προ- 
λοχίζειν ἐνέδρας, εὐ {0 ΠΠ Π Π ΤΡῚΣ [οὶ 

ξ 1, τῶν.. ΠΡ ΑΉΝΤΕ στρα- 
τοπέδων. οἵ δ). αὖ- αὖ- 
τούς] τοὺς ΠῚ -- καὶ 
στρατόπεδον η. τ. Δ. Ῥαϊοὶ 
ᾶθο ᾿ΐᾷ ᾿ὰπροηᾶᾶ 6558: καὶ (διὰ 
τὸ) οἰηϑῆναι (τὰ Ἑλληνικὰ 
στρατόπεδα) ἐπείγεσθαι (αὐ- 
τοὺς) καταληψ. Ὁ στρατόπεδον 
καταληψομένους τογηϊπίβοουα δὰ 
8 4 δἀηοίαιδ. 

8 8. ἐπεὶ ἐνέκειντο φεύ- 
γοντες οἷ βάρβ., απ θ δτ- 
θᾶτὶ ἔαρ θηῦε5. (ἴῃ ἀτγδθο08) 
ἰσσαογθηΐί, οἴϊαβα ἔἴπρᾶ (τη 
608) ΓΟΥΥΘ ἢ ἰὉΤ, [πο] δητίιιβ ἐγ- 
κεῖσθαι, αὐοαὰ ΑἸ101] ἀ6. Ρεῦβθ- 
ἀαθητῖθ8. ἀἰοϊίαν, δὰ [πρίθητοβ 
{τϑηβ᾽αίατη οϑί, -- ἀν ελάμβα- 
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γόντες τὰ στρατόπεδα ἡσύχαζον αὐτοῦ τὴν ἡμέ- 
ραν, ἐς χεῖρας μὲν οὐκ ἰόντων σφίσι τῶν Στρα- 
τίων διὰ τὸ μήπω τοὺς ἄλλους ᾿ἀκαρνᾶνας ξυμ- 
βεβοηϑηκέναι, ἄπωϑεν δὲ σφενδονώντων καὶ ἐς 
ἀπορίαν καϑιστάντων᾽ οὐ γὰρ ἣν ἄνευ ὅπλων 
κινηθῆναι. δοκοῦσι δ᾽ οἱ ᾿ἀκαρνᾶνες κράτιστοι 
εἶναι τοῦτο ποιεῖν. 

82, Ἐπειδὴ δὲ νὺξ ἐγένετο, ἀναχωρήσας ὃ 
Κνῆμος τῇ στρατιᾷ κατὰ τάχος ἐπὶ τὸν ἄναπον 
ποταμόν, ὃς ἀπέχει σταδίους ὀγδοήκοντα Στρά- 
του, τούς τὲ νεχροὺς κομίζεται τῇ ὑστεραίᾳ ὑπο- 
σπόνδους καὶ Οἰνιαδῶν ξυμπαραγενομένων κατὰ 
φιλίαν ἀναχωρεῖ παρ᾽ αὐτοὺς πρὶν τὴν ξυμβοή- 
ϑειαν ἐλϑεῖν" κἀκεῖϑεν ἐπ᾽ οἴκου ἀπήλϑον ἕκαστοι. 
οἱ δὲ Στράτιοι τροπαῖον ἔστησαν τῆς μάχης τῆς 
πρὸς τοὺς βαρβάρους. 

88. Τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορίνϑου καὶ τῶν ἄλλων 
ξυμμάχων τῶν ἐκ τοῖ Κρισαίου κόλπου ναυτικόν, 
ὃ ἔδει παραγενέσϑαι τῷ Κνήνῳ, ὅπως μὴ ξυμ- 
βοηϑῶσιν οἵ ἀπὲ ϑαλάσσης ἄνω ᾿Ἱκαρνᾶνες, οὐ 
παραγίγνεται, ἀλλ᾽ ἠναγκάσϑησαν περὶ τὰς αὐτὰς 

ὕᾶρ. 89. 546. νον αὐτούς] οἵ Ἕλληνες τοὺς θυὰβ Ριρηᾶβ 
βαρβάρους. ὅ}0]. -- σφέσι. πᾶγαϊθβ ΐσ πᾶυγαίδβ ἀθβουθὶζ 
Οὗ, δάη. 120,1. --- οὐ γὰρ. Ὀιοά. ΧΙ 48. Εἴσιανα δουὶ ἱποῖβα 
κινηϑῆναι, ἤὨθᾷὰθ δηϊῃ] ρᾷδβ ᾿ΠΠυβίγαίαβ νἱὰθ ἴῃ ᾿ἰῦγο αὶ 
βίη ρύανὶ ἃυιηδίασγα (,»Ϊ. 6. 
Βί θα ποῆ οοπίθοιυϊ οὐ πα ηἰίϊ 
ούδηΐ ϑδάνεγβϑιϑ 05 .{1πΠ| 
6184“ Κἰβίθιῃ.) ἰΙοοὺ 86 ΠΊ0- 
γ6γ6 Ῥοίθνδηΐ. ---τοῦτο, ἷ. 6. 
τὸ σφενδονᾶν. 
ΟΡ. 823. Ἄναπον. [15 ϊεῖ- 

ἴα ἀπᾶρο ἰοῆρθ οὈβοιγίου ἃ 
Ῥουααον. ἰιοάϊα “Αδιοβ ΠΟΠΊΪη8- 
ἰὰγ, Οἵ, Κτυβ. Ηδ]]. Π 2 ρ. 810, 
8864 εἰϊαπὶ ΕοΓθὶρ. ἀδθορν, 1Π 
Ρ- 898 απ. Βυγβ8. ἀθορν. ΓΡ. 109. 
-- Οἰνιαδῶν. 6. Ἴ02, 2 566. 
-- τὴν ξυμβοήϑειαν. σο- 
σ᾽ία τῶν ᾿ἀκαρνάνων. Οἵ, 80, 1. 
81, 1, 8, Νοπιθὴ ξυμβ. εἰἰδπὶ 
ἀρυᾶ (458. θίου. ΧΧΧΙΣ δ1, 2 
θΟΧϑίδί, 

ἸπΠ8ου ᾽ν ΝΜ αΡ8. ἃπα ρ]δῃβ 1}- 
Ἰυδίγαϊδννο οὗ ὙΠπογἀϊά 68“, 

81. Τὸ δ᾽ ἐκ τῆς Κορέν- 
Ὅ οὐχ δὸς ναυτικόν. γιά. 
80, 9. -- ὅπως μὴ. .Ἄκαρ- 
νᾶνες, 1: ἐδ; τῆς μὴ οἵ 
ἐπὶ ϑαλαάσσῃ ᾿Ακαρνᾶνες ἀπὸ 
ϑαλάσσης ἄνω ξυμβοηϑῶσιν. 
Οἵ, δά, 80, 1 Ὧὸ ἀθ θο]] οι θη 
1Π1ι5 ἄνω οὑπὶ ἕξυμβ. ἱπηρσεπάϊ 
δάῃ, Π 44, 1, )ὲ οδιδᾶ ὮΥ͂Ρου- 
Ὀδιϊ οἵ, Κυθμπ. θῖν. πιᾶχ. 8 007, 2. 
ΤοηΊΘγο οΟἸ]οοαι ΟἢἾἶ8 ᾿η50] ἢ ἃ 
ΟἸθηδι85 ᾿καρνᾶνες 46], Ηρυν., 
40 δὰ τοὶ Ῥουβριοαϊ δι θΠὴ πο 
ἴδοῖ!α Θαυ ΘΠΊι5, --- ἦν αγκάσϑ'η- 
σαν. [ἴπ|6}}. οὗ Κορίνϑιοι καὶ 
οἵ ξύμμαχοι. -- τὰς αὐτὰς 
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ἡμέρας ἰτῆς ἐν Στράτῳ μάχης] ναυμαχῆσαι πρὸς 
Φορμίωνα χαὶ τὰς εἴκοσι πος τῶν ᾿“ϑηναίων αἱ 
ἐφρούρουν ἐν Ναυπάχτῳ. ὁ γὰρ Φορμίων παρα- 
πλέοντας αὐτοὺς ἔξω τοῦ κόλπου ἐτήρει, βουλό- 
μένος ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ἐπιϑέσϑαι. οἱ δὲ Κορίν-- 
ϑιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἔπλεον μὲν οὐχ ὡς ἐπὶ ναυ- 
μαχίαν, ἀλλὰ στρατιωτικώτερον παρεσκευασμένοι 
ἐς τὴν ᾿ἀκαρνανίαν καὶ οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑπτὰ 
καὶ τεσσαράκοντα ναῦς τὰς σφετέρας τολμῆσαι 
τοὺς ᾿4ϑηναίους εἴχοσι ταῖς ἑαυτῶν ναυμαχίαν 
ποιήσασϑαι" ἐπειδὴ μέντοι ἀντιπαραπλέοντάς τε 
ἑώρων αὐτούς, παρὰ γῆν σφῶν κομιζομένων, καὶ 
2 

ε ᾿΄ » , 

ἡ μέρας ἰτῆς. .. μα χῇ ς]. 
(οποίϊνοβ Ο(Ϊὰ55. οχ τὰς αὕτας 
ρΡθπάθγο αἰῆνηηδι, αποᾶ ἤογὶ ΠΟ 
Ροίεβί. Ἐχ ἡμέρας 5υϑρθηβοβ 
6558. γαϊ Κτπορ. πϑ15 ΘΧΘΙΊΡ 15 
αυδ!ε εϑί ῬΟΙΥΡἵδπιτη Τα Ὁ ἢ 
μετὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν τῆς 
παρουσίας. ϑεὰ ,,,υ86 δὰ ΤΉ. 
ἸοΟΘῸ ΠῚ ΘΟΤΩΡΔΓΔΗΪΕΓ, φαοὰ πρό- 
τερος, ὕστερος, ὑστεραῖος Θ1ΠῚ 
δεπεῖ. ἀϊοαπίαν (τῇ προτέρᾳ 
νυλχτὶ τῶν Παναϑηναίων, τῇ 
ὑστεραίᾳ τῆς μάχης), υὐ ΡτΙάϊθ 
οἱ ρΡοβιτιϊο, δαϊ αποά ἴῃ ἰπίθν- 
4110 (ἘπΠΊρΡΟΥ]δ ποίϑηο ἀἸοἴ ταν 
ἃρυα δηίίαιιο5 ΡΘΙΤΆΓΟ μετ᾽ ὀλί- 
γον τούτων ΚΧομοριι. ) δὺϊ πέμ- 
πτῳ ἔτει τούτων (Ποτοά.), ἀρυὰ 
ΓΘΟΘΠΙΪΟΥ 65 ἰπὰ6 [ ΡΟΙΥΌΙΟ εἶτο- 
ΑὈΘΠίοΡ μετὰ πολλὰς ἡμέρας 
τοῦ τολμήματος (Ρ οδὲ 5 εχύι πὶ 
οἰ ἃ 4 15 8 πατῃ ϑαθίοη.) δυΐ πρὸ 
πολλῶν ἡμερῶν το τὸ δὲ Β[1η1- 
Ιϊα, δα ὁ αὐτός πὶ} 1} ΡΓΟΥΒιι5 
Ρογηθης.Κ Μαᾶν. Αἀν. οτἶϊ. 1 
Ρ. 318. Οἷν Βιθαρὶ! αδοβι. ΤΊ πο. 

. 81 544. ΡΓΟΡΔΒΙ 5. 4 ᾺΠὶ τῇ 
ἐν Σ. μάχῃ ἃ Μαᾶν. δυΐ περὲ 
αὐτὰς τὰς ἡμέρας ἃ ϑιουρῖο 
Ῥτοροβίθαπι πο 8 ν᾽ ἀθίυν 560! 158 
οαπηὶ ἤκδγνγ. ἀείεγθ; ἱπίογρτοίδηαϊ 
ΘὨΪπῚ Θα88 ἰἰὰ Δαβονὶρία βαπύ αἱ 
περὶ τὰς ἡμέρας ταθπίθ ρυδθ- 
τηϊτ 6 πα τιΠὴ 511, --ναυμαχῆσαι. 

ἐκ Πατρῶν τῆς ᾿Δχαΐας πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπει-- 

6 δϑάθπὶ τ ὃ ὃ ναυμαχεῖν. 
Οὗ. Χεοη. Ογγν. Π 4, 10 ποιεῖ- 
σϑαι... ποιήσασϑαι. --- τὰς 
εἴκοσι ναῦς. Οἷ, 69, 1. 

8 3, παραπλέοντας. .. 
ἐξω τοὺ κόλπου. ἢδθο 5ἱ σεγ- 
τηᾶπηα 5ιπηΐ, ἀρθθθηΐ γϑῖθγθ ΟΥ̓ ἃ ΠῚ 
60 σουβὶ!ϊο ἰερθηΐθβ παΐ 6 
βδίθπθπι οπανὶρδτθηῖ,. Εἰ θηΐτα 
ο᾽α 5515 Οου ΠιΠΙ ογ πὶ οἱ σ᾽ ουοηῖο- 
ΓᾺΠῚ 6Χ [ΘΟΠ860 οὐ ν᾽οἱπῖβ ροτίϊ- 
θὰ5 β'πι5 ΟΥὐβαθὶ δρρυορ Πα 85 
τη θυ ἀἸ Ομ! 6 πὶ οΥᾶτη ἰθσοθαί, ἀππὶ 
ΑἸΠΘπΐθηβεβ Ναυρδοίο ρτοΐεοίϊ 
{Πὰτπὶ ΟὈΒουναηίθβ ἴῃ δάνθυβο 
Ἰἰίοτα πανίσδηΐί. 1ἃ οχ 8 8 οοΥ- 
εἰββίπηβ οορ ΠΟβοίπηιι5. --- ἐν τῇ 
εὐρυχωρίᾳ, ἴῃ ἃρογίο 86 
αὐτὸ πᾶν Ὁ 86:5; 901 Ὁ; 
91, 1 οἱ ἀθ οδιιβἃ Βηΐμε ΘΟΠΒ1ΠῚ 
ῬΒΟΡΠΉΙΟἢ 5 89, 8. 

ξ 3. οὐχ ὡς. .««στρατιω- 
τικώτερον. Ργο Πὶ8 87, 2 
οὐ ὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ῇ 
ἐπὶ στρατείαν. Στρατιωτιχώ- 
τερον ἰσὶλαν, ῬΓΟρΓ. παρ 8 τηΐ - 
᾿τύπ τ δ ν}) ΠπΙδ᾽ δὰ τα τ εἰ ἃ πὶ 
Ροιϊῖα5 ([ΘΥΥ 6 5 γ6ΠῚ νοὶ] αἷὰ- 
{ὈΓΠΆΤΩ) Β0Π6, ΠΘΟ6588 6ϑί. -- 
ἀντιπαραπλέοντας, αἀ- 
νΘΟΥΒ8 ΠῚ ΟΥΔΠ) ἰθρθηΐθβ. -- 
σφῶν (τῶν Κορινϑ'ίων) κομι- 
ξομένων. Οἷ, Μαιην. αν. 8 δὅθΙ. 
Κυιθο, αν. 8 47, 4 δάη. ὃ. -- 

ἃ 
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ρον διαβάλλοντες ἐπὶ ᾿ἡκαρνανίας κατεῖδον τοὺς 
᾿Αϑηναίους ἀπὸ τῆς Χαλκίδος καὶ τοῦ Εὐήνου 

ποταμοῦ προσπλέοντας σφίσι καὶ οὐκ ἔλαϑον 
νυχτὸς ἀφορμισάμενοι, οὕτω δὴ ἀναγκάζονται ναυ-- 

ἀρ. 88. 8 8. διαβαλλόντων οοἀὰ, Οἱ, δάῃ, 
ὑφορμισάμενοι οο44, ΟΥ̓́, ΔᾺη, 

διαβάλλοντες, οατὰ ἱταὶ- Απροί, ρΡ. 812 ὑφορμισάμενος " 
οονθπί, ΟΥἾΥΙ 80, 1 οἱ παρα- 
βάλλειν ΠῚ 85᾽ 8. Ἐκ οὐδ, 
βουϊρίανα καὶ ἐκ Πατρῶν. .. 
διαβαλλόντων ἐπὶ ΄. ΡΔΥΪΓοΡ 
αἰαιια παρὰ γῆν πομιξομένων 
οαπὶ σφῶν ἱἰπποίαπι οαάθιῃ τὰ- 
{ἴ0Π6 408 ἢ ΟΠῚ ΡΙΟΧΊΙΗΘ ἢ ΡΓδ6- 
Βτεβϑὶβ ἐπειδὴ ... ἑώρων αὐτούς 
ΘΟΠδοτογοῦ οὐ ααοὰ ἀοὶπάθ 5648}- 
ἴὰν κατεῖδον 511ὲ ἰπποίιτα οᾶ- 
γεγο; δε ὑὸβ αᾶὯθ ἀΘβου  ὈΙ ὑῈν 
ἴρϑᾶ ἰπιθ6 οἰαυΐαβ οβίεπαϊν 1|ὰ ἃ 
γουθὶβ παρὰ γῆν σφῶν κομι- 
ξομένων 586ρατᾶπάα οὐ ᾿πΠ5θαπθηιὶ 
κατεῖδον δαϊπηροπάδ 6588. θποά 
ἴα ἀδπιαπὶ ἢὲ 58] διαβάλλοντες 
ΤΟΒΟΡδἰαγ, 41ὸῸ ἴαοίο καί δὰ 
κατεῖδον Ῥεγίηει, Νά καὶ. 
κατεῖδον ἱπηρὶ εἱ ΔΙ ΒΙΠΟταϊ πα 
ῬΓΟΡίοΓ παρὰ γῆν σφῶν πομι- 

ξομένων, αποά ΑἸϊο βρβοιαὶ, δ6- 
αὐδ! δ 1ῖ5 οἃ 88 σοποίϊν απ Ροδβὶ- 
ΠῚ 6588 ΠΘ4 06. 51Π|}}10τ5. Θχθτη- 
ῬΠῚΒ ΘΟΠΙρΡΓΟῦ δια πραὰθ {]]81ὴ 
ψοῦὶ Παρ δύ 51}}}}ΠἘΠ{π 1 6, πἰϑὶ ΤῊ, 
ΘΟΠΒΆΪ(Ο οὗ ᾿6ΠΊΘ 6 ψ ΘΟ ατὴ 60η- 
ΒΘαΠΘΗ 1 8Π| {παν 1556 Βα Δ Ή 1185. 
Ῥτιδεργοβϑβα σφῶν κομιζομένων 
οααδ58 ΟοΟΥΓαρίθΙθ [αἰῦ, πῸΠπ ἱπθρ- 
86. ΘΠΟΥΥἾα 015. Ὁ 050 ΒΟΥ ΙΡίΟΥΘ 
δαἀπιῖββαθ, [06 βγη ΠΟΛΎ ΟΥ̓ Πη 
ΘΥΌτο οἵ, 58. 11 80, 2. -- κατ- 
εἶδον, οοηδροχούαηΐ, ἀ6 
6. Β011 δίατθ ΠΟ ΘΙ 8 68, 
ΑἸΙΥ. δίαυθ. βιρΓγᾶ ὙΡαν, -- 
Χαλπκέδος. Οἷ, δᾶη. 1 108, ὅ. 
- Εὐήνου. ΟἿ ϑίταῦ, ρ. 451, 
459 34. Βιδπηάβιδοί, Ηϊβι, Αϑίο], 

114. Βιυϊ8. 1,1, Ρ. 182. Πο- 
αἷο Ρμϊάάνϊ. -- καὶ οὐκ... 
ἀφορμισάμενοι. Ουοὰ οοἀά. 
ΡΓδοθοαῦ γοῦθαπι ὑφορμίξεσϑαι 
Ατὐη, Πδδοϊς, βθοιίι8 Ἰηϊογρτοία- 
ἰὰν οἰ ΔΡΡΘΙΙ σα (οἴ, ΒΟΚΚ, 

λάϑρω καὶ κακούργως δὁρμισά- 
μενος; ΔΙΠ6Υ. ἀρπὰ ΡΒΠοϑβίτ, γιι. 

ΑρΡ. ὑφορμίσασϑαι τῷ ἄκρω- 
τηρίῳ) εἰ Ῥεοϊοροππθβὶοβ ραΐδί, 
οὐπὶ ΑἰΠθηΐθμβο5 δἀπανίσαηίθβ 
ΘΟΠΒρΡοχίββθηΐ, ἢῸΒ ἰΐὰ ἀβοίρθιβ 
οὐ Βα θυ ἔαρ ον 6 βίπ αϊβ56 αὖ ποοίθ 
αἰίγα 88 Ῥυοοἰβοὶ βἰ πη α]αυθηΐ, 588 
Οἷα πὶ Ῥαίγᾶβ Δρροὶ! θγεπίασ. ϑοὰ 
Ποο δὶ νοϊαϊββοὶ ΤῊ., βθη θη. Ά1ὴ 
5.8 ΠῚ ΠΟ ΡΐθπΠ6 Θη πη 856 ῖ, Π60 
Ῥουβριοἰλαν φαοτηοᾶο Ραιγἃ5 ποοίθ 
ἈΡΡΟΪΒὶ 86. αἱτα ρυοβοῖβοὶ βίπηα- 
ἴασθ ροϊμιουϊηΐ, ἀποηΐα πὶ ἰρ850 
ποΟύαν ΠΟ (θη ροΓο ἴῃ ΡΟΥ Πᾶν 65 
6586 βΒ0[6ηΐ. Ηδο ἰρὶταν ᾿πίουρυ- 
ἰαοπο τοϊθοία ατοῖ, Ηϊβι. αν, ΥἹ 
Ρ- 366 5ᾳ. (ἰπίογρτοι. ΠῚ ρ. 4θὅ 54.) 
ΔΙ 18 πὶ ἰδπιρίαν!ι, Ῥαίαί δηΐτη Ρε- 
ἸΟρΡοπηθβίοβ, ΟΠ ΑἰΠΘΠἾΘη568 
Δαν θηΐθβ ΘΟ ΒΡ Χἰββθηΐ, ἃ Ρ60- 
ΒΘαΌΘΠΔΟ ποῦ ποὺ αὐϊά θη ἀϊα 
ἀδβύ 556, 8θα ποοὶθ ϑἰδίϊοπ θη 
ἴῃ Ἰἰοτθ 56. ΘΆρΡΘΓΘ. 5ἰπιι] 65 
οἰδηὶ ΑἸΠΘηἰθηβθ 5. ἰγδίοουθ ο0- 
πδίοβ 6886, εᾶ ἢΐο φυαοαπθ ΤῊ, 
ΠΑΡΥ ΔΙ οἢΐ Δα 1410 απ86 ἀρτα δα πΠὶ 
ΠΟῚ Ἰοραηίασ, Νδπι 1105 ἃ Ρ6Γ- 
βδάπδη ὃ ποῦ ἀθβυϊ 586. ΠΟῸῚ 
ἀϊοίαπὶ οϑί, οἱ 58] ὑφορμέξεσϑαι 
ΒἰπιαΪ]Δ 6 856 5δι[ΟΠ6πὶ ὁ8- 
ΡΘΥ6 ναϊογοὶ, ἃ Τη, ΟΠΊΪΒΒῈΠῚ 
δβϑϑί 608 ἰὸς βἰ τη δ ηΐθ5 ὑγᾶῖσθυ 8 
ΘΟηδΙΟΒ 6588... ἴτ ΟἸαβ5, ἰηΐ6]- 
Ιοχῖι, καὶ οὐκ ἔλαϑον ποῃ ἰἴἰᾶ 
ΒῈ Βαϊ αν αὐ ΡΟΒίθα [ἀο1Π}] 6858 
ἀϊοαῖαγ, 564. τὖ Αἰπθηΐθηβθ5. δᾶ- 
πανίραββο βἰρηϊβοθίαν, ΟΠ 605 
ῬοΙορομπθϑὶϊ π0Ὼ ἰδυιιϊββθηί. ϑοὰ 
ἴτὰ 81 ᾿πιορρ Θἰ ἃ Πη 1}, ΡΆΡΠῚ ἃ Ρ- 
(πὶ οϑί ὑφορμισάμενοι, ΟἸ 81 
ΔΡΡ. 51. Οὐπὶ ΘηΪηῚ ἃπΐθ [166 ΠῚ 
Ῥαιυὶβ ργοίθοι β᾽ πὸ ΡΘΙΟΡ ΟΠ ἢ 651}, 
αὶ εχ 84, 2 δρραγῦϑί, ροίθυιδῃὶ 
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μαχεῖν κατὰ μέσον τὸν πορϑμόν. 

185 

στρατηγοὶ δὲ 4 
ἦσαν μὲν καὶ κατὰ πόλεις ἑκάστων οὗ παρεσκευά- 

ζοντο. Κορινϑίων δὲ αχάων καὶ ᾿Ισοχράτης καὶ 
᾿ἡγαϑαρχίδας. καὶ οἱ μὲν Πελοποννήσιοι ἐτάξαντο 
κύκλον τῶν νεῶν ὡς μέγιστον οἷοί τε ἦσαν μὴ 
διδόντες διέπλουν, τὰς πρώρας μὲν ἔξω, ἔσω δὲ 
τὰς πρύμνας" 

Ιαίθυθ Αἰμθηΐθηβθθ, οἰϊδιηβὶ ΠΪδ5 
ΠΟ ἰρηδγὶβ ΠΟΟίτι 60 ΒΡΕΪογδηΐ, 
δὶ ΠῚ δογὰπι ρτοίθοϊ πο ΠῚ πὶ 
Ἰαοθπὶ ἔδοίδη ΠΟ δπηἰπιδαγνεγίϊβ- 
βϑηΐ, Ῥαίοὶ ἰσίταν, αὐ βαθίογία- 
σογθηΐῦ ΑἸ Π ΘΙ 6 Π 568; ΡΕΙΟΡ ΟΠ 65105 
ποοίθ ΠῸΠ ϑρριυ 805 6588 Ραίγαϑ, 
564 ἱπάθ ρῥτγοΐβοίοβ. Αἰᾳαθ δπίβ 
Ἰπθο πὶ 605 ἅΠΟΟΓᾺΒ 5850118356. αἷ- 
Βοῦίθ ἴῃ ἴηϊο ἀοβου ρί] οπἷβ Ρα- 
ΘηδΔ6 ΘΧΡΓΪΠ ΘΠ τΠῚ δγαΐ, 51 ααϊ- 
ἀθπὶ Θ8πὶ 80 ἴῃ ϊ{|0 Ρογβρ σἂ πὶ 
γοάάθγθ γυυϊθραὶ βουιρίοσ, Ουδθ 
Οατη ἰία 5ἰηΐῖ, Ποορββαυ 81 6556 
ΠΌΠΟ ᾿Ῥαιϊδπιιδ ΒΙοοπηΐ. παυΐδιϊο- 
ΠΕΠῚ ἀφορμισάμενοι. Νά ἄφορ- 
μέσασϑαι σοΟηἰγαυῖτπὶ βιρηϊῇοαί 
δία ἐφορμίσασϑαι ΤΥ 8, ὅ οἱ 
δαπάδθτη νἱπὶ παροὺ 4υ πη ἴῃ ΒΓ. 
Τρ}. Τὶ 18 ναῦς ἀφορμίσαι. Υ εῖ- 
εἰπηι8 ἰσιτασ : ΟΠ ΘΟΠΒΡΟΧὶδΒ- 
βοπὶ Αἰ μδηΐθηβθβ... ᾶνε- 
ποπίθ5 δὶ εὐ (υ 60 οορθο- 
γϑγη}) πὸὺπ ἰαιαϊββεηΐ 608 
(οὗ, ΤΥ 42, 4), αὐδπαῦϑτῃ 
ποοίθ πάθε (ῥαιν]5) ΠᾶΓΥ 68 
ΒοἸνενᾶπί. --- οὕτω δὴ, ΟΓ. 
δάῃ. 1181, 1. -- ἀναγπκάξον- 
ται. Νοβ: δαλοη δῖ6 δἱοὰλβ σο- 
πόέξϊρί. ΟΥἿὮΤΝ 81, 4. Ναᾷιῃ ἰπά8 
αὐοα ρτἰπη πὶ ΟΥΆΠῚ ΠΊΘΓΙ 10 Π 8] 6 Τὴ 
Ἰεσθηῖθβ ΑὐΠθηΐθ 565 6Χ δά 6 Γ50 
᾿ἰζῖονθ 56. ΟΌβουναγο νἱἀθθδηὶ οἱ 
ἀοίηαε Ῥαίγὶβ ποοίθ ργοΐδοι! 608 
5101 δάνθῃθηϊθβ ΘΟ ΒΡ ΧΡ, 856 
βῖπθ ρυρπᾶ ἰναίοευθ ΠΟ ΡΟΌ586 
ΘΟΘΠΟΥΘΡΙΝΐ, --- κατὰ μέσον 
τὸν πορϑμόν. ῬΡῬοτίυ5 πορ- 
ϑμόν ἔτ δἴ ἃ τὴ Ἰπιθγρ θίδία, ϊά 
εβί τὸ τοῦ Κρισαίου κόλπου 
στόμα 80, 8. Αἱ ΒΙοοιηΐ, εἰ 41] 
ατᾶβθοα Ἐχργθββθναῃΐξ ψΘΡθΪ8 ἴῃ 
πιθάϊο ἱταϊθοῖα, ααἷἰαὰ Ρεῖϊο- 

χαὶ τά τὲ λεπτὰ πλοῖα ἃ ξυνέπλει 

ῬΟΠποβὶϊ ὰπὸ οχίτα βίπυτῃ (Οτὶ- 
ΒΔ ΘΌΠῚ ἴῃ βἰπιι Ῥαίγθηβ1) [πογὶηΐ, 
ααοὰ ἰρβϑιπὶ ἰθηριβ ῬΠΟΥΙΏΪΟ 
ἐχϑρθοίανονι, Οἵ, 8 2 οἱ 86, ὅ, 
ἀπάς οχίτα ἈΠία πᾶπο Ρεϊοροη- 
ποβίουιπὶ οἰδά θη δοοϊ ᾽556. ἴη186}- 
Ιεσῖαυ58. Πορϑμός ρ]εογυτηαιιθ 
ΠΥ 4: ΦΠΡΡῚ ΝΠ 2} αὐἱαδη 
ΤΗυοΥγαΙαὶ εδί ἔγούππι, βοὰ ἀθ 
ἰγαϊθοία, 4υϑτη ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ Ὁ Οδιϊοἃ ΠῚ 
οχἰ βίη Κσπορ., οὔατα ΥἹ 2, 4, 
ΌΪ οὗ, δάπ.,) νἱάδῦαγ ἰ6ρ]. δὰ 
ἀυδηααδτη ᾿ἰρϑὶιι8 νυ ΟΟΑθῸ] 5Θη 508 
πῸὸη Οὐβίδί. αποπληιβ ᾿ία ᾿ἰηίογ- 
ῬΓΘίθπλα, ἰδ πη θη, οιιπὶ δη θἃ (8 2) 
αἰούατη. 510 Ῥμοτπιΐοπεπὶ γο] 558 
ἐν τῇ εὐρυχωρίᾳ ἐπιϑέσϑαι, 
δα τὸπὶ οΟηγ Θηἰθηϊ 05. δύ ᾿ΟΟΙ ΠῚ 
β᾽σθμ Ποαῦὶ. [ΙΔ] πΠῸη 46 ἴρ580 
αυϊάθηι Οβίϊο 81Πη8, 8864, αυοᾶ 
ατοῖ, ἔθοϊτ, ἀθ τηδῦὶ ἰδίϊογα ἰπὰ6 
δα οοοἰάθηιοπὶ Βρθοίδηςὶ βῖνγ6 51} 
Ραιγθηϑδὶ οορ]ίδηάατῃ. 1446 
Κυιθσ. οὐ] 8 ΠῚ ῬΓορίοτ ἘΒῸΠῚ ΡΨ. μέ- 
δος θοτητηθηαδί, Οἴν5οΠο]. ἔστι δὲ 
πορϑμὸς ἀμφίέγειος δάλασσα. 

8 4. στρατηγοὶ δὲ κ. τ. 1. 
ΘΙ Νὰ ἀ6 δα οἰἴαβδα ἰθβρὶ πηι5 1 
40, ἢ. - παρεσκευάξοντο. 
ἽΝ ἸΩΡΟγΐθοιο οἵ. δάη. 28, 2. 

 ὅ. ἐτάξαντο... νεῶν, 
ΟΥ̓ΘΠΊ Β.ΔΓΙΠ ΠδᾶΥΪα ΠῚ ἴῃ - 
Ξ ὑπ ΘΙ απ Ὁ ΠΡ 8: 1 πὶ 
ἀβδ οὔθ δοῖοὶ ϑεμηοὶα, δὰ Οδ68. 
Β. α. ΙΝ 87, 2. --- μὴ διδόν- 
τες, ποϊθηΐθβ ἄἀδγθ. ]μιαίοι 
ἰσίταν ἴῃ πορδίϊοηθ μή νἱβ Ρτο- 
ϊθοηαὶ, Οἷ, δάμ, 1 118, 2. 
διέκπλουν. Οἵ, δάῃ. Ι 49, 8. 
-- τὰς πρώρας... τὰς πρύ- 
μνας. Αἰίοπάθ ἐμιαβαταγαι Οὗ 
ΤΟ. 2. ΝῪῚΙ 857...» 1 9 ΠῚ: 
71, 4. --- Δεπτὰ πλοῖα, ἱ. 6. 



μ᾿ 

1886 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Β, πό΄. 

ἐντὸς ποιοῦνται καὶ πέντε ναῦς τὰς ἄριστα πλεού-- 
σας, ὅπως ἐκπλέοιεν διὰ βραχέος παραγιγνόμενοι, 
εἴ πῃ προσπίπτοιεν οἵ ἐναντίοι. 

84. Οἱ δὲ ᾿“ϑηναῖοι κατὰ μίαν ναῦν τεταγμένοι 
περιέπλεον αὐτοὺς κύκλῳ καὶ ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, 
ἐν χρῷ αἰεὶ παραπλέοντες καὶ δόκησιν παρέχοντες 
αὐτίκα ἐμβαλεῖν. προείρητο δ᾽ αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίω-- 
νος μὴ ἐπιχειρεῖν πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. ἤλπιξε 

γὰρ αὐτῶν οὐ μενεῖν τὴν τάξιν, ὥσπερ ἐν ,γῇ 
πεζήν, ἀλλὰ ξυμπεσεῖσϑαι πρὸς ἀλλήλας τὰς ναῦς 
καὶ τὰ πλοῖα ταραχὴν παρέξειν, εἴ τ᾽ ἐκπνεύσειεν 
ἐκ τοῦ κόλπου τὸ πνεῦμα, ὅπερ ἀναμένων τε 

ἢ δ. προσπλέοιεν Ιι. Ναί, Ῥα]. Αὐρ. Μ. ΟἹ. νεη. ὅτ. Βδρ. 
Ο. Η. γρ. πι. ϑεά δχρυϊπιὶὶ πθοθϑ8δὲ δϑί νἱπὶ ρργθαϊθηαὶ!, α΄ 8ΠῚ 
ἐρβοται τύ ἰΣ ἈΡυὰ ΤῊ. πο Παθοί. 

. 84. 8 2. παρέχειν ἴι. αι, Ρα]. Αὐσ, Μ, (455. ΟἹ. Η. 
ΕΝ δ; Ουδοβί. συϑιη. Ὁ. 11 5644. 

μιπρὰ πᾶ. Οἵ, ΜΠ 40, ὅ. -- Ῥγοσθ, ἴῃ δηρηβίαμι ΟΟρ6- 
Ὶ - Ω 

ἐντὸς ποιοῦνται, ἱπίτα 856 ἐ θαπί. ΟΥ 88 ἐν ὀλίγῳ εἱ ἀάη. 
ΤΘΟΙΡΙππί, ἴπ ΟΥ̓θΘτα τοοϊ- 981. 4, ἰΐθ ὙΠ 8δ. 6. δ; 9. 
Ῥ᾿ αν ΟΝ. ΜΙ ΟΠ ΞΕ διὰ 10, 4 εἱ Κταορ.. ατ. 8 48, 4 δᾶη. 3. 
βραχέος. τορι. οεχῖίβθυῃο θὁχ -- ἐν χρῷ] ἐντὶ τοῦ πλησίον. 
ἱἹπίθυνδ!!ο, αυοᾷ εγαὺ ἱπίθ ἔστι δὲ ἀποκοπή. ἣν “γὰρ ἐν 
ΤΑ ἸΏ ΠῚ ΟΥΌΘΙΏ οἱ εἶ οἰγουϊαπι. χρωτί. εἴρηται δὲ ἀπὸ μετα- 
Οὗ δάη. 29, 8, -- παραγιγνό- 
μενοι. 6 πηϑϑουϊίθο νἱά. δάη. 
110, 4. 

αρ. 84. 81. κατὰ μίαν 
ναὔντεταγμ ἕνοι. ἤδεοο ὈἰΓαΠῚ 
ἀ6 Ιοηρᾷ β' πραγ πὶ Πδν]ττη 8616 
δ ἀδ βάϑει δοϊοὶ πιο! σ απ 
βίηΐ ἀυθιταηΐ ᾿π θυρυθίθβ. ΠῚ οχ- 
ΡΙϊοδεϊοιὶ ἰανθῃηΐ 5 ΠΉ}Π14 ἀϊσεπαὶ 
Θοποτα ἐπὶ μιᾶς εἰ ἐπὶ μίαν 
οἱ αυρὰ 90, 4 ᾿ἰυπσαηίαν κατὰ 
μίαν ἐπὶ κέρως. Ῥοι 86 ἐπί 
οογίθ ΠῸὴ ταϊηὰ8 ἀθ ογαϊηῖθιι5. εἰς 
βάϑος ἰηδίναοιῖβ ἀϊοϊταν, Οὗ, δάη. 
ΙΝ 98, 4 εὐ Κτιδρ, τ, 8 68, 40 
δάη, 6. Ηἴο Ἠδδοκίι5 οὐ (οε}}. 
ΠᾶΨ 65 ὈΥΙΠΊΠΊ, ΟΠ δὰν ΘΠ ΘΥΘΠ ΕΓ, 
βίη σι αβ ἰχίδ β' Πρ 88, ἀοϊηδο 
ἐπιστροφῇ ἴδοι, ἀθ ἡ ἰἈΠΊΘΠ 
δρυὰ Τημο. πἰ}}}} Ἰορὶίαγ, ουτη 
ΟἰτΟΌ Τα γ ΘΠ ΘΓ πίαγ, βιπρ 5. ΡΟϑβί 
βίηρα 8 ἀοοθηΐ πανὶρ Υ 556, --- 
ξυνῆγον ἐς ὀλίγον, ἴῃ 

φορᾶς τῆς κουρᾶς τῆς ἄχοι 
του χρωτὸς γιγνομένης. 560], 
Πλοὺς ἐν χρῷ" ὁ γῆς ἐγγύς 
Επδβίδι!). δὰ 1]. ρ. 1480. τηϊπιβ 
τθοίθ. Νάνεβ 86 προ οὐδ 
ΡΓοΟΡεπιοάππ γα άθηΐε5 ΡοΥΐ,» 
βύνϊ οὐΐτη δαβ, Οὗ, Αρρ. Β. Οἷν-: 
Ν 81. --ὀ δόκησιν. ΟἿ δάη. 
8ὅ, 2 εὐ ἀ6 ἱπῆπ᾽τῖνο ροβίθα δὶπθ 
ἀυοα]ο Ροβιίίο δάῃ, 16. Ααάϊ- 
αἷς εὰπὶ ροβί δόκησιν παρέχειν 
ῬγΟΘΟΡ. Ρ. 208. 

ἢ ῶ., τὰ πλοῖα Τῇυο. Πΐο 
ΒΙΠΙΡΙ ἰοῦ νοοῦᾶὶ απᾶθ 88, ὅ 
λεπτὰ πλοῖα ἀϊκεται. Οἵ. ἀάη. 
ΙΝ 116, 2. -- ἐκπνεύσειεν 
ἐκ τοῦ κόλπου. ΟἿ ΥἹ 104, 3 
εὐ ἀθ νϑητὶβ ἢυΪϊὰ5. β᾽πι5. Οτί, 
Ρεϊορ. 1. 408 οἱ 420. --- ὅπερ. 
Εχ Ποὺ δοοιβαίϊνο ροβίοθᾶ δᾶ ν, 
εἰώϑει ποπιϊηδιῖναπη τορϑίϑ. οἵ 
ΙΝ 7,1 οὐ οσορὶία το αν απ Ρ0558 
δὐἴδπὶ ἐταηβῖγ ἴῃ ῬΓΟΠΟΠΊΘη Ρ6Ὶ- 

λῶν ὁ 
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περιέπλει καὶ εἰώϑει γίγνεσϑαι ὑπὸ τὴν ἕω. οὐ- 
δένα χρόνον ἡσυχάσειν αὐτούς" χαὶ τὴν ἐπιχείρησιν 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ τὲ ἐνόμιζεν εἶναι, ὁπόταν βούληται, 
τῶν νεῶν ἄμεινον πλεουσῶν, καὶ τότε καλλίστην 
γίγνεσϑαι. ὡς δὲ τό τε πνεῦμα κατῇει καὶ αἱ 8 
νῆες ἐν ὀλίγῳ ἤδη οὖσαι ὑπ᾽ ἀμφοτέρων, τοῦ τε 
ἀνέμου τῶν τε πλοίων, ἅμα προσκειμένων ἔτα- 
ράσσοντο, καὶ ναῦς τὲ νηὶ προσέπιπτε καὶ τοῖς 
κοντοῖς διεωϑοῦντο. βοῇ τὲ χρώμενοι καὶ πρὸς 
ΕῚ , 3 “ Ἃ Ἷ ΄ 5. δἱ 
ἀλλήλους “ἀντιφυλαχῇ τὲ χαὶ λοιδορίᾳ οὐδὲν κατ- 
ήκουον οὔτε τῶν παραγγελλομένων οὔτε τῶν κε- 
λευστῶν, καὶ τὰς κώπας ἀδύνατοι ὄντες ἐν κλύ- ᾽ Θ 

ἐπὶ οοἀά. ρτδϑίοσ. 6]. βη, Βερ. Μοβαι, Ατ. (ἤν, θ8π., αυἱ 
περὶ ἜΕΡΕΑΟ αυδε φεπυΐπαθ βοιϊρίιγαθ ὑπὸ νἱἀδίιν ἱπιθυργθίαιϊο 
6586. Οὗ δάηῃ. ᾿ 

8 8. διωθοῦντο οοἀᾶά. Αὐρπιοπί ἴῃ νοῦ ὠϑ'εῖν οπιϊβϑὶ 
6488 ἃρτα ΤῊ. πραὰθ ἃριια τοὶ 08 βου ρίογ 5. Αἰίσ05. ὉΠΠ ΠῚ ΘΘΓΓΠῚ 
αχϑίαί ΘΧ ΤΉ Ρ]ΠΠῚ, 

κλυδωνίῳ οοαα,, κλύδωνι ϑυϊάαβ. εὐ Ῥῃοιία8 ἰπ ν. τ ϑιάνιον, 
ἀποα τΕροποΠαπΠὶ 6888 ἀθοοὶ Βίθρη. ἴῃ ΤΠ65, Οοπῆντηίαν ᾿πηϊταῖϊο- 

βοηδῖθ, ΟΥ, δάη, Π 4, ὅ. ---ὑπὸ 
τὴν ἕω. ΔΑὰ γίγνεσθαι, αποά 
(8 ΠΊρΟΥ5 ΠΊΟΤΠΊΘΠ1Ο ΘΟΠΙΪη θέαν, Ρᾶ- 

δἵπαπαθν βίοίβθη. ἘΧϑτηρὶα νοὶ 
ἴα ΡοΒβί οἱ οὐπὶ τοῖς κοντοῖς 
σοπίαποι ϑαπὶ ἴῃ ἰτηϊ αι οπἰθ 5 

τὰπιὶ οοπνθηΐϊΣ ἐπὶ τὴν ἕω, ΡΘΓ 
ΔΌΓΟΥΔΘ {6 ΠΊΡ 118 (οἵ, ἤοπι. 04. 
ΥΠ 288 εἱ Κτυορ, ατ. 8 68, 42 
δᾶη. 1). Νβαιθ βηΐπὶ βἰσηὶῆοδί 
αποὰ ΟἸα55. ἱπιδγργαίδίαυ σοφθπ 
ἄθη ἥογφοη. Ἐπμθπά. Κσιδρ. 
Ιάθπι νἱζίιιπὶ ἰπ Ατρ. ἀπᾶῦ. 1Π 
18, Τ γεγθὶ8 ἔλαϑεν ὑπὸ τὴν 
ἕω ἐπιπεσὼν τῷ στρατοπέδῳ 
ΠῸΠΟ Θδά6πὶ ε ὄδυϑ8 ΘΟΥΓΘΟΙΌΤΩ 
εϑί. - ἐφ᾽ ἑαυτῷ] ἐπὶ τῇ 
ἐξουσίᾳ αὑτοῦ. Θοἢο]. ΟἿ, ΠΙ 
1.5.5. ὙΙΙ 15. .ὅ:..---. κὰλλἔ: 
στην γίγνεσθαι. Καλλιστ᾽ 
ἂν οοῃϊοῖς Καιος. δὰ οἵ, Θυδεαβῖ, 
ΒΎδπ. Ρ. 14. 
δ 8. κατῇει. Οὗ, δάη. 26, 4. 

-- ἐν ὀλίγῳ ἐν ν οὔσαι, ἴῃ 
ατίο βίϊραῖδο (1ἷν. ΧΧΥῚ 89, 
18). Οἵ, δάπ. 88, 1. --Ῥὀ ναῦς 
τενηὶ προσέπιπτε. Βοβροη- 
ἀδηΐ βαρογίουϊθυβ ξυμπεσ. ... 
ναῦς. ΟΥ̓ δἄη. 1 84. -- τοῖς 
κοντοῖς διεωϑοῦντο. Ζιω- 
δεῖσθαι ᾿ς βοηδαΐ ϑδίοὺῦ υοπ- 

μαΐϊα5 Ἰοοὶ δρυὰ Οδ855. Ὀίοη, ἴ᾿ 
88, 1. ῬΓΟΟΟΡ. Ρ. 99. 108. Κον- 
τοῖς ἐξεώϑουν ἀπ᾽ ἀλλήλων 
(τὰς ναῦς) ρΓοὸ [8 αἰχὶῦ ΑΡΡ. 
Β. Οἷν. Υὶ 89. --ἀντιφυλακῇ, 
τα ΐπ8 σα ττῖοη 6, Οἵ, δάη. 78, 4. 
--κελενστῶν. Α Τιαιηΐδ 
Βουίδίοταβ οἵ ρϑυβασὶϊ νο- 
οδηίασ. ..00)}6 ΘΟΙΠῚ ΤΠΠΘΓΘ ἴῃ 
πϑν]θὰ5 ϑοῃοδου. ἀ6 ΜΙ. πᾶν. 
ΙΝ 7 δε πϊόηρτ. ΒΟ 1 ϑϑ0. ὁ. 
θ.Κ. Βεπα ἰὰ ἀδβοῦῖθι Ονὶά, 
Μει, ΠΙ|Θ18: ααἱ τοα υϊθτη 4 π6 
πὶ 0 ἃ ἃ πὰ 4 αι 6 νοῦο ἀδῦθδί Τ6- 
ΙιΪ5, 8Π|ΠῚΟΓᾺ ΠῚ Βοτγίδίοτυ, 
ΟΙ. ΥΠ το, 6. Π.-. τὰςκώπας 

ες. ἀναφέρειν. Βοππο5 δὰ 
86 τοάποοτθ οὐ δίψοι!]θγο 
ΒΌΒΡΘΗΒΟΒ (δηίθα δΠπ) ΤΏΓΒῈ5 
ἀοπηϊβϑὶ ἱπηπηθγσαπίαν.) ἱπίθγρυο- 
ἰδίαν ὙΊΠοἾβ. δά Τιοηρ'. 5θοι πΠἀ ΌΤΩ 
ΒίορΡἢ, Τη65.,) ἰπ δι ἐὰπὶ {Ο0]]6Γ6 
ὈΓΟΥΪοΓ του, δὰ Ατῦὶ. ΑπδΌ. 
ΥἹ 18. -- ἐν κλύδωνι, ἴῃ πιᾶτὶ 
πηάδπηιὶ, ΓΠαοὐϊθ5 δοιίδίο. 
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δωνι ἀναφέρειν ἄνϑρωποι ἄπειροι τοῖς κυβερνή- 
ταις ἀπειϑεστέρας τὰς ναῦς παρεῖχον, τότε δὴ 
κατὰ τὸν καιρὸν ταῦτον σημαίνει, καὶ οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι προσπεσόντες πρῶτον μὲν καταδύουσι τῶν 
στρατηγίδων νεῶν μίαν, ἔπειτα δὲ χαὶ πάσας ἡ 
χωρήσειαν διέφϑειρον, καὶ κατέστησαν ἐς ἀλκὴν 
μὲν μηδένα τρέπεσϑαι αὐτῶν ὑπὸ τῆς ταραχῆς, 
φεύγειν δ᾽ ἐς Πάτρας καὶ ΖΦΔύμην τῆς ᾿4χαΐας. οἵ 
δὲ ᾿Αϑηναῖοι καταδιώξαντες καὶ ναῦς δώδεκα λα- 
βόντες τούς τε ἄνδρας ἐξ αὐτῶν τοὺς πλείστους 
ἀνελόμενοι ἐς Μολύκρειον ἀπέπλεον, καὶ τροπαῖον 
στήσαντες ἐπὶ τῷ Ρίῳ καὶ ναῦν ἀναϑέντες τῷ 11ο-- 
σειδῶνι ἀνεχώρησαν ἐς Ναύπακτον. 

Ὠἶθα5 Αὐγίᾶπὶ (Απ80. ΥἹ 18, 11) οὐ ἀρρίδηϊ (Β. Ὁ. ΤΥ 86). 
ΠῸΠ ΒΡΓΟΥΪ, ἰδηθη Αραίῃ, Ηϊβϑί, ν 82 ΕΧ {γᾶρὶοϊβ τηαχίτηθ δϊουίαγ, 

πο Τοηριιβ Ρ᾿. 47 εἀ, Βοῃδοῖ, 

-- ἀπειϑεστέρας, ταῖΐηὰ 8 
ΟὈτΘΡ ουᾶπ 6 5,7 ΘΟ ὑπ 8 οἷ- 
ΟΥΘΒ, ἷ. 6. 1 ἢ 801}65. ΟΥ̓ ΡΟ]]. 
1119} Οα85. θιοπν [991 1 ΡΙ]6- 
ηἶὰ5 ἀκάτιον εἰς εἰρεσίαν εὐ- 
πειϑέστερον Πειϊοά. Ν' 38. -- 
τότε. «τοῦτον. Ἦϊο αἀποασῖδ 
κατὰ τ. Ἀ. τοῦτον ἰοτηθγο ἀε6]. 
Ηεῦνν. Οὗ, δάῃ, 1 ὅ8, 1. --- ση- 
μαέν ει. ϑίπια! δααὶ ὃ Φορμίων. 
Οὐ. 81. -- πάσας... διεέ- 
φϑειρον. τὸ ἢἰ5 Ὀιοά. ΧΗ 
48, 1 τῶν ἄλλων πολλὰς 
ἄπλους ἐποίησε (Φορμίων). 
Ζιαφϑ'είρειν ομΐπη, αὐ κατα- 
δύειν, ἄς 40 νἱά, δίῃ, 1 0, 1, 
οὐἰδηὶ πᾶοὸ νἱὶ ροῃϊίασ. Οἷ, 90, ὃ 
05. 2. ΝΠ:41.,. 83: 184, 1: 
κατέστησαν. Οὐ, «ἀη. ΥἹ 16, 6. 
-- ἐς ἀλκὴν (τὰ τοδί βέθη- 
ἄυπι, δά ρΡυρηδιῃ). .. τρέ- 
πεσδαι, δὶς νοὶ πρὸς ἀλκὴν 
τρέπεσϑανι ΟΟΠΊΡΙΓΟΒ ΓΟΓΙΠῚ 
βου ρίουθβ, δίοιῦ Πθγοάοί., Αὐνϑῃᾳ.) 
Ὀίοη. ΗΔ]. ΟΥἨ ἊΝ 6586}. δὰ Ηδγοά. 
ΙΝ 1268, [πβοϊ]οπίϊι8 ἐς ἀλκὴν 
ὑπομεῖναι 1Π 108, 1. Ιρϑβϑυπὶ 
ποῖηθῃ ἀλκῆς ἀθ τΟθοτ οἱ ἔου- 
εἰταἀΐη δ, αὐ Ἰορίπιιβ 1 80, 8, πὸ 
ἃ Χοηορποηίθ αὐϊὰθπὶ ΡΥ τ ΠῚ 

παρέπλευσαν 

ΑἸΤΘΓ ΠῚ 

ἐβί, ΟΥἸὰ, ϑίατΖ, [6 χ, ΧθθΟρΗ. --- 
Αύμη ν. Εδβὺ οχ Δομδῖδθ ἀρ θ τ 
πασῶν δυσμικωτάτη. Οἵ, δέγαῦ. 
Ρ. 886 5ᾳ. Ρδι5, Ἴ 17, 8 5344ᾳ. 
Τα κν 10. ον. ΤΕ Ρ. 189 8644. 
Ουτὶ, Ῥεῖορ. 1 Ρ. 428 54ᾳ. Βιιῖ8. 
"1. ΠΡ. 519. 

8 4. τούς τε ἄνδρας. 
ἀνελόμενοι, Βαβοορίᾶ ταᾶ- 
χίπᾶἃ ρᾶγίθ Πποιηϊη τὰ απὶ 
ἴῃ 11}18 οὕδηὺ οἱ ἐγδηβ δία 
ἴῃ 8.88 ϑνδθὶ σας, ΤΠ 1 
δώδεκα αὐτάνδρους εἶλε. -- 
Μολύκρειον. δ δομπάϊοϊομα 
αΥΟΪ5 οἵ, ΠῚ 102, 2, ἀδ 5ῖται ὅσ᾽. 
Ρ. 461. 400. Ραι5, ΙΧ 81, ὅ, 
Βυγβ. 1.1. 1 Ρ. 146, --- τῷ Ῥίῳ. 
Τῷ ΜΜολυκρικῷ 86, 2. - ναῦν 
Ποσειδῶνι. »ϑοίθθαηι γοίθγο 5 
Ροϑὲ νἱοίουϊαπὶ πᾶνῖθι5 ΑΓΔ. 
Πᾶγο8 ἄδθο αυἱ ἴαν 886 ν᾽ ἀθθαναν 
ἀἴοατο εὐ Νεορίιπο ρΡἰθυαη 6. 
ἴο. Ρδ0]0 ἰμΐγα ο. 92. --- Ρ] γα 
πδὸ ἀθ τὸ νἱάβ ἃρυὰ ϑοῃοῖδν, 46 
ΜΈ]. πᾶν, ΙΥ̓ 2 ἡ. 218." ΗΠ υἀ5. 
Οὗ Βεογοᾶ. ΝἼΠΙ 121 εὐ Δ εβ86ὶ. 
αἀ Ὀιοά, ΧΙ 48. Νερίππὶ ἰθπη- 
Ρίαπι ἴῃ ἈΠῖο ΜΟΙ ουῖοο ἔιι 1888. 6 
50]. 88 σοοἸ]ΠἸοῖς ΒΙοοιηῖ, ΟΝ, δά, 
92, ὅ. Νεξαιο, ἰὰ αποᾶ ΟἸα88. 
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δὲ καὶ οἱ Πελοποννήσιοι εὐθὺς ταῖς περιλοίποις 
τῶν νεῶν ἔκ τῆς Ζύμης καὶ Πατρῶν ἐς Κυλλή- 
νην τὸ ᾿Ηλείων ἐπίνειον" καὶ ἀπὲ Λευκάδος Κνῆ- 
μος καὶ αἱ ἐχεῖϑεν νῆες, ἃς ἔδει ταύταις ξυμμεῖ-. 

ξαι, ἀφικνοῦνται μετὰ τὴν ἐν Στράτῳ μάχην ἐς 
τὴν Κυλλήνην. 

δῷ, Πέμπουσι δὲ καὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι τῷ Κνή- 
μῷ ξυμβούλους ἐπὶ τὰς ναῦς Τιμοκράτη καὶ Βρα- 
σίδαν καὶ Πυκόφρονα, κελεύοντες ἄλλην ναυμαχίαν 
βελτίω κατασκευάζεσϑαι καὶ μὴ ὑπ᾽ ὀλίγων νεῶν 
εἴργεσϑαι τῆς ϑαλάσσης. ἐδόκει γὰρ αὐτοῖς ἄλλως 
τὲ καὶ πρῶτον ναυμαχίας πειρασαμένοις πολὺς ὃ 
παράλογος εἶναι καὶ οὐ τοσούτῳ ᾧοντο σφῶν τὸ 
ναυτικὸν λείπεσϑαι, γεγενῆσϑαι δέ τινα μαλακίαν, 
οὐκ ἀντιτιϑέντες τὴν ᾿Αϑηναίων ἐκ πολλοῦ ἐμπει-- 
ρίαν τῆς σφετέρας δι᾽ ὀλίγου μελέτης. ὀργῇ οὖν 
ἀπέστελλον. οἵ δὲ ἀφικόμενοι μετὰ Κνήμου ναῦς 

Οἀρ. 88, 8 1. παρασκευάξεσϑαι πι. πᾶ. ατ. Αν, ΟἸν. Πδη. 
Μοβαι. Εἰ, υἂὐ 86, ὅ εἰ μάχη ἐκ παρασκευῆς ΚΝ ὅθ, 4. Αἱ κατα- 
σκευάξεσϑαι πολιορκίαν ἰοοίπιιΒ 78, 4, κατασκευάξεσϑαι οἱ πα- 
ρασκευή Ἰηΐθν 58 γεβροπᾶβθηι ΙΝ 76, 1, κατασκευάξειν τὸν πόλεμον 
ΟΣ Ιου: ΝΕ 587. Οἱ ὙΠΠ 5.1. 

ἔδοϊτ, ΡῬυγορίθς βρϑίϊῃτη ἰηδιϊδυὶ 
ἀθΌθηλ8. ἴῃ (ΘΠ 010 ΘΟΠΒΘογϑίδ τα 
6556 ΠΑΡ 6ΠΊ, πο 0 ἵερόν ᾿πί6}16- 
Βδπλι5, ποη ψεών. Οἵ, δάη. ΤΥ 
90, 2. 

8 ὅ. Κνήῆμος. 15 οχ Ορηΐᾶ- 
α15, 4110 ΘΠ 56 Γβοθρῖίββα Ἢ. 82 
δααϊνίτηιβ, παπα ἀαδ 16 Το οα 6 Πὴ 
56. ΘΟΠ Ϊογαύ ἀπ ἃ οἶα556 Οθηΐϊα- 
485 φΡτδθίεγνθοία γθοθρίμβ δαί. --- 
αἵ ἐκεῖϑεν νῆες. Οἵ, 80, 8 
εὐ 46 αἰἰγϑοίΐομπε δάῃ, 1 62, 4, --- 
ξυμμεῖξαιν, αυοα 8161 εἰϊαπὶ 
ἀθ ΠοβύΠῚ σοποῦγβι ἀϊοϊίαγ, ἢἷο 
εδύ 586 οοπίπηρογο, υὐ ΠΙ 
110, 1 οὐ ΝῚἼΙ 20, 1, δ ραββῖνο 
ὉΠ αν 91, Ἵ- 

Οδρ. 8ὅ. 81. ξυμβούλους. 
Οὐ, εν. Αμπίϊαα. ὅτ. 1 8 48, 4. 
ἘΠ᾿ 09. 1. 716. 1. γ'65,.4. ὙΠ] 
89, 2 εὐ 46 ϑ᾽πη}} τηοτο Ἐοπιᾶ- 

ΠΟΙῚΠῚ ΟΠ γεῖση, δὰ Αρρὶ. ΠῚ 
Ρ. 808. 

8 2. πρῶτον] ἐν τῷ Πελο- 
ποννησιακῷ πολέμω δηλονότι. 
5600], Νὰπη ραρηΐϊβ ΠᾶγΔΙΪθι5 
ὈΥΪΤηΪβ. θ6}}1} Μραϊοὶ βθοσηαϊὶ ἰπίου- 
[αθγαηΐ. --- ὃ παράλογος. Οἵ, 
Ἀᾶη. 1 78, 1. -- λείπεσϑαι. 
Οορίία ἐμπειρέᾳ 56ει τέχνῃ. -- 
ἀντιτιϑέντες.... τῆς σφε- 
τέρας -- ϑέντες ἀντὶ τῆς σφ. 
Οὐπὶ σεποίϊνο οἰϊδηὶ 1 50, ὅ 
ΘοΟΠἰ πη οἰαΤη οϑύ, Οἵ ἔπν, Τρη. Τ. 
8ὅ8, Κυυθρ. τ, ὃ 47, 28 άπ. 2, 
τε τὴν. .. ἐπ πολλοῦ 
ἐμπειρίαν, ΡοΥὶτῖαπι πα αἸ το 
ἀ8ὰ ΘΟΟῊ ΓΙ τη ύίϑηι, ἰοηρὶ 
᾿οΠΊΡΟΥΪ8 ἀ88Π|. 6 τὸ νἱά. 1 
142, 1. --- δι᾽ ὀλίγου. Οἴ. «ἀη. 
11|,6. --- ἀπέστελλον] τοὺς 
συμβούλους. ὅϑ.Πο1. Π6 ἱπιρον- 
ἔεοίο οἵ, δάη. 1 26, 1, 
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τὲ περιήγγελον κατὰ πόλεις καὶ τὰς προὐπαρχού- 
σας ἐξηρτύοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν. πέμπει δὲ καὶ 
ὁ Φορμίων ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας τήν τὲ παρασχευὴν 
αὐτῶν ἀγγελοῦντας καὶ περὶ τῆς ναυμαχίας, ἣν 
ἐνίκησαν φράσοντας, καὶ κελεύων αὐτῷ ναῦς ὅ τι 
πλείστας διὰ τάχους ἀποστεῖλαι, ὡς καϑ' ἡμέραν 

ἑκάστην ἐλπίδος οὔσης αἰεὶ ναυμαχήσειν. οἱ δὲ 
ἀποπέμπουσιν εἴκοσι ναῦς αὐτῷ, τῷ δὲ κομίξοντι 
αὐτὰς προσεπέστειλαν ἐς Κρήτην πρῶτον ἀφικέ-. 
σϑαι. Νικίας γὰρ Κρὴς Γορτύνιος, πρόξενος ὦν, 
πείϑει αὐτοὺς ἐπὶ Κυδωνίαν πλεῦσαι, φάσκων 
προσποιήσειν αὐτὴν οὖσαν πολεμίαν᾽ ἐπῆγε δὲ 
Πολιχνίταις χαριζόμενος, ὁμόροις τῶν Κυδωνια- 
τῶν. καὶ ὃ μὲν λαβὼν τὰς ναῦς ᾧχετο ἐς Κρή- 

τὴν καὶ μετὰ τῶν Π]|ολιχνιτῶν ἐδήου τὴν γῆν τῶν 
Κυδωνιατῶν, καὶ [ὑπὸ ἀνέμων καὶ] ὑπὸ ἀπλοίας 
ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρόνον. 

860. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Κυλλήνῃ Πελοποννήσιοι ἐν 
’ὅ τῇ 

τουτῷ ἐν ᾧ 

8. 6. Αἰτογαπὶ ὑπὸ οπι. [, δι. 

8 8. ἘΠΕΙ ΝΙ γι υιδ υ ΝΟ Ων, [68 
αἅη. 10, 

8 4. αὐ; ἡμέραν ἕκά- 
στην... αἰεί. Ὧδε []5. οοη- 
᾿ὰπουϊβ οὐ β᾽ τα] θὰ ΓΚ 66, 1 οἵ, 
Μνυμπὰ. δὰ ϑορῃ. Ρμ)οοί, 780. 
Βοηδοῖ, δὰ Τεπιοβίῃ, ΠῚ ᾿. 268, 

8 ὅ, Γορτύνιος] ἰστέον, 
ὅτι ἡ Γόρτυς (46 αυὰ Ποχίοπο 
πυΐαβ ποιηΐηΐβ νἱ ἀ, Βίθρῃ. ΤῊΘΕ.) 
πόλις ἐστὶ Κρήτης, ἀπέχουσα 
Κυδωνίας σχεδὸν σταδίους 
χιλίους. ὅ6101., ΘΟΘῸ βιδάϊδ 
Βϑοιιπάυτη ϑίνδῦ. Ρ. 419. --- πρό- 
ἕενος. Οἷ. δάη. 239, 1, -- Κυ- 
δωνίαν. ἴ)6 σδιι518 ᾿πἰ τη ϊοῖ 18 - 
ΠῚ ΠΡ ΠῚ ἀγα πὶ νὰ, ΜΈ6]], 
Αερίῃ, Ρ. 118 οἱ ον. 1 Ρ. 80. -- 
προσποιήσειν αὐτήν. 50Ὀ- 
ἀυα] αὐτοῖς (τοῖς ᾿4ϑηναίοις). 
-- Πολιχνίέταις. ῬΟΙΙΟΙ ἢ 65 
οΡΡίαὶ ᾿ποο 8. σ΄. ϑΊΘΡἢ. ΒγΖ. 

860. [ὑπὸ ἀνέμων καὶ] 
ὑπὸ ἀπλοίας. Ῥαυθίταπι ἄπλοια 

οἱ ᾿ἡἀϑηναῖοι περὶ Κρήτην κατείχοντο 

τς ΑΥ. ΠΡ. Ῥαα, ὦ. Ἐ- 

βὶ αἰ Ποθίηθ ἡδνὶραηα!] αἰ Ποα]ιὰ- 
ἰθηι νϑη 5. δάγθυβὶβ οἴεοίδτη δῃ 
πη δοῖδπὶ (οἷ, Τὰο. Ηἶδϑί, 1Π 42 
Βορηϊθϊα πϑὺϊ8 δαΐ δᾶνον- 
βΒδηίθ νϑηΐο), ϑοὰ αἰίθτα οχ- 
ΡῬαηαίῖο ἰᾷ60 ἴδυυνὶ ποαῦὶῦ ααοᾶ 
ΑἸΠΘΠἸΘη5685. τθη 8 ΡΟίϊ8. αἸ8 ΠῚ 
ν 6115 'ἰπ πᾶνὶθιιβ ἰοηρὶβ αἰθηΐθβ 
πα υ 5 ὑγ8Π 6 Ε1}}ΠΠ{ᾶ6 ἃ πανίραπάο 
ΠῚ ΡΓΟἢ θοθαη αν. Τὰ ΡΥ ΟΥΘΎΘΡΟ, 
αυΤη ΟΠ] θη δι ὙΠῚῪ ΘΝ 
γουθὶβ ὑπὸ ἀπλοίας πανὶ σα ΟΠ 5 
ἱπι ἀϊτηθη απ 6 ἰθτηρθδίδι! θῈ8 
οὐ πη 51 Θ᾽ Πανὶ οογί αι δϑί, ὑπὸ 
ἀνέμων ἰμπίιο!ογαθῖ]οθ. ταῦτο- 
λογίαν οἴϊοῖ, ἕὥπᾶγα ϑ8θοίτιβἃ 
αὐαοίοσο Κυιορ, τϑοίθ ἀεὶ, ΟἸΔ58. 
-- ἐνδιέτριψεν. ψονθατα ἐν- 
διατρέβειν ἀδ ᾿νγϊία αἰάᾷὰθ ᾿πῈ}}}1 
οΟπιπιονἰοη 6. ἀἰοὶ δαποιδὺ (1888, 
ΘΟ ΘΓ ἢ8 18, 2. ΠῚ 29, 1.0 12, 2. 
ὙΙΙ 81, 4. 

Οδρ. 86. 51. ἐν τούτῳ ἐν ᾧ. 
Νοι παϊπαβ γ υθο86 ἴῃ Ρ]δΐ. Ρατίῃ, 
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παρεσκευασμένοι ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν παρέπλευσαν 
ἐς Πάνορμον τὸν ᾿Αχαϊκόν, οὗπερ αὐτοῖς ὁ κατὰ 
γῆν στρατὸς τῶν Πελοποννησίων προσεβεβοηϑήκει. 
παρέπλευσε δὲ χαὶ ἡ Φορμίων ἐπὶ τὸ Ῥίον τὸ 
ΜΜολυκρικὸν καὶ ὡρμίσατο ἔξω αὐτοῦ ναυσὶν εἴκο- 
σιν αἷσπερ καὶ ἐναυμάχησεν. 

τὸ Ῥίον φίλιον τοῖς ᾿Δϑηναίοις, 
ἣν δὲ τοῦτο μὲν 

Χ 11) τὸ ὃ᾽ ἕτερον 
[Ῥίον] ἐστὶν ἀντιπέρας ἰτὸ ἐν τῇ Πελοποννήσῳ] " 
διέχετον δὲ ἀπ᾿ ἀλλήλων σταδίους μάλιστα ἕπτὰ 

σαρ. 86. 8 5. 
Βροηραϊοι. 

1024 ἐν ἐκείνω ἐν ᾧ Ιοοὶ δα- 

ποία, ,Κυαορ. Οὗ ἀε μέχρι τού- 
του ἕως αἸοίδ δὰ Ι.90, 8. ϑ΄πο 
πϑοοβϑίίαίθ ἐν τούτῳ δυοίογα (00. 
ἀε!. ει. Νπο ἴρβθ ον. ἐν 
τούτῳ δἀάϊιαπι, 6556 ΡῬᾶγαη γψοϑυὶ- 
5: τη 116 Ραΐαηβ ἐν ῳ. . . κατεί- 
χοντο ἄθίθια τπανν 'π Μηθμη05. 
15 ΠΡ 117 ΒΘ ΟἿ ΠΣ ἽΣ 
-- Πάνορμον. Οἵ. Ραυβ. ΝΠ 
ΟΣ ΡΟ 02. 9:.: ΠΟαϊδ 
Τοκοὶ, Τοκιέῃ., Οἱ, Τιϑακ. ῬεΙορ. 
ΠῚ Ὁ: 215. 5: εὖ συῦ ῬΕΙῸΡ.: 
ΤΡ. 447, 460. Βιι5. 1,1, ΠΡ. 812. 
-- τὸν ᾿ἀχαϊκόν. ϑαπι δηϊπὶ 
εἴα 4111 Ρδποῦτηϊ, δχ αυϊθὰ8 
ἄπο σομῃηπηθηοσαᾶύ ὙΠποΥγαἾα 65, 
γιὰ. ΝΙ 2, 6. ὙΠΠ 24, 1. ἀδθηὰβ 
τ] ΒΟ Π ΠῚ ΘΧ ΔρΡε!]διῖνο γο- 
πηϑηβὶῖ. Οἱ, 92, 1. --- οὗπερ 
ἘΠ προσεβεβοηϑήκει 
οὗπερ ἦν προσβεβοηϑηκώς. Οἱ. 
δάη. 1 184, 4. Ἐχ ΠΪ5 δυίοθιη νϑὺ- 

᾿ς δ15. ΑΟΠῖδηι {ππῸ ἴᾶτὴ [οΘαἀ θυϑίατη 
ῬΘΙΟΡΟΠη 65115 ἔπ ϊ586 οο] Πρ 8, ΟἿ, 
αάη. 119. --- τῶν Πελοποννη- 
σίων πο ἰἱππ{}|ὸ᾽ δααϊίαπη 
εβϑῖ, Νβπηὶ ἀπίθα πὶ δχϑροῖτα ρ6- 
ἀοβίσὶ οὐϊαπὶ 4111 [πθυππί. Οἱ, 80, 

᾿ ὅ--8. 
8 2, παρέπλευσε δὲ καί. 

θὲ πὸ ἔογπηα ἀπᾶρἤῃογδθ να. δά. 
128, 2 εὖ 46 δοοϑβάθηϊβ οἰ ιϊδ8Π10 
ἘΠῚ ΖΦ: 51. οἱ ΒΌΡΓα δάη, 88, ὅ. -- 
τὸ Ῥίον τὸ Μολυκρικόν. 
Τά 6 πὶ 4110] Αμεἰγγ ματα, ΟἿ, Βανβ. 
1.1.1}..1460. --ἐναυμάχησεν. 

διείχετον οοα(, ριδοίον διέχετο [πιρᾳ. Ἐτηθπά. 

Τὸ πρότερον δἀδβουϊρίαμῃ ἴῃ 6]. 
Ἰππρας ΟἿ. 99: 
8 3. φέλιον τοῖς 49. Ουοὰ 

ΜοΙϊγοῦῖα ἰρβᾶ οὐαὶ ᾿ἀϑηναίων 
ὑπήκοος {ΠῚ 105. Ὁ ΞΞ τὸ 
δ᾽ ἕτερον. ἴη 480 ποαϊὶθ 
τὸ Κάστρον τῆς Μορέας. Οἱ. 
Βυγ8. ἰ- 1.11 ρ. 812. θεϊημάε τὸ 
δη16 ἐν Ῥο588 βϑιβρθοίιπη. νἱάἀθυὶ 
δἀποίαί Κυιμοσ. ΝΟΡΪΒ. νεῦθὰ τὸ 
ἐν τῇ Π. οτιηΐα ἃ0 ἰπίθγργοίβ 
νι ἀθπίαν δἀβουῖρία 6556 οἱ ῬΓΟρίου 
ΘΟ οοδτ ΟΠ θη οὐ αποα 'ρ56 ΤῊ, οὐ 
ἰηἴρα 8 4 εὐ σ᾽] 4 18 [0015 (92, ΟΝ 
52, 2) τιᾶρὶβ ἀδπηίια τὸ Ῥίον τὸ 
᾿ἀχαϊκόν ἀἴοῖι. ΑἸιοταπι Ῥίον 46]. 
ΟοὈ. Μποπιο8. 1.1, Ρ. 117, -- στα- 
δέους... ἑπτά. ,,Οτεάενα πο 
ῬΟΒΒῈΠῚ ΠἰΓ ΤΊ 4 6 {{{π8 Π 0 Ρ]ὰ5 αἷ- 
βίδυϑ αἀαδπ γ ]ρῸ Ορ᾿πϑηίαν. Τῆὰ- 
οΥ̓αΙ465. ἰπύθγν αι! τη βαρίθῃ βίᾶ- 
ἀϊογῦαπι 6886 αἰοὶί, δίγαθο Ρ. 888 
αὐΐηπαπθ, ΡΙ]ηἶα5 Ηἰβ, Ναῖ ΙΝ 2 
τηΐητι5. ΠΉ1116 ραββϑιθπι, ὅϑ'6α οοη- 
ἰθ ΠΡ δὴ 015. ΟΟα]0 ΠΟῸΠ ΠΉΪΠ115 ατἸι8 1 
τα 6 οὐ αἰ Πρ ΤΟΥ ΠῚ ῬΑ ΒΒ.ΠΠῚ 
νἱάθίαγ 6556.“ Θοάν, [{. αταθο. 
Ῥ. 171, «αοοιηὶ οοηβθηί [6 8, 
Ῥεῖορ. Πρ, 148 5ᾳ. Αἰϊίον ἀ6- 
Πηϊαηί Ῥοπαπον. 10, ΠῚ, 214 οἱ 
Βτιδηαῖὶβ ἀθ ἅτγδθο. 1 ῃ, {7 54. 
ΘΟΥΑΧ 085 5ϊητι5 ἀδθοθιη βίϑαϊο- 
ΓΙ 6556 Βουῖθῖ0 8 8ὅ. ιάδηΐαν 
ἕαοθβ Παϊιθ ϑἰπιβ πιοᾶο οΟᾶν- 
ἰαίδθ τηοάο ἀἰϊϊαίαίαθ 6856, ΥὙἱὰ, 
συνε, Ρεϊορ. 1 Ρ. 445. Βυι5. Ι. 1. 
ΓΡ. 146. 

[ὩΣ 

[ 



σ᾽ 

199 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, πε΄. πξ΄. 

τῆς ϑαλάσσης, τοῦ δὲ Κρισαίου κόλπου στόμα 
τοῦτό ἐστιν. ἐπὶ οὖν τῷ Ῥίῳ τῷ ᾿Ἱχαϊκῷ οἱ 11ε-- 
λοποννήσιοι ἀπέχοντι οὐ πολὺ τοῦ Πανόρμου, 
ἐν ᾧ αὐτοῖς ὃ πεζὸς ἦν, ὡρμίσαντο καὶ αὐτοὶ 
ναυσὶν ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα, ἐπειδὴ καὶ τοὺς 
᾿Αϑηναίους εἶδον. καὶ ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ ἕπτὰ ἡμέρας 
ἀνθώρμουν ἀλλήλοις μελετῶντές τὲ καὶ παρα- 
σκευαζόμενοι τὴν ναυμαχίαν, γνώμην ἔχοντες οἵ 
μὲν μὴ ἐχπλεῖν ἔξω τῶν ἹΡίων ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, 
φοβούμενοι τὸ πρότερον πάϑος, οἱ δὲ μὴ ἐσπλεῖν 
ἐς τὰ στενά. νομίζοντες πρὸς ἐκείνων εἶναι τὴν 
ἐν ὀλίγῳ ναυμαχίαν. ἔπειτα ὃ Κνῆμος καὶ ὁ Βρα- 
σίδας καὶ οἱ ἄλλοι τῶν Πελοποννησίων στρατη- 

βουλόμενοι ἐν τάχει τὴν ναυμαχίαν ποιῆσαι 
πρίν τι καὶ ἀπὸ τῶν ᾿Δϑηναίων ἐπιβοηϑῆσαι, ἕυν- 
ἐκάλεσαν τοὺς στρατιώτας πρῶτον, καὶ ὁρῶντες 
αὐτῶν τοὺς πολλοὺς διὰ τὴν “προτέραν ἧσσαν 

φοβουμένους καὶ οὐ προϑύμους ὄντας παρεκχελεύ-- 
ὄαντο καὶ ἔλεξαν τοιάδε. 

δ. Ἢ μὲν γενομένη ναυμαχία, ὦ ἄνδρες 11ε-- 
λοποννήσιοι, εἴ τις ἄρα δι᾽ αὐτὴν ὑμῶν φοβεῖται 
τὴν μέλλουσαν, οὐχὶ δικαίαν ἔχει τέκχμαρσιν τοῦ 

ΟΔρ. 87. 8 1. τὸ ρτὸ τοῦ οοἀὰ. ΟΓὈὨ δάη. 

8 4, οὐ πολύ. Οαυϊπάροϊη 5Βι- ποιῆσαι, Δοιίίγαμπι ἀθ ἀποῖθιβ 
αἴα βθουπάπμηι Ρδι5. 1.1. --εἶδον. Ροηΐϊταγ, 4] ϑυοσίοτεβ βαηΐ τ 
Βἴπλα! δαὶ ὁρμισαμένους. Ρυρπα δι. Οἷ, ΤΥ 91. Υ᾽ ὅ9, ὅ. 

8 ὅ. ἐπί. Οἵ, «ἄπ. 38, 8. --- 80, 8. Μεάϊο τἀπχθπ υὐϊίαν ΠΟΥ - 
μελετῶντες, ὀχοτοθπι685 8. 6. 
α΄. τῆς. εὐ μελέτης 8ὅ, ὃ οἱ δᾶη. 
1 90..,4; Τὴν ναυμαχίαν αἂ 
Ποο γουθιιπὶ πη 8 ἀρίθ γαΐεγαβ. 
-- γνώμην ἔχοντες. ϑιτηϊ- 
ΠΟΥ δ'πθ αγίϊο. ΠΠ| 92, 4. ΙΚΥ 
1256, 8. Οἵ, γνώμην ποιοῦμαι 
Ι 198, Ἴ οὐ ἰδὲ δάμη, --- οὗ μέ»)] 
οἵ Τίελοποννήσιοι. Θ6}0]. 
οἵ δὲ] οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι. 5600]. -- 
πρὸς Ε ναῶν εἶναι. ΟἿ. 
Μδί, αν. 8. ὅ98 ἃ β. Κυυορ, τ, 
8 68, " πες ὌΠ 81, δ. ΝΠ 
86,3». 98 "6 οἵ, 189.,. 8. 

8 6, τὴν ναυμαχίαν 

πιο. 89,8] ἴρ58 ἀυοαι ΘΘΡΔί ΠΡ 8, 
-- ἀπὸ τῶν ᾿ϑηναίων. 51- 
ταϊ τον τὴν ἀπὸ τῶν ἀθηνοίον 
βοήϑειαν 92, 0. ΥἹΙ 18, .. 42,1 
6418 ον ἯάμοΣΣ ἥκειν, 
ἀφικνεῖσθαι ἀπό τινος ἀϊουη- 
{πν αὐἱ ἃ ΡΟΥΒΟηΪβ ργοΠοϊβοα παν 
(ΠΠ 118... 3: 1 88: 85. ΠΡ): 
Ουδτο 8588 ΘΥβθάθπηι5 ΒΟ Κοϑεὶ τηῖι- 
ἰατοπο ἀπὸ τῶν ᾿ϑηνῶν. 
φοβουμένους καὶ οὐ ρος 
ϑύμους ὄντας. ΟἿ, δἄη..1 
120, 2. 

ΟἈρ. 87.5.1, οὐχὶ δικαέαν 
. τοῦ ἐκφοβῆσαι. ὍΟυπι 
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ἐκφοβῆσαι. τῇ τε γὰρ παρασκευῇ ἐνδεὴς ἐγένετο, 3 
ὥσπερ ἴστε, καὶ οὐχὶ ἐς ναυμαχίαν μᾶλλον ἢ ἐπὶ 
στρατείαν ἐπλέοιμιεν᾽ ξυνέβη δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῆς 
τύχης οὐκ ὀλίγα ἐναντιωϑῆναι, καί πού τι καὶ ἣ 
ἀπειρία πρῶτον ναυμαχοῦντας ἔσφηλεν. ὥστε οὐ 
χατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν τὸ ἡσσῆσϑαι προεγένετο, 

8 8. προσεγένετο οοαᾷ, 

ἀτδαϊτα βουρίαγα τὸ ἐκφοβῆσαι 
»» ΒΕΙΒκ 5. Ραΐδί ΘΟΠδίυΟ [ ΟΠ 6ΠῚ 
δῖο ΡΓΟΟΘάΘΓο: ἡ ναυμαχία͵ δἶ 
ἔχει τὸ ἐκφοβῆσαι (ποτὲ αὐτὴν 
ὑμᾶς) οὐ δικαίαν τέκμαρσιν, 
ἵν 6. ΒΌΡ οΥΪ 85 Ῥτοοιῖα πὶ πᾶ - 
γΑ16 παθεΐ τὸ ἐκφοβῆσαι πιοπ 
ἰδ] 8ΓΟ απ Θη τς 8 {Ἶ 0} ΘΙ 
ἕαϊτατὶ; ΠΕΠΡΘ 404 ΞΌΡΘΥΪΟΥ 
Ραρμα πϑνᾶ]ϊδ νῸ5 ἰθυγπουϊί, ἴῃ 
60 ΠΟ εβί β8[1ῖβΒ στη ΠῚ δρριι- 
τηθηύππη] ἀ6 ἰπίαγο δνθηία πιδ]8 
ΒΡουδηαϊί, Ἦδθο ἱπίνϊοϑῦϊοῦ οϑί 
ἰηίογργοίαίος οὐ], 564 ποῃ 
ΠΟ 50] 01, ψΘΡΏΤη οἰΐϊδπι ΠΘατ8 
ψ ΡΌ15 Θταθοῖβ δΔοσομηπηοάδία 6ϑβΐ, 
απ τέκχμαρσις Ο ΠῚ ἢ 6 ΠῚ ἄγρα: 
πηθη ἰδ 106 ΠῚ 5] σηἸΠοθὶ ΠΟῊ ἔα- 
τα γὶ Δ η Π, ΠΟ Ὸ6 4 ΟΠ ΘΔ ΠῚ 56Π- 
τοπδπι ΡΥ θεῖ. Οποπιοάο δπἰ ΠῚ 
ρϑυμα τὸ ἐκφοβῆσαι ΔΓΟΌΠΊΘΗ- 
ἰαΐϊο 6558 ροβϑβὶΐᾧ υἱχ τη οἰ Πδρίταν. 
Μίγὰ βᾶπθ δῖ. δνδαϊί βϑπίδπεῖδ, 
Οὐτὴ ΘΠΪΠ) ΠΟ {ἰΠ168 1118 ΗΪδβὶ 
Γαύαγα, {πλοῦν [αΐαγαθ Ραρηδαθ 115 
οἶαάᾶβ δοοερίαᾳ ἱπίθοίαβ (τὸ ἐκ- 
φοβῆσαι) οαιϑἃ ΠΟΙ 6588 ἀἰοϊἐαν 
οατ 4αοα ἔπίανατη 510 (1, 6. ρα ρΠἃτα 
ἔπε ΓΆΤῚ) β'θὶ Εἰπη θη ἀυτη 6588 ρὰ- 
ἰθηΐ (τέκμαρσις). Ρτοτδβι5. 8Ὁ- 
Βυγάα εϑί πον ββίπτα ΒΟθημ. ἰη- 
ἐδγργοίδιο: 4π8ᾶὸ ἰδοία οϑί 
Ρυρηᾶ πᾶνδὶϊθ ΠΟ ρ6Γ- 
ταϊτ1{ ἸῸΓΘ ῬΆΥΟΥΘΙ 6Χ 68 
σοποϊπαοτγο, Οἱ δηΐτη 06 ποη 
Ῥογπ εἰ Οεγία 115 4058 {ἰπιθῦα 
δηίθα ΟΥ̓ΔΙΟΥ Βυτηρβὶί, ὅ'6α 15 ααυἱ 
{ἰπη6ὸὺ πΠῸη ΘΟΠοΪ αἰ 56 {ΠΠ]6Γ6 βῖνθ 
Ῥᾶνθγθ, πραιια ἰᾷ ἢοθο ἰοθ0 ἃοί[Γ 
πὰπὶ ρανθϑηΐ, 56 ἡππ ἴπγα ρᾶ- 
νοδηΐ, ΑἸ, ἰπίοῦ απὸ5 ΟἸ885.ν 
Πδθο γρξεγαπί δὰ Μη. αν. 8 ὅ48 
βῖσ ἴθ [Αἱ. Θοηνογίθηίθβ: ΠΟῸΠ 
οοπῃίϊποί 5 πὶ ΔΥΡ Ὁ1Ὶ 6Π - 

ΤΒπογαϊαϊβ ΚΟ]. 1. 2. ἘΔ. 1171. 

Οἵ, δάη. 

ἔὰπι ({ἰπη6 πη 41), τα αὖ νο05 
ἰουυθαύ; Π8ΠΊ ΒΌΡΘΥΪΟΓΘΠΙ οἷδ- 
6 πὶ ταὶ! 085 πῸῚ ἀθῦθγα ἰθυγο- 
ΓΘΠῚ ᾿ηΐσοΓα πᾶ χὶπΊ6 Αἰ βυτηδ Πα ΠῚ 
εβί. ϑεᾶ αυθη ἤηριπί ἱπῆηϊ- 
ἄναπι οβδοιιβ γι ἰθα!απι δ ἀϊταπι 
ΠΑΡΘΠίθπι, δᾳ ΘΕ πΠὶ 5 δ} Θπἀ α πὶ 
ῬτοΪαία Θχ θη ρα Πἴο 51Πη11}1ἃ ΠΟΠ 
Βιηί, Νᾷπη) ὅ8, 8, υδὶ οἵ. δάη., 
μῖο ᾿πδηϊῖνα5 Ῥδπᾶοε 6Χ δαϊθοί, 
πρόϑυμος, 851, 4 ατουϊαβ τὸ 
Οὐ Πὶ στρατόπεδον Ἰαηροπα5 6ϑί 
(εἴ. 101 8αη. ), ὙΠ 88, 8 ἐπέσχον 
γἱη] {γα πβ᾽ 1 8 ΠῚ μιανεῖ, 486 
οσπδα δϑί δοοιιβαίϊνὶ τὸ ἐπιχει- 
ρεῖν, 5ΒἰπηΠ] γα ἴῃ ϑ0ρΗι. ΑἹ. 
1148,ἀ4 6 αυο]ο00 οἵ, 1,00., ἐφορμή- 
σαντα ἀυρ]1σθπὶ ἃθοιι5. ΡΟΓΒΟΠδΘ 
(ναύτας) οἱ τεὶῖ (τὸ πλεῖν) 5δοῖιπη 
Παθοῖ, (πᾶθ οὐπὴ ἰίᾶ 5ἰπί, παπὸ 
ΘΊΘΡἢ. Θη] θη ἀ δύ ΟΠ 6 ΠῚ ῬΓΟΌΔΠΙΙΒ5 
ΘΔ 416 Γροθρίδ βῖο νϑυ τη: 48 6 
δοία οδϑύ Ρρπε πᾶν ῖ5... . 
Π0η ἰπδίδηῃ Δ οὐ Υσ π Πι 6 ἢ- 
ται] οπθὴ 4ἀἃ ΟΘΟΠΕ ΓΙ Θ(Τ 
(δερφγίάμηρ ἀαζάν ἀα.8) (ἴσα οσ 
ααθπὶ νΟὈἱ5 ἱπίθοϊί, ἰ, 6. ΠΟ 

Ῥγδοθοῦ οδι58Π1 ΟΌ ἴᾳγ6 Θ8ΠῚ 
νΟθὶ5. {ΠΟΘ ἰηΐϊθοῖββο οχὶβι- 
τηθίῖ5. Αἀ τέκμαρσιν οἵ. Ὀΐοη. 
ΗΔ]. Απί. ΝΠ 171. ΟἋα55. Ῥίοη. 
ΧΙΥΤΙΙ 406, 2, 

8. 2. οὐχὶ ἐς... ἢ ἐπὶ στρ. 
Στρατείαν ἰὶο {6 ΥΥὙ 6 501 6 ΠΊ 
ΘΧΡΘαΙ ΟΠ 6 ΠῚ 6556 να] ΒίΘρΡἢ. 
ἴῃ ΤΠ65. Τὰ οἷ, 88, 8 εὐ νεῦθᾶ 
Τας, Ηϊβί, 1140 πο αἰ δὰ ρὺυ- 
Βη81Π|, 868 δὰ 96114παππ 
Ρτοΐδοεϊ, -- τὰ ἀπὸ τῆς 
τύχης. ΑἸ] τὰ τῆς τύχης. 
ΟΥ δάη. 1 37, 1 οἱ ἀθ τὸ 84, 8. 
- καί πού τι καί, εἱ ἀ]}- 
αυὰἃ ΕΣ Ρδτίε ἔογί8 5868 οὐ 8 τῇ, 

8 8. προεγένετο ΡῖῸ 

18 
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οὐδὲ δίκαιον τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ κράτος νι- 
κηϑέν, ἔχον δέ τινα ἐν αὑτῷ ἀντιλογίαν, τῆς γε 

μὴ ϑδῃῖθ κατὰ Ἀράτος οπι. γαὶ,, ἱαθίαν ὈΕΧΙρΡΡ., αὶ ἴῃ 
ἔναρῃι. 22. (Ηϊδβύ, πιῖπ. οαἂ θιπὰ. 1 ρ. 192) Πΐπς βυμπηρϑὶν διὰ τὸ μὴ 
κατὰ κράτος νενικῆσϑαι, εὐ δίδου. "|| ὁ ΤΠαΟΥ ΑἸ ε18 5 5016 5 
τοὺς τὴν γνώμην μὴ κατὰ κράτος νικηϑέντας. 

Ργο τῆς γὲ ἴπ Ρ]ουίβαιιθ π|55. τη816 τῆς τέ. 

προσξγ. 50Ὑ}01 ᾿π55810 Π]γ, ΚΞ γ πι, 
ΟΥ, ΠῚ ῥ. 11 54ᾳ., πϑῖη προσγε- 
νέσϑαιν ΒΟΙΩΡΕΓ νου δοοθάθνβ, 
ῖο δυίθῃι ἀἸοθ  ατ1ΠηΔ 6558 δ ἢ 68 
ΘΥ̓ΘΠ 556. Βθορρὶι Θυϊδ τι ΟΙα85. 
ΞΞΞ τῆς γνώμης τὸ μὴ κατὰ 
κράτος νικη ϑέν, αὶ τα Ρ 6 Ὺ 
νἶ πὶ Ραρπᾶθ ποη ἀθνὶοίαβ Π ἃ- 
θ᾽ 185. ΟἸ855. ναί. βϑοαίιβ μὴ 
οἸηϊβὶΐ, ποϑίγαπ πίθου  ϑία ] ΟΠ ΘΓὴ 
1Ἰᾷ6ο γϑίοϊθηβ ααοὰ δα ϑῃϊμηὶ ἢδ- 
Ὀϊθαπη ἀΘβου θη ΠῚ Ῥευίθοι Ῥανί, 
ΟΡα5 δϑϑοί εὖ κατὰ πράτος δαΐ 
Ἰάδπι 50 δίψιθ βέᾳ ουἱ ὁμολογέᾳ 
ΟΡΡοπαίαγ δα ἃ ΘΟΥΓΪ ΠῚ 6, ΟΠ - 
ἢΐθ 15. Υἱγῖθ5. βιρηϊῆοοί οἱ αφποᾶ 
τ νογὰ ψἱὶου] βἰηΐ. 6 υὖ γθοθρίδπι 
Ἰθούοηθῖη ὑπθαύμν, ἱπίθυργθίδη 0 
ἜΧΡυϊπηῖς ἀπὰς τᾶ θοῖβ γεν} 18. ΠῸΙ 
ΟΠ Ϊποηίιν. Νὰπὶ τῆς γνώμης 
τὸ νιπηϑέν οἱ 65 δὰ δηΐπηϊ ρΔΥ5 
αιᾶς δὰ ἰθηρι5 (μῶ" ἀἄδη 
«Αμρεοηδιϊοϊ) νἱοίᾷ εϑὲ εὐ ἄντι- 
λογία ποθ οοπίνδαϊοίϊο, 566 
οδιβἃ ΟΟΠΟΥΔΥΪΙ δνϑηΐι8. 
Οιοά γοΓῸ οδιιβὰβ δί{1ποί θα 
ποϑίγατη ἰΠιοΥΡ Γθίδι!9Π 6 πὶ ἱπιριι- 
Θηανὶς, οἰϊδυηϑὶ μῇ γοιϊπϑίαν, ἤθη 
πορϑίον 605 νἱοίο5 6556, 568 οἶδᾶα 
ἔτδοιο8 6556 ΘΟΥΠΙΠῚ ΔΗ ΪΠΊΟΒ, αυοά 
Ἰάθπὶ γΘΡΡῚ5 ἙΡΡΟΧΊΠΊ8 ΡΡΔΘΡΓΟΒ5Ϊ8 
οὐ κατὰ τὴν ἡμετέραν κακίαν 
τὸ ἡσσῆσϑαι προεγένετο ἱἰπάϊ- 
οααν. οὐ ΟΠ ΡΠ ταν 5111 Π|15 
ἢ15. Βθῃίθη 118: Ὑ Τ, 8 τύχῃ μὲν 
εν καπιξόμενοι, γνώμῃ δὲ οἵ 
αὐτοὶ ὄντες, ΥἹ 79..8 τὴν μὲν 
γὰρ γνώμην. αὐτῶν οὐχ ἡσσῆ- 
σϑαι, τὴν δὲ ἀταξίαν βλάψαι, 
Ιβοοῦ, ὟῪ 9 τοῖς μὲν σώμασι 
κρατηϑῆναι ..., τὰς δὲ ψυχὰς 
ἔτι καὶ νῦν ἀηττήτους, ἔχειν, 
Τ γοῦν. 49 οὐδ΄ οἷόν τ π Ν 
εἰπεῖν ἡττῆσϑαι τοὺς ταῖς 
διανοίαις μὴ πτήξαντας τὸν 

τῶν ἐπιόντων φόβον. Ῥεϊπάθ 
οὰπὶ κατὰ κράτος γοΓΕΪῸ 51 Τὴ ΠῚ ἃ 
Βοβίϊα πὶ ΘΟ θη 106, οἷ ἱρ58 
ἃ Τ ] απο οἰπι5 Ἰσσοῦ ἢἾδ ἀ88 αἰ - 
Ιθπὶ ἀθβουῖρβὶῦ αἰϊα αδηίαπι ἀ68οὶ- 
νἱΐ, πθαᾷπ8 ἃ ποβίνα γαίΐϊομθ ἤᾶθο 
β᾽ σηἸΠοδίϊο ΔΌΠουγοί. ΝῸΒ δαίθη 
ΤΙ αΠλ5 Ὁ ΘῚ νἱπΠῚ ἰῃἰογργ οί, 
ααοὰ οἷπὶ ΠΟΟ 56ηβδι1 Ὁ] ΟΕΠ 
γουθ 5 αἱρεῖν, πολιορκεῖν, 5ἰπιῖ- 
105. ἱππρὶταν. σοπίσαγ πὶ ἢαθοί 
ὁμολογίᾳ. Τϑηΐαιθ. ΠΟ ΤὨΪΠτι8 
ἀὔϑηη ΠΟΒίγἃ ΘὐϊΔ ΠῚ ἱρϑίι5. (1855. 
᾿ῃ Θ ΡΥ θίϑί! ΟΠ 6 Δ ΠἾτηὶ αἰάατη Πδ- 
Ὀϊΐζα5 ἀδποίαίαν; ϑδουϊδιὶ δαῖθηι 
Ρϑνιίο, βουῖρίον ὑϑὰ8 δϑί, αυοά 
Ἰρβῖαβ ΡΈρΡηδ6 (θπΊρι15 γοβρι ιν; 
εβί ἰρὶταν γνώμης τὸ μὴ νικη- 
δέν Ἰηνίοίαβ δηϊηηΐ Πα ᾽ζπ5. α118}15 
ὑὰτη ἀρρϑγαϊύ, Οἱ, δάπ, 1 860, 1. 
Αἰᾷᾳὰθ ἢοο αὐ ΘΧΡυΥΪπιδίαν Ρίδπθ 
ΠΘΟΘΒΒΔΡΙ ΤΩ δδί, ΟΠ ΟΡΡΟΠδΕΙΡ 
Ραρβπδο ονθπίιβ (τῆς γὲ8 ξυμφο- 
ρᾶς τὸ ἀποβαν), 40 πιαίανὶ 
1ΠΠππὶ Δ ηἾπιῖ Πα Ὀϊ τ πὶ ΟΥΑΙΟΥ γοίδί, 
ὕι ᾿ρῖσθαν νᾶμα 5ὰηὶ 4πᾶθ οΟπίγᾶ 
πΟβίγα ΠῚ πο Ῥ δἰ ! ΟΠ 6 πὶ ῬΓΟίαΠς 
ΟἸΑ55.ν ᾿ἴὰ ᾿ρβὶ τ Θχ  Ιοδίϊο ἃ σϑὺ- 
θογαπὶ ΘΟ Δογθη ἃ ἀἰβοτθραί, Νὸ- 
46. ΘὨΪπὶ ΡᾶΡίΘπΊ δηΐπιϊ ν]οί πὰ 
6588. ὙΦ} οὐ κατὰ τὴν ἡμε- 
τέραν κακμπίαν τὸ ἡσσῆσϑαι 
προεγένετο οβίθηαίναν ἰἴἰδαᾷὰθ 1ο- 
οἶβ 4105 παϊο Βαρτὰ δααϊαϊπηι8. 
Βεα βῖνθ ἰού δηΪπλι15. 5.57 6. ΡΔΥΒ 
οἴτι5 νἱοία Θδύ, Π0Π ΘΟΠρΥα ἔχον 
δέ τινὰ ἐν αὑτῷ ἀντιλογίαν, 
5011. πρὸς τὸ κατὰ Ἀράτος νυκη- 
ϑήῆναι. (Αποπιοάο θηΐπὶ δηΪΠλ15 
βῖνθ ἰούι8 βδῖνθ ρδυ πὶ ἀονοίι5 
οοπίθηούο ροίθϑὺ 86 ΟΠ αεδνῖο- 
πὶ οσϑοΐ ΔηΪΠηι15 ΘηΪη) ααἱ 56 
νἱούθπι πο ἢ ἰαίθίαν, 564 τοραρηδί 
γον οτα ν]οίιβ ΠΟ οϑί, Οἷν ΑΠΠΔ]. 
ΡΠ]. ἃ. 1800 ρῥ. 212 5ᾳ. -- τῆς 



ΕἘΤῸΣ Τί, ΘΕΡΟΣ. (Π 81.) 190 

ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι ἀμβλύνεσϑαι, νομίσαι δὲ 
ταῖς μὲν τύχαις ἐνδέχεσϑαι σφάλλεσϑαι. τοὺς 
ἀνθρώπους. ταῖς δὲ γνώμαις τοὺς αὐτοὺς αἰεὶ 
ἀνδρείους ἐρϑῶς εἶναι, καὶ μὴ ἀπειρίαν τοῦ ἀν- 
δρείου παρόντος προβαλλομένους εἰκότως ἂν ἕν 

τινι κακοὺς γενέσϑαι. ὑμῶν δ᾽ οὐδ᾽ ἡἣ ἀπειρία 
τοσοῦτον λείπεται ὅσον τόλμῃ προέχετε" τῶνδε 
δὲ ἡ ἐπιστήμη, ἣν μάλιστα φοβεῖσϑε, ἀνδρείαν 
μὲν ἔχουσα χαὶ μνήμην ἕξει ἐν τῷ δεινῷ ἐπιτελεῖν 
[3] 

᾿ , Β Υ͂ΡΕΑ 
τους κινδυνους ἔσχυει 

πλήσσει, τέχνη δὲ ἄνευ ἀλκῆς οὐδὲν ὠφελεῖ. 
μὲν οὖν τὸ ἐμπειρότερον 

ξυμφορᾶς τῷ ἀποβάντι, 
οδΙ ταὶ ἐδ {18 οὐθαία, Ι, 6. 08418- 
τηϊταίθ απ86 Θνθηϊ,, --- ταῖς δὲ 
γνώμαιςτοὺς αὐτούςϊυπρε: 
605 δΔυίοπὶ ααἰ ἰΙά6πὶ πη} 
δηΐτηἶ5 βδῖνθ ααἱ τηθπηίθ βἰθὶ 
ΟΠ 55 πῸ (6ὲ. ΠῚ 98; 1 Κ᾽ 10, 5 
ΠΠΕ Ὁ]. 2} 4186 5 ΡεΙοροππε- 
5ΙΟΡΆΠῚ ἸΑΪΙ 65 διεὼ τὸ μὴ κατὰ 
κράτος νικηϑῆναι 56. ργδϑϑίϊς- 
τογαπί, - αἰεὶ ἀνδρείους 
ορϑῶς εἶναι, 5ΘΙΡΟΥ γ6Γ6 
(ἧπ τυαΐγοπ ϑίππε 4685 ΤΟΥ 65) 
ἴογί 68. 6556. Οἵ, ΡΙαι. Ρηῃδοα, 
61} τοὺς ὀρϑῶς φιλομαϑεῖς, 
ἂς Βερ. 841. ὁ ὀρϑῶς κυβερνή- 
της; Τίπι, 88 ὁ εὐ μέλλει ΟΣ 
ἀγαϑὸς ὀρϑῶς κεκλήσεσϑαι. 
Ηἰβ. αἴθ ἀοῖηαε ΒΘ]. ιν μὴ 
εἰκότως ἂν ἔν τινι κακοὺς 
γενέσϑαι, ποὰ ΡΥΟΌΔΡΙΠΓΘΥ 
(πίολμε βιριίο.}) ἴῃ αἰίαπα τὸ 
ἰβηαᾶνοβ 6588 ΘΡΥΆΒΌΓΟΒ; ἰἰἃ 
5] σ᾽] αὐτὶ τοϑροπμάθπί αὐ ὀρϑῶς 
οἱ εἰκότως 6Χ ἅδαπο, εχ δᾶγειβο 
αἰεί εἰ ἔν τινι, ἀνδρείους εἱ 
κακούς πίον 886 τοίθγδηΐαν, 
ἀπειρίαν... προβαλλομέ- 
νους, αἀαὐαὐδηᾳπδπὶ [ονυϊία ὁ 
δα 510, ἱπηρ οΥ τἶἰᾶπὶ ρτδοίθηῃ - 
ἀδηίθ5, Τοίϊιβ ᾿οοὶ βϑηίθη 18 Π| 
οὐ ΔοαυδὈΙ Πα θ πὶ γϑη]8 σΟηΐθο- 
τα ν]β ἱπα α]ρ θη 65 ροββαμηθάθγαῃί 
Ηρυνγ. οἱ Οοῦ. 1: " Ναπὶ αποὰ 
1111 56 Π0}. ἔχειν τοὺς ἀνϑρώπους 

“σϑαι. 

ἃ ἔμαϑεν, ἄνευ δὲ εὐψυχίας οὐδεμία τέχνη πρὸς 
φόβος γὰρ μνήμην ἐκ- 

πρὸς ὅ 
αὐτῶν τὸ τολμηρότερον 

ἑστηκυῖαν τὴν γνώμην καὶ μὴ 
ὑποπεπτωπυῖαν τοῖς δεινοῖς 
τη 16 αιδὶ 411 ἀνδρείους ἀεἴεη8, 
ΔΙΙΟ ἀοἰοθίο ἀνϑρώπους ΒῈ0511- 
τπθη8 ὀρϑοὺς Ρῦο ὀρϑῶς Βου]θαηΐ, 
ΠῸΠ ΔΏΪΠΙ Δαν ΘΥ ΟΡ πί ἰῃ 6. 56 0Ρ- 
Ροπὶ ἀνδρείους εἰ κακούς οἱ 
Β6Π0Ι, 5ουρίουῖὶβ νϑῦθᾶ ΡΔΥΙΠῚ 
πη 6] σθπίθπι εἰ ᾿ἰοθης5. ἱπίου- 
ΡῬΓΘίδηΐθη ῬΥΪΟΥΘ ΘΧΡΠ ΔΙ ΟΠ 8 
586. ΡϑΡίΘ γερρα ταῖς γνώμαις 
τοὺς αὐτοὺς εἶναι τεάάοτο, 
Ὁάααθ ἀθ ἰρβίιβ ΤΠ, τηᾶπα 6Χ 
ΠοΟ 500] 10 ΟοΥ 1}}} 00]}}- 
δἰθαγ, 

8 4. καί τὶ εὐἰἴδπι. --- μι νή- 
μὴν ἕξει -- ἐπιμέλειαν ἕξει, 
αὐ ἴθ Επιρ, ῬΠοθη. 1684 ὥρα 
τάφου ,νήμην τίϑεσθϑαι 
ὥρα τάφου ἐπιμέλειαν ποιεῖ- 

Τηΐ, ἐπιτελεῖν ἐδάδη νὰ- 
τἴοη6. βϑααϊθιῦ 4πὰ 41101 (Χρη. 
ἈΠ. ΠΠΕῈ2. 19. τ ὙΠ Θ᾽: 
ΡΙαί. ΑΡο]. 27 Ὀ) σἴπὶ δοά πὶ ἴθυβ 
56η58 μεμνῆσθαί τι ποιεῖν αἱ- 
οἶσαν. ΡΤΟΡΙΘΡ Βθπίθημδγιιπι ὁ0- 
Παογθπίίατη οἰΐϊαηι ἰηΐτα μνήμη 
δδἄβθιη εβϑί δία ἐπιμέλεια. --- 
ἐκπλήσσει, ἰ. 6. ἐκβάλλει, 
δκοαύι. Οἵ, 88, 1. Οἷο, Τυ50. 
ΙΝ 9, 19. -- ἀλκῆς, Ηἰὶς εβί 
δηΐηηϊ τορθαν, εὐψυχία. ΑἸΪΙΟΥ 
84, 8, αὶ σὰ, 
ἃ δ. τὸἐμπειρότερον, 

ἷ, 6, τὴν μεέξω ἐμπειρέαν. ϑ΄πιὶ- 

18. 
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ἀντιτάξασϑε, πρὸς δὲ τὸ διὰ τὴν ἧσσαν δεδιέναι 
τὸ ἀπαράσκευοι τότε τυχεῖν. περιγίγνεται δὲ ὑμῖν 
πλῆϑός τε νεῶν καὶ πρὸς τῇ γῇ οἰχείᾳ οὔσῃ 
ὁπλιτῶν παρόντων ναυμαχεῖν" τὰ δὲ πολλὰ τῶν 
πλειόνων καὶ ἄμεινον παρεσκευασμένων τὸ κράτος 
ἐστίν. ὥστε οὐδὲ καϑ' ἕν εὑρίσκομεν εἰκότως ἂν 
ἡμᾶς σφαλλομένους" καὶ ὅσα ἡμάρτομεν πρότερον, 
νῦν αὐτὰ ταῦτα προσγενόμενα διδασκαλίαν παρέξει. 
ϑαρσοῦντες οὖν καὶ κυβερνῆται καὶ ναῦται τὸ καϑ' 
ἑαυτὸν ἕκαστος ἕπεσϑε, χώραν μὴ προλείποντες 
ἡ ἄν τις προσταχϑῇ,. τῶν δὲ πρότερον ἡγεμόνων 
οὐ ὙΕΙ͂Σ τὴν ἐπιχείρησιν ἡμεῖς παρασκευάσομεν 

καὶ οὐκ ἐνδώσομεν πρόφασιν οὐδενὶ κακῷ γενέ- 
σϑαι" ἣν δέ τις ἄρα καὶ βουληϑῇ: χολασϑύσεται 
τῇ πρεπούσῃ ζημίᾳ, οἵ δὲ ἀγαϑοὶ τιμήσονται τοῖς 
προσήκουσιν ἄϑλοις τῆς ἀρετῆς." 

δὃ, Τοιαῦτα μὲν τοῖς Πελοποννησίοις οὗ ἄρχον- 
τες παρεκελεύσαντο. ὃ δὲ Φορμίων, δεδιὼς καὶ αὖ- 

τὲς τὴν τῶν στρατιωτῶν ὀρρωσδίαν καὶ αἰσϑόμενος 
ὅτι τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν κατὰ σφᾶς αὐτοὺς ξυνιστά- 

᾿ῖτον τὸ τολμηρότ. --- ἀπαρά- 
σκευοιν ... τυχεῖν. ϑαυθδυάὶ 
ὄντες. Οἵ, δἄάη. 1 82, 8. 

8 6. περιγίγνεται ὑμῖν, 
γεάπηδη ον (1. 6. α]ίτὰ θὰ αὰθ 
ΑἸΠΘΠΙΘη585. ὨΔΌ6η0) οοπίϊηρὶί 
νοθὶβ. Οἱ, δάη. 1 144, 8, 189, 4. 
ΤηΠηϊῖνα5, αὶ ποπηϊπαίϊνο πλῆ- 
ἅος τοβροπάεί, ἴδτη ἢ 89, 4 ροβί 
περιγιγν. 651 ῬοΒί(ι8, --- τὰ δὲ 
πολλα] ἀντὶ τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ 
πολύ. 5680), Οἵ, δἄη. 11, 4. --- 
τὸ κράτος, νἱοίϊογῖα, υὐ ΠῚ 
18, 1. Οἱ Ῥῖο Οδλ55. 1 18, 4 
τὰ δὲ πολλὰ τῶν ἄμεινον παρ- 
ἐσκεύασμένων καὶ αἵ νῖκαι 
γίγνονται. 

8 7. ὅσα. Οἷ, δἄη. 1 88, 6. 
--προσγενόμενα] προσ- 
Ἀτηϑέντα. ὅ61}01. Θα Ρ Ρ! οίᾶ 
αἰχουῖβ, διδασκαλίαν 
παῤβέξει. » ΕΧ φῬγονθιθὶο τὰ 
παϑήματα μαϑήματα." Αγτη. 

8 8. τὸ καϑ᾽ ἑαυτὸν ἕκα- 
ὅτος. Οἷ, δάῃ, 1], 8. 

8 9, τῶν δὲ πρότ. ἡγεμό- 
νῶν. Οἵ, 88, 4. --- οὐ χεῖρον. 
Εβύὺ ποία λιτότης (οἴ. 1 84, 4. 1ν 
15, 4), ἷς Ἰά60 δαὶ θα. πὸ 
τίου ἄποοβ οἴθπμαθυθηίαν. 
ἐνδώσομεν ΟἿ, δάη. 49, 4. --- 
τέ θαθεεν Οἷ, δάη. ΥἹ 80, 4. 

δΡ. 88. 8 1. ἐδα ϑῥδωι 
ος βυρϑίαῃιιγπη, απο τραᾶϊώ 
89, 1, ἴῃ βοϊαίο βϑύθομθ Αὐοο 
ΑἸ πο νἱάοῦὶ τορουϊτὶ δαποίδί 

"Κυπορ. Αρποβοῖίαν ἃ ΡΟ]]. Υ 122, 
6Χ ὑγᾶρῖοἱβ. 5018 Επν. Πδθοὶ (ἴσα, 
408. “Μαὰ. 817. ΡΒοεπ, 1889), 
βϑϑρῖαβ Τοηΐοο βου ρύατη ᾿πν θη ϊ 
ἀρυᾷ Ηδογοάοι, (ΤΥ 140, ὙΗ 178. 
ὙΠΙ 860. 10, ΙΧ 17. 101). -- τῶν 
νεῶν, 561]. τῶν ἐναντίων. 
κατὰ. «ξυνιστάμενοι. σῇ, 
21, ὃ κατὰ ξυστάσεις γιγνόμε- 
νοι. Συναϑροιζόμενοι 50}|0]. --- 
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μενοι ἐφοβοῦντο, ἐβούλετο ξυγκαλέσας ϑαρσῦναί τε 
καὶ παραίνεσιν ἐν τῷ παρόντι ποιήσασϑαι. πρότε-- 
ρον μὲν γὰρ αἰεὶ αὐτοῖς ἔλεγε καὶ προπαρεσχεύαζε 
τὰς γνώμας ὡς οὐδὲν αὐτοῖς πλῆϑος νεῶν τοσοῦ- 
τον ἂν ἐπιπλέοι ὅ τι οὐχ ὑπομενετέον αὐτοῖς ἐστιν, 
χαὶ οἱ στρατιῶται ἐκ πολλοῦ ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
τὴν ἀξίωσιν ταύτην εἰλήφεσαν μηδένα ὄχλον ᾿4ϑη- 
ναῖοι ὄντες Πελοποννησίων νεῶν ὑποχωρεῖν᾽ τότε 
δὲ πρὸς τὴν παροῦσαν ὄψιν ὁρῶν αὐτοὺς ἀϑυ- 
μοῦντας ἐβούλετο ὑπόμνησιν ποιήσασϑαι τοῦ 
ϑαρσεῖν, καὶ ξυγκαλέσας [τοὺς ᾿Αϑηναίους] ἔλεξε 
τοιάδε. 

89. ἑορῶν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, πεφο- 
βημένους τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων ξυνεκάλεσα, οὐκ 
ἀξιῶν τὰ μὴ δεινὰ ἐν ὀρρωδίᾳ ἔχειν. οὗτοι γὰρ 
πρῶτον μὲν διὰ τὸ προνενικῆσϑαι καὶ μηδὲ αὐτοὶ 
οἴεσϑαι ὁμοῖοι ἡμῖν εἶναι τὸ πλῆϑος τῶν νεῶν 

ᾶρ. 88. 8 2. αὐτοὺς ρτο ρτΐοτε αὐτοῖς [{, Ναὶ. [8υν, ΡαΙ, 
Αὑρ, ΒΡ. τ, Ο,; ΔΙ ογ πὶ ὁπ, Πδαγ, Ε,. 

ἣν ἐπιπλέῃ οοἀά. ΟΥ̓ ἀάπ, 

115. ΠΟῚ 5.05{1η 6 ἃ ἃ τῇ παραίνεσιν... ποιήσα- 
σϑαι. Βεβροπᾶοί πδθοὸ ἴὈγ πα α 
Ἰοφιεπαϊ Ραμα βαρογιουὶ παρα- 
κελεύσασϑαι. Οἵ.90,1. Υ1Π 16,2. 
82. καὶ προπαφεσκεύαξε 

τὰς γνώμας, ἐο4πε Δ πῖπ|05 
ΘΟΓῸΠ ργδορᾶγαθδί. Οἷ, δάη. 
ΠῚ 8ὃ6,ὅ. --᾿οπτἀἱἂν ἐπιπλέοι. Τῃ 
οοἀά. ΒογΙ ρέματα ἣν ἐπιπλέῃ οοπίτα 
ΒΘηίθη 8 ΠῚ δἃπίθ ὅ τι οΟἸ]οοδίατα 
60 δχουβαηΐ αυοᾶ ΤΊ. οὐδὲν. 
ὅτι οὐχ τίε φοπᾶθγθγα νοϊ πουῖῦ, 
Βεὰ Πᾶθο πιᾶρῖβ βϑραγδηίαν. 118 
ΟΟἸ]οοαίϊοπα ἀὐᾶπη ΘΟΠΙ ΠΡ Π ΕΣ 
εὐ τηδρὶβ οοηίγᾶἃ αἀυδπη) ὉΓῸ θᾶ 
Αἰδουυὶ ροίοθϑδυ 62, 2, υδὶ οἵ, δάηῃ. 
ἰπηροάϊια οἱ πιδπάοβα δθο δϑβί 
ΥΘΓΒΟΓῸΠῚ οΟΠροβίτο. ἀὐτοῖς πίε 
πλῆϑος 400 τεΐδενγαιαν ποὸη Παθεὺ 
εἰ ἣν ἐπιπλέῃ οιϊοϑὰπι εβὶ οἱ 
5 ρουνδοδπθιπὶ ; ΠΟῚ Ροϊεγϑηὶ 
οηἷπὶ νεῶν πλῆϑος ὑπομένειν, 
εἰ μή τις ἐπιπλέοι.““ ΟοὉ. Μπεηι. 
1.1. Ρ. 119. Ιάθπὶ ροβὺ ΒΟβπι. 
ἐπλ 6 πα. --- ὅ τε... ἐστιν,αυοὰ 

5 1Ὁν 
ΜΙπα5 δὰ ἰπβθαθθπβ ὑποχωρεῖν, 
οοά θη ἀππὶ 6856 (ὁ, 4άη. 42 » 4), 
δοοοτητηοαδίαμη δβί ὑπομενετόν, 
αὐοα 5οιῖρβὶὺ ἤρθγνγ. Οἵ, οἰϊδηὶ 
δάπη, 1 121, 4. -- ἀξέωσιν, 
ΘΟ Χ Β0ἴπ|δ το ἢ 6 πὶ ν ορϊίπῖο- 
π 6 πὶ. Οἵ. ΠΙ 9, 2. -- μηδένα 
ὄχλον ... ὑποχωρεῖν. Οἱ, 
16. Τοχ. 86 ὑποχωροῦμεν ἐπ- 
ἰόντας εἰ Ρῆἤμπρ!, δὰ Επν. Ηθο, 
812, Αἀά. ἐξαναχωρεῖν Τν.28;.9 
εὐ δάη, ΠῚ 84, 2. 

8 8, θεὲ πρός ῬῬτδθρ. οἵ. δάπ. 
22,1. --- ἰτοὺς ᾿Αϑηναίους] 
ΟὕΤ το βία οὐ ἱπθρία δραπάδητϊᾶ 
ἸΠΒΘΓΓ.ΠῚ ἃ 88ὶ οὐδ 8|105 48 Πὶ 
4 5011} δά ογαπὺ ΑἸΠΘμ 6 η565 οοη- 
γΟΟϑΓΘ Ροίποεϊί, 46], 6060. 1. 1, 

ὅδρ. 89. 8 1. ξυνεκάλεσα. 
ΟἿ, δάη. 60,1. --- οὐκ ἀξιῶν. 
Οἱ, δάῃ,1 186, 3.- ἐν ὄὀρρω δέᾳ 
ἔχειν. Οὐ 88, Ἵ δ δᾶπ: Γ ὅδ. 1Σ 

8 2. ὁμοῖοι; Ρᾶ 68. Οἢ δάῃ, 
Ι 42, 4. --τὸ πλῆϑος. 

[Ὁ 
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καὶ οὐκ ἀπὸ τοῦ ἴσου παρεσκευάσαντο" 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, π9ϑ΄. 

" 
- ἔπειτα 

μάλιστα πιστεύοντες προσέρχονται, ὡς προσῆκον 
σφίσιν ἀνδρείοις εἶναι, οὐ δι᾽ ἄλλο τι ϑαρσοῦσιν 
ἢ) διὰ τὴν ἐν τῷ πεζῷ ἐμπειρίαν τὰ πλείω κατορ-- 
ϑοῦντες καὶ οἴονται σφίσι καὶ ἐν τῷ ναυτιχῷ 

’ Ὶ ς ΄ 

ποιήσειν το αυτο. τὸ δ᾽ ἐκ τοῦ δικαίου ἡμῖν 
μᾶλλον νῦν περιέσται, εἴπερ καὶ τούτοις ἐν ἐχείνῳ, 
ἐπεὶ εὐψυχίᾳ γε οὐδὲν προφέρουσιν, τῷ δὲ [ἕχά- 

΄ ’ 5 4 ΄ 
τεροί τι] ἐμπειρότεροι εἶναι ϑρασύτεροί ἐσμεν. 

Οδρ. 89. 8 8. τι ὁπ|. Τί, αί, Αὐρ, Μ. 455. 6]. 

παρεσκευάσαντο, πια]εΐ- 
τὰἀϊη θ πᾶνίατῃ οὐ πο δᾶ 
ῬΆΓΘΙ ΠΕΠΙΘΓΌΙΙ ΟΟΙΡ 8 ΓΙ ἃ - 
ΤΠ, ἷ. 6, ΠΟ ΔΘΑ4ΌΔ]6 ΠῚ ΠΕΠῚ6- 
ΡΠ ΠΑΝ] ΠῚ ΘΟΤῚ ΑΓΑΓ 5815 Πα α- 
ΘΡαἢΐ, 568 Ἰοηρ6 Π]ΔΙΟΥΘΠΊ, 4116 ΠῚ 
ΘΟΠΙραγδίαπη ν] ἀοι5 (τὸ πλ. , 60]- 
Ιερουιηί, πὸ τοῦ ἴσου (6χ 
Δ64 0) ᾿ἰ8πηὶ ἰθοὶπηιβ 1 99, 2, 
148, 8. υὐἱ οἵ, αἄη. 6 δϑᾶθῃηὶ 
τὸ δἰ βυπιδίϊν οἱ πθρίϊνο ΘΧΡΓΘΒ558 
οἵ. 86, 6. Δη. 1 120, 2 εἰ ἀε καὶ 
οὐ Κιοῖνα. δὰ Χροηῃ. Απηδῦ. 1 2, 
9. --- ὡς προσῆκον σφίσιν, 
αὐοὰ δὰ 'ρ508 Ρονεϊποαΐ, 
ἸΡΒογ απ πᾶίανϑο ΘΟ ΗΠ ΘΗ Ϊδ. 
Οἵ, ΠΙ 64, 4. 67, 2. --- ὦ. » Βες- 
ἔδυυὶ ροίοϑδί δὰ τοῦτο δηΐίθ δι᾽ 
ἄλλο ἸΏ 16} ΘΠ πη}. “΄ Κυπορ. 
“Ξρή δι᾽ ἄλλο τι.» ΕΠ ἢ- 
κατορθοῦντες τοϑροπάθηϊ -- ἢ 
δεν τον: κατορϑοῦσι. -- καὶ 
οἴονται... τὸ αὐτό. Ττδηδ5- 
ἴ{π|5. ἃ Ῥατιϊοίρίο δα νουθατη αποᾶ 
ἀἸοϊίαν βηϊαμη, ααἱ ἀπγῖον νἰβιβ 
οδί Κυιθρ,, ᾿ἶο πὸη αἰϊὰβ οϑί 
δίαθο Ὑ1] 41, 01 Ὁ 6 δὴ. 
»»Υ̓ οἰ] ποιήσειν. ̓ βαθἤοοιτπι οϑί 
τὴν ἐν “τῷ πεξῷ ἐμπειρέαν οἱ 
τὸ αὐτό τοϊογτοπάιπι δὰ κατορ- 
οῦντες Ἰ'ὰο νἱ: οἱ ἴῆ σὑϑθι5 
Οὐ 8 ΠῚ πϑιυύϊοὶβ Ῥαΐϑηῦ 510] 
ἰάθη Ῥγδοβίδια να πη Ρθᾶε- 
βγ]8 Ρυρηδο ΡΘΓΙ 1 8 Π|, ἷ. 6. 
ΠΟΘ ΠΊΐηι8 ἴῃ Ῥαρηα ΠδνΔ]Ϊ 
νἹούογη 5101] ραγϑίαπι ἰστὶ {118 
Ῥϑάθβίνβ ραρηδθ ρου εἶα.“ Ο αἰ], 
ΑὐποΙάτπιβ ἰαπηθη., οαἱ (Ο 6} }|6  ἃ5- 

56 {{{π}, Βα] ΘΟύπιπι Θὐϊᾶτη νν. ᾧ 
μάλιστα πιστεύοντες προσέρ- 
χονται σΟΠ που ΡΟΌ85586 ἰΐίδαπθ 
ἕογυϊτα ἀϊποὴ αὐδ δὲ 58 
νἰηαϊοδπί 6586 Ὄβχρ οί. ϑ6ᾷ 
Τὴ ρ1]5. ἴῃ ῬΙΟΠΙρία δϑί 6χ ρτο- 
Ρἱοτῖθυθ Βα θ᾽ δορί πὶ γθροίορο. 6 
ποιήσειν τὸ αὐτό, 6 ἃ 61η νἱ πὶ 
6556 Πα θ᾽ ἔα γ ἃ πι, οἵ, δάμη, ὙΠ 
0, 1, απὸ 5ἰπηα! ἈρΡΡαγοὶ ᾿πβοῖίθ 
μϊὸ ἤοργν. σφίσι ἀεἰεγο Ὧδε 115 
486 Ῥγορίθῃ δαί, 50] ΡΆ Τα 
οἷδντε οἸϊηι (1455. βαβρίοαίαβ 651, 
ΠῸΠΟ ἰρ586 τηϊβϑὰ ἴθοϊί, οἵ, ἌΠπΠ8], 
ΡΠ. ἃ. 1806 Ρ. 218. 

8. ὃ. τὸ δέ, 5611. τὸ κατορ- 
ϑοῦν, φυοὰ Ἰάθπι βἰρηϊβοδὶ τὸ 
αὐτό..- ἐκ τοῦ δικαίου. δε 
ἢοο φϑηῆθθ αἰοοπαϊ οἵ, δάῃ, 1 
ὅ1, 2. -- ἐν ἐκεένῳ, 561}. τῷ 
πεξῷ. ΞΞυσῷ διξινοςς. ἐσμέν. 
Οοἀά. 5ουὶρίανϑηι σα]5Ὸ β'ο ἰπίον- 
Ῥτοίδηξαν: αποα δαΐθηι π{τὶ- 
αι πηδίουοπ Αἰϊουϊι5 τοὶ 
ῬοΥ ἐπ ἢ ἃ 6 η185. 60 (αἰνῖ- 
4 Ὁ 6) 51ΠῚ1|5 αὐ ἀδοίοτα8. Βοᾷ 
τι 60 400 γο]ηὺ 586 η811. ΘΌΤη ἐμ- 
πειρότεροι, αυοὰ βοηθιίναμι Ρο- 
βίαϊαί, ᾿ππρΡῚ πρααϊῖ; 51 6 ΓῸ ΟἸΙΠῚ 
Ῥϑυίθ οοδὰ, ΟἸ (τ, θη ΐθητἃ 
οἰδυαϊοαί, ΟΠ ΠῸΠ ΟἸπηἷπΟ, βϑᾷ 
ἴῃ 500 Εἰ] 6 σΘηΘΥΘ. ῬΘΥΪΟΓΘΒ 
βίη. Βα Ἰίσθὶ ρὸν νϑῦῦα ἰία ἴη- 
166 οὶ ρΡοββὶῦ, ἤδθο βθπίθηϊϊ ΠῸῚ 
Ρονποῦ δὰ 1Ππ8 ἀθμηη ΒΓ Πα ΠῚ 
αποᾶ ἀρτηοηβίγαυὶ ἀθθοί: τὸ κατ- 
ορϑοῦν ἡμῖν μᾶλλον νῦν πε- 
ρίεσται, ἀποη δ Π| ΘΧ ῬΑΥΪΓΟΥ τηᾶ- 
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“ακεδαιμόνιοί τὲ ἡγούμενοι τῶν ξυμμάχων διὰ 4 

τὴν σφετέραν δόξαν ἄκοντας προσάγουσι τοὺς 
πολλοὺς ἐς τὸν κίνδυνον, ἐπεὶ οὐκ ἄν ποτὲ ἐπ- 

ἐχείρησαν ἡσσηϑέντες παρὰ πολὺ αὖϑις ναυμαχεῖν. 
ἡ δὴ αὐτῶν τὴν τόλμαν δείσητε. πολὺ δὲ ὑμεῖς 
ἐχείνοις πλείω φόβον παρέχετε καὶ πιστότερον 

,ὔ Ἵ » 

κατά τε τὸ προνενικηκέναι καὶ ὅτι οὐκ ἂν ἡγοῦν- 
ται μὴ μέλλοντάς τι ἄξιον [τοῦ παρὰ πολὺ] πρά- 

8 4, προάγουσι Β45. ατ, Ὁ. 

ἴογθ ἘΓΓΟΤΈ Τα 16. ΘΧΡΘΥΪ θη ἐΪὰ 605 
Ῥοίΐα5 Ῥϑυὶ διυάδοῖα ΡῈ Π8ΠῚ 60Π}- 
ΤΩΪΒΒΙΓΟΒ 6558 εἰβοῖσαν. Ηδδο οδυβἃ 
ἕαϊε ΟἸάββθπο ΟἿ δὰ ἐσμέν νο]1οὲ 
ἡμεῖς οἵ ᾿4ϑηναῖοι βἰπηα] δυα ν, 
Θεὰ οἰϊαπηβὶ ποπηϊηδίίνιιπι ἕκα- 
τεροι 60 4υ0α ΑἸΠΘΠΙΘη565 σογίθ 
1115 ἑκατέροις σΟΠ  ΠΘηταν πῆ η]- 
{ἰνὸ τϑοίθ δαϊα ποία πη] 6556. ὺθὶ- 
{γθΠΊῈὙ, αἸΔΠΠΠδΤ ἢΐο τι815 δὰ 
ΡΥ ΟΙΡΊΟΥ ΌΤΙ Ρ Οὐ 15 ΠΟΤΉΪη8[ν 05 
βρϑοίδι (οἷ. ἀάπι ΥἹ 80, 1 εὐ Κτιδο, 
αν. 8 50, 9 4Δάη. 3), π6 βϑηΐβθηΐίἃ 
απϊάθπιὶ ρἰδοθῦ; πᾶπὶ ἰάθο χυοᾶ 
πα 16. ῬΘΥΪ ΓΙ ΟΓ65 ΔΙ 1Οαἶτ5 σοὶ βιιηΐ 
Π0ἢ ΑἸΠΘΠΙΘΠ565 5011 γροίβ ἀϊθθη- 
ἔπ} 6588 ΔηΪΠΊΟϑΙοτ5. Εἰ [ἰσοί 
οοσ᾽ίδη40 884] ροββιυ: Ο Ὁ Τῇ ΠῸ Πα 
ἰηβίδηΐεα πᾶΥ Αἰ ργοθὶΐϊο π0- 
Βίγαἃ ἰδ πίη ΙΠ81]ῸΟΓ ΘΧΡΕ- 
νιθηίϊδ νδὶθᾶύ, ἰδηΊΘη ΟἿ 
ῬΕΙΟΡ ΟΠ βίου ΠῚ οἰΐϊδτη ροΥὶ ἴα 
ΘΟΠΊΤΗ ΘΙ ΟΓΘία1), 486 8 ΤΕ πὶ ΠἾ}1] 
ἔδοϊαί, Τα ΪΠἾτηΘ. ΡΘΡΒΡ ΟΙταΓ, Ονο- 
ἀϊπιιβ ἸΘῚ ΤΥ ἑχάτεροί τι ᾿ηίον- 
ῬΥΘΩ5. 6558 αἱ 46 508 πηϑίοῦα 
ΑὙΠΘΠΗΙ ἢ 510 ΠῚ ΘΧΡ ΟΡ θη Ἶα 5ΘΥΠ10- 
ΠΘΠῚ 6586 ΠΟ ἰπίθ! ] χοῦ), πῸ 
αεΙοίο, οὑπὶ Ῥγϑθοθββοῦῖῦ ψνῦν 
((. 6. ἰπ 5ίαπίε ρΡᾳρηδ πᾶν} ]) 
περιέσται, 6 Χ58 ἱπΈθ Π]ΘρἼΓΣ ΤΊΔΙῸΣ 
ΑἸΠΒΠΘΠΙθηβί τη. Ὀ6}}]} τυ πὶ οχ- 
Ῥδγιθηῖῖα οὐ ν ΘΓ ΒΟΥ ΠῚ ΘΟΠΘΧῈΒ Πϊο 
δϑί: ἀαδηαπαπη ΠΟβίδθβ 8 ΠἾΤη0 ἢ8- 
ἴπγϑ Δ Πα 8 1 5101 ᾿η 5100 ΘΟ Πα πηΐ, 
ἰλτηθη. ΠᾺ]}1ἃ Α]ϊα οαπδα ῬΌΡ ΔΤ 
ΘΟΙΏΤΗἰἰ(6γ6 δια θηΐ 4Ἰι8 πὶ ΡΓΟΡΙΘΡ 
61} ἐογγθβίυβ ΧΡ θυ θη 1181, απᾶ 
ῬΙ ΤΙ Π]85 ΤῸ5. θ6Π6 σοβϑβουιηΐ, οἱ 
᾿ΒΠΊΘΓΘ ΟΡ᾿ΠΔ ΗΓ 68 ΠῚ 510} 1 δἰϊϑ πὶ 

δΟΙαγᾶτη; 564 ἤπηο, 

Οἵ, δαη. 

ἴῃ ΡῬαρηδ ΠΑΡΆ] ΘΔ 611 νἱΠΊ 6556 
ΟῸΠῚ Τηϑυϊ 

Ῥυρπδηάαμη 510, δϑάθη) Ταίϊοη6 
οἰβοίταν. ποβίγατη [Ὁ σἹοἰΟΥ 8 ΠῚ, 
Θὰ Π| 80 ΪΠ10. 416 ΠῚ πδέμγδ ἰη 5110 
(μαπιὶ εὐψυχία, ἀε 4τἃ οἵ ὙΙ 
12, 4 Ἰθῖαπα 84η.,) Θα 46 πὶ δϑί δίααθ 
ἀνδρεία ααᾶτη {ΠῚ προσήκειν 
σφίσιν ΟΡ᾿ πα Ὁ) πἰ}}}} δηίθο6}- 
Ιδηΐ, Ῥυορίου πηϑίουθηὶ δαΐθπι τοὶ 
ΘΧΡΘΥΙ θη απ δπαδοίουα8. 51Π|115 
4αδτη 1ΠΠ|, ααἱ 5018. θ61}1 ἐθυ  ϑίγὶ 5 
[419 τ 0 φομΠἀδηΐ. 
δ 4. διὰ τὴν σφετέραν 

δόξαν, 5π86 ΘΙονΐα 6 6888. 
Ζιά τ γϑὶεὶ ἕνεκα, αὐ ΤΥ͂ 40, 2. 
102, 4. Υ' ὅ8. Ιαπρεπάξ, ΘΠ ῖπὶ 
μι 50πὶ Θαπι γΘΙθῸ προσάγουσι, 
Π0ῃ, 404 ΟἸαββθη δχ᾿ἰ βυϊπηαί, οα πῇ 
ἡγούμ. Τανῖ δηΐπη βοοὶϊ 1Π5 αυ- 
οἰθα5. Ῥϑυϊ σα! απ βαθθαπί, αποᾶ 
5ΌΔΤΩ (8 ἢ {Π|ΠῈ 5] ουίδ ΠῚ 11 βϑοίϑπίιγ, 
ΝΊΒΙ δα ΟἸα585. ἱπιογρ γθίδι ΟΠ Θ.α 
οοη βγιηδπάδπι 19 σφίσιν αὐτοῖς 

.ϑεραπεύοντες. -- προσά- 
γουσι, πὸ ΨΠΙΘΣ ἘΡαβινα 
προάγουσι Κτιθο, -- οὐκ ἄν 
ποτε ἐπεχείρησαν, 5061], οὗ 
ξύμμαχοι. Ῥτοίαϑ᾽8. 486 οορὶ- 
ἰδίαν (οἵ, δ4π, 1 68, 4) εβι “εἰ 
μὴ ἄκοντας οἵ Λακεδαιμόνιοι 
προσῆγον. --- παρὰ πολύ. ΟἹ. 
Δάη. 1 39, 4. 
ϊ 8 δ. οὐκ ἄν. Ἄν ῬΘίοΡ δα 
ἀνϑίστασϑαι. -- εὶ ἄξι ον 
[τοῦ παρὰ πολύ]. Τοῦ παρὰ 
πολὺ ἀΘ6π6 βυθβίαδητινο ἀϊοίατη, 
αἱ τὸ αὐτίκα 1 86, 1, τὸ 
παρ᾽ ἐλπίδα ΙΝ 02, 8. Υ1 66, 8, 
οαχὶ πίττῃ νἱτ 6 Τὴ νοὶ ἀροπὰϊ 
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6 ξεν ἀνϑίστασϑαι ἡμᾶς. Σ ῳ ἮΘ. Ψ 

ἀντίπαλοι 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΙΡΑΦΗΣ' Β, πϑ΄. 

μὲν γὰρ οἵ 
πλείους. ὥσπερ οὗτοι, τῇ δυνάμει τὸ πλέον πί- 
συνοι ἢ) τῇ γνώμῃ ἐπέρχονται" οἱ δ᾽ ἐκ πολλῷ 

ὑποδεεστέρων καὶ ἅμα οὐκ ἀναγκαζόμενοι, μέγα 

8.: ὑμᾶς γα. Δ 0Γ,; ΤΟΙ ΟΤῸΠῚ ἸΙομθ8 Ρ᾽ αὐταὶ δἰ 5010]. ἡμᾶς. 
Πα τϑοθρὶς ΒΘ. ῬυοΡύον ΒΡ θυϊογᾶ ὑμεῖς παρέχετε. Βεὰ 90 ΡῈΓ 
56. δρίϊιιβ οεδί ΠΟῚ 501{πῚ ΤῊΪ 1065, 564 οἰϊδπὶ ἱπιρθγδίογθιῃ ἢ, 1, οορὶ- 
ἰδν],Κ Πδδοῖς, ϑθααίίαν οογίθ ρυϊπια Ρθυβοηᾶ οἰϊατη 8 6, 7. 

γα ύΪ ΟΠ 6 ΠῚ βἰρηϊβοῦτα Ροἰεϑί πὸ- 
46 δὰ ἰά Ἰπβηϊείναβ (πράσσειν, 
νενιπηπέναι, προνενικηπέν αι) 
οοριίαηο τϑρείΐ, 
Ἰπαϊοδίαπι [0 αἱ 510 γϑρϑίθπαιβ. 
Τοηρσο ΘηΐπΊ ἀἴγοῦβα βαπηὶ 46 απἰ- 
θὰ5. αἰοίμπη ε8ι ἴῃ δάῃ. ΥΙ ὅθ, 4 
δύ (411 4816 6ϑί τὸ εὖ πράτ- 
τειν καὶ τὸ κακῶς εἰ ᾳυοᾶ [ε- 
Θοἰθαν. ἰῃ ΡΙ]αΐ, ἀοτρ. 4978, υδὶ 
1088 σοπίγαυϊϊ γϑίϊο “φυϊὰ οοσ᾽ίδη- 
ἄστη 810 οβίθηαϊι, Νραιθ τηᾶρὶβ 
ΟἸα558. ἔθυγι ροίεϑί Ἰπιθυργθίαῃο, 
Ῥαυΐαὶ οπὶπὶ τὸ παρὰ πολὺ αἷἴ- 
[θυ π απ ΟΟΡ᾿ ΔΓ απ] βρη Πο8}8 
δίᾳι Ποὺ αἱοΐ, Αἰμδηΐθῃβεβ ΠῚ 
8586. 6558 σ'ΘδίιΓΟ5 αὖ ΠΤ ΠΟΡΕΠῚ Πδ- 
νἱὰπὴ ΠΕΠΊΘΓ ΠῚ ψἱγἑαύθ ΘΟΠΊρΘη- 
βθηί. ϑβα Ἰἰοοὲ αἰ δγοπίίδπι τὸ 
παρὰ πολύ π5ἰρηϊῆοατα ροβδβὶϊ, 
ἰδτηθη ἰᾳὰ ᾳιοαᾶ Ο]455. σαἱς πῸ}10Ὸ 
040 ἴῃ ᾿ἰρβὶβ γϑυθ]5 ἰηθβί, βεᾶ 
ΕΧ ΔΙ᾿ 0 1156 80 60 αἰπηρσίταν, 
ΝᾺΠῚ δὶ αυἱβ αἰοῖς 56 τὸβ σοϑβία- 
ΓΌΙΩ 6558 ᾿πᾶρηᾶ Οραμ αἰ γθηιϊα 
ἀἰρηᾶβ, πηϑίουθβ, ΠΟ ΠΠΪΠΟΡΕΒ 
0085 οορ᾽ίδιηι8. ΝΟΡΪ5 τοῦ παρὰ 
πολύ τπὑὐποὸ νἱάἀρδιαν 6χ τηδυρὶῃθ 
᾿γγορβίβδθ. Νὰπι δὰ Θοπιρ! ἐπάπιπι 
ἄξιον ἴδο!!6. οὁχ ΒῈΡρουΙοΥθιι5. δὰ- 
ΒΟΥΙΌΙ ροίοναί τοῦ παρὰ πολὺ 
(8 4) προνενικηκέναι. Ουδηι 
οοπϊθού νὰ πὶ ΘΟΠἤΡμηαγθ νἀ είν 
5080], 4αἱ Παθο δαποίαν!ι: ἃ νοῦς 
οὕτως" ἡγοῦνται οἵ ἐχϑροὶ μὴ 
ἀνϑίστασϑαι ἡμᾶς ἄλλως ἢ 
μέλλοντας τι γενναῖον πρᾶξαι, 
ουμὴ γενναῖος οὐπὶ σΘηῃοιΐνο ἰιη οὶ 
ποαιθαὶ οἷαὰθ τοβροπάθαι ἄξιος 
ΔΌβοϊαἰθ Ροβίίαπι (οἵ, 1 142, 7), 
ΠΟ Ομ ΠῚ Θ᾽ Θηρί, “ἰαποία πηι. ἤυπο 
ρίαν τοῦ παρὰ πολύ ποη [ἰε- 

οατη π]|ὰ το 

Θοῖβ8α ρυΐδτηαβ. Οὗ, Απηπαὶ], Ρ}]]}, 
1,1. ρ. 219. Β΄Π}}16 δα αἰδιη θηΐ 
ἱπνθηΐϊπηιβ 16,1. Μαχίπιο ἰδηραϊ- 
ἀὰπὶ δβί αὐοὰ Ηδυνν. βυρβυϊταϊ! 
τοῦ παράπλου Οἴου θη5. 86, 2, 

8 6. ἀντέπαλοι. ΠΣ 
αἰγαπὶ πᾶθὺ νῸΧ ἢὶο βιρῃϊῇοοί 
Ῥᾶγο5. ψὶγὶθ 5. δὲ τἂν ογ5ἃ- 
τἷοβ ΡῬυρηδηὶ Ομ ϊ{ί6ῃ - 
65, ϑαρροῦντας ἀντιπαλαΐίειν 
(ΒΟΒ0Ι. ). εᾶ δάνββδυϊοϑ 86 18 Πὶ 
ἀρυὰ Τῇυο, ἀντιπάλους αἰοὶ γοοία 
περαὺ Κγαθρ,,, παῖδ σοπίγδ [θυ 
Ἰιοδι 458, 1 δἃυϊ 1 8, 8. Οἷ, δάη. 
1Π 49,1. δε τὸ δχ θα γΈΒΡ0ῃ- 
ἀθπίθ αἰοίαπι ὁδὶ 61, 4, αδὶ οἵ, 
δάη. Ῥογρθύδμη ἢ πλείους ο0η- 
θοῦ Μδᾶν. 1.1. Ρ. 818; πᾶπὶ ατίϊ- 
9010 ΔΘΘΎΘ ΟΔΥΘΠΊΙΒ5 δὐ αἱ ΠΙΙΠΊΘΡΟ 
ῬΙαΓ 65 βαπὶ “οτίο οἰϊδπὶ ἀντίπαλοι 
Βιη:, --ο ὥσπερ οὗτοι. Ἐδ58 
Τιαοοἀ δ π ΟἢΪ05 Ομ ΠΊ Ρ 6. 856 ἰϊααοι 
ἴὰπὶ 6χ νν. λογιζόμενοι οὗτοι 
κ.τ.1. --- πέσυνοι. 9 ϑαϊάδ5 ἴῃ 
περιωπή ἰαίεν γλωττώδη Τπὺ- 
ογάϊαϊβ 6856. αἴοῖν αΚ. Αἱ 60 
Ῥτδρίθι 8|105 δχ ροδιϊβ ΑΘβοῦ 5 
(ϑΌρρ!. 851. Ῥοιβ. 112) οὐ Ευνὶ- 
Ρ᾽ά65 (Θαρρ]. 131) οὐ Αὐβίορμαπ85 
(Υ 68ρΡ. 885), οχ βουϊρίουῖθιβ Ηβγοά, 
Τ᾽ δ. 15:. 92: ΙΕΊΟ ΘΟ ΝΣ 
148, Ὠϊοη. ΗΔ]. Απὶ, 11 806. ΑΡΡ. 
Β. Ο. ΠῚ 80. 50. 857. Αρϑιῇῃ, Ηϊβιί. 
1 8 υἱππίαγ, ΑΡ Εὐαδίδιῃϊο τη] 
Συρακοσία λέξις νοοσδιίαν, --- οἵ 
δ᾽ ἐκ πολλῷ ὑποδεεστέ- 
ρῶν. Ὅδ ΘοἸ]σοδιίομθ. ν ΘΓ ΘΟ ΠῚ 
οἵ, δά, 1 69, ὅ. Οδίογυτῃ δὰ ἤδθο 
ΠΟῸΒ 8 ΒΡ ου οΥΐθιιθ ἐπερχόμενοι 
γ6] Ῥοίΐυ8 ἐπεόντες γΘροιϊΠΊ08, 
αἰ ἐξ ἐλασσόνων ὁρμᾶσϑαι εἰ 
β' πὰ ἀδαγραπίαν, Οἱ, Βουπῆ. 
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τι τῆς διανοίας τὸ βέβαιον ἔχοντες ἀντιτολμῶσιν. 
ἃ λογιζόμενοι. οὗτοι τῷ οὐκ εἰκότι πλέον πεφό- 
βηνται ἡμᾶς ἢ τῇ κατὰ λόγον παρασκευῇ. πολλὰ 
δὲ καὶ στρατόπεδα ἤδη ἔπεσεν ὑπὸ ἐλασσόνων 

» 9 ΄ " δι, πὶ " - τι πο τι Ξ- 5 

τῇ ἀπειρίᾳ. ἔστι δὲ ἃ καὶ τῇ ἀτολμίᾳ᾽ ὧν οὐδε-- 
τέρου ἡμεῖς νῦν μετέχομεν. τὸν δὲ ἀγῶνα οὐκ ἐν 

- ’ δ ἣ 3: ’ 9 Ὁ 9 ’ 

τῷ κολπῳ ἕχων εἶναι ποιήσομαι οὐδ΄ ἐσπλεύσομαι 

ἐς αὐτόν. ὁρῶ γὰρ ὅτι πρὸς πολλὰς ναῦς ἀν- 
ὔ 3 , ᾿ ΄ Α ΡΩ 

ἐπιστήμονας ὀλίγαις ναυσὶν ἐμπείροις καὶ ἄμεινον 
πλεούσαις ἣ στενοχωρία οὐ ξυμφέρει. οὔτε γὰρ 
ἂν ἐπιπλεύσειέ τις ὡς χρὴ ἐς ἐμβολὴν μὴ ἔχων 
τὴν πρόσοψιν τῶν πολεμίων ἐκ πολλοῦ οὔτε ἂν 
ἀποχωρήσειεν ἐν δέοντι πιεζόμενος" διέκπλοι τὲ 
οὐκ εἰσὶν οὐδὲ ἀναστροφαί, ἅπερ νεῶν ἄμεινον 
πλεουσῶν ἔργα ἐστίν, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἂν εἴη τὴν 

ϑυγηί, Ρ. 229. Πολεμοῦντες ποδβοῖο 
ἀπη86 ἀθρροπιδι ΟΙαβ5. Οδίθγαπι 
Κσαβρ. οἵ ΒΟΥΙΡ510, αἰ Ἰρβαπι 
ἐπέρχονται ἰιογατὶ ροββεί, αφυοᾶ 
Δα ᾿πι6]Π6ρ 6 πα πὶ νἱχ [ΔἸ Π1π|8 οϑί. 
--- τῆς διανοίας τὸ βέ- 
βαιον, ἃ πὶτιὶ ἔϊτγτη τ Ὁ 6 πη. --- 
ἀντιτολμῶσιν. ῬγδθίθνΡ ἢ. ]. 
εὐ ὙΠ 21, 8 ποῖ νἱαθγὶ ΤΘΡΘΡ ΓΙ 
δαποίαϊ Κίυρρ. 564 οχβίβδυϑ δία τη 
ΔΠΙοαδὶ ἀρὰ ΡΙαι. Ραίεοῆι οχ Βίθρἢ. 
ΤΙι68. -- τῷ οὐκ εἰκότι, ΡῬΟ}- 
τὸν [1ὰ ααοᾶ ΠΟ νϑυϊβὶ- 
τη 116 ΘΓ  (Π05 ἰᾶπίο πηΐ που 118 
ΟἿ) ΟΟΡ 8 1ρ05818. οὈν᾽δπὶ ᾿{π|Γ08), 
-- ἢ τῇ κατὰ λόγον παρα- 
σπευῇ, 4ᾶτ ΡΓΟΡίου ἃΡ- 
Ῥανδίιπι ταϊϊοπὶ οοηβθηΐᾶ- 
π ΘῸ Τῇ 551 {86 Π| ἢ ΌΘΓΘΠΊ115, {ἰ ΠΟΤ 
ΔΙδοιὶ οββθηί, Οἴιπ) βϑηίθηΐ οἵ, 
ΥἹ 84, 8. 

ξ 7, ἔπεσεν. Ῥτο μος ἔπαι- 
σεν ἰερὶ ἰαθεὺ Ηδαβὶ8 ΠπουΥ. 
Τῆυο. Ρ. 67 .54.,), αυἷὰ πέπτειν 
46 ἰοὐϊβ Θχθγο ἰ θ5 ἀἰοὶ πΠῸΠ πη6- 
τηϊηουὶΐ, οἰϑὶ ἀθ τηᾶρσῃᾶ ροίθηιϊϊα 
ΤηΆΡΉ ΟΥ̓ ἱπηρογῖο (υὐ ὙΠ 77, 7) 
Ῥοβίίαμη γθρουϊδίαγ, 5684 οἵ, Ηδθυοα, 
ὙΠΙ 10, εἰ, δρυὰ παέειν οἴξεη- 
βἰοπὶ ἴοι ὑπό γΓεβροπάεὶ Κτγπερ. ̓  
ἂθ αὺὰ ΡῬΥδοροβίτοπα οἵ, δάπ, 

8, 2..--- ὧν (ουπὶ νΙ, δανουβαίνϑ, 
ἩΠΙο9Οὴ- . μετέχομεν. σι 
ἰαβίϑ 5. ἀυριιπιθηίεῖο, 5.118} 60η- 
ἰτᾶνγῖα βθηίθηιϊα “ακεδαιμόνιοι 
δὲ μετέχουσιν εχ ροβίία ὁοη- 
ἰγᾶσῖᾳ 1 6] Θροπᾶδ οβϑί. Οἵ, Θ᾽ πίθη, 
δα ΡΙυΐ. Τμοπηῖϑι. Ῥ. 2, Μῖτε (]855. 
Ὠΐο δἰβυτηδίϊομθ πη ργῸ δαπῃοιία- 
τἰοη 86 6586 Ορίμδίμαγ, 

δ 8. ἑκὼν εἶναι. Οἵ, Μαμῇ, 
8 845, 8. Κυπορ, ατ, 8 δ, 1 

οϑᾷ 1. - ἐμβολῆ ν. Ἐμβολή 
εβύ ἱπιηιρθίιῃβ γοϑίγο (τῷ ἐμω- 
βόλῳ) ἴαοἰοπα π5. Οἱ, ὙΠ 84, 5. 
86, 8. Ῥιδηραῖϊναν ἃ προσβολῇ 
ὙΠ 710, 4, αδἱ ἱά. δάη.-- πρόσ- 
οψιν, ΟΠ ΒΡ ΘΟ, αἱ Ιν 
29, 4. Ρτορίεν ἐκ πολλοῦ οὐπὶ 
60 ΘΟΠΕΧΌΠΙ ΙΪΠῚ5 ἀρίμπη αβί 
πρόοψιν, ἀε6 απο οἵ, ἀάη. Υ 8,8, 
αὐυοὰ 5ογῖρϑὶῦ Βϑκκ, Πεταταήπὸ 
νΟΘΔ θα] πα Τιι, ὐὐἰθαῖν ΡΟ]]. 11 58. 
-- ἐκ πολλοῦ, ε Ιοπρίπαιο; 
αἱ ΙΥ̓͂ 82, 4 οἱ ἃ]. --- ἐν δέοντι, 
ἰα5ο θρΡ ΓΘ, 8Ϊ ΟΡ 5Ϊ11. 
Οἱ, Κτιορ, τ. 8 48, 4 δάη. ὅ. --- 
διέκπλοι. Οἵ, δάη. 1 49, ὃ. -- 
ἀναστροφαί) αἵ εἰς τοὐ- 
πίσω ἀναχωρήσεις, ἀνακάμ- 
ψεις. ϑοῃοὶ. Βοπθ. Οἵ. Αυγίδη, 
ΑἸΔΌ Ὗ 18, ὅ. Ταοῦ. 16, 7, οοη γᾶ 
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ναυμαχίαν πεζομαχίαν καϑίστασϑαι, καὶ ἐν τούτῳ 
αἵ πλείους νῆες κρείσσους γίγνονται. τούτων μὲν 
οὖν ἐγὼ ἕξω τὴν πρόνοιαν κατὰ τὸ δυνατόν" ὑμεῖς 
δὲ εὔτακτοι παρὰ ταῖς ναυσὶ μένοντες τά τὲ παρ- 
αγγελλόμενα ὀξέως δέχεσϑε, ἄλλως τε καὶ δι᾿ ὀλίγου 
τῆς ἐφορμήσεως οὔσης. καὶ ἐν τῷ ἔργῳ κόσμον 
καὶ σιγὴν περὶ πλείστου ἡγεῖσϑε, ὃ ἔς τε τὰ πολλὰ 
τῶν πολεμικῶν ξυμφέρει καὶ ναυμαχίᾳ οὐχ ἥκιστα" 
ἀμύνασϑε δὲ τούσδε ἀξίως τῶν προειργασμένων. 
ςξ ΝᾺ 9 Ν , δ τ Ἃ - 
ὁ δὲ ἀγὼν μέγας ὑμῖν, ἢ καταλῦσαι 1Π]ελοποννη-- 
σίων τὴν ἐλπίδα τοῦ ναυτικοῦ ἢ ἐγγυτέρω κατα- 
στῆσαι ᾿4ϑηναίοις τὸν φόβον περὶ τῆς ϑαλάσσης. 

8.3. ταῖς τὲ ναυσὶ 1., γαϊ. Ρα]. Αὐρ. Μ. 8455. Οἱ, δάη. 
ὥστε ΡΓῸ ὃ ἔς τε οοδά, Θυοὰ Βέθριι. γϑϑύϊψα!ε Ἰερῖββϑ ν] ἀδίαν 

5601. 4υἱ 510 ἱπιεγργείδίαν: ἤτοι ἐν τῷ πολέμῳ κόσμον ἔχετε καὶ 
σιγήν, καὶ συμφέρον ὃν τοῖς μετιοῦσιν ἐπιτοπολὺ τὰ πολεμικὰ 
καὶ μαλιστὰ τοῖς ναυμαχοῦσιν. Τίᾷ οὐπὶ 58ηἃ ενδαδί βεηίθηιί, 
ΠΟ δϑί οϊιϑα ΟἿ Ουπὶ (]455. ἀ6 θαι οτνὴ ΘΟΥΓΕΙΡίΘΙα ΘΟσ᾽ 6 ΠΊ115, 

καὶ ξυμφέρει 1ι. γαί, Ρ4]. Αὐρ. Μ. 455. Ο]. εῃ. Βα5. σι: ἘΠ 

ΑἹ. 299, ΡΙαΐ, Ἐππι. 7, αο5 ἰΙοοοβΒ ἀϊοίαπηι οϑί 11 9ὅ, 4; παᾶπὶ ῬΠοτ- 
ἴον Κταθρ. Μίηπδβ τγϑοῖθ ΟἸα 585. 
ΘΟΠνΘΥΒΊΟη65. ῬοΒύ ῬΘΥΓΌΡ (ΟΠ 65 
ἴαοίαβ δὰ πᾶγεβ ἀἸ 5βὶ ρδίὰβ ἀε!θη- 
ἀδ5 6558 ψυ]ῦ, -- ἐν τούτῳ] ἐν 
τῷ πεζομαχεῖν. ὅ6Π01.. Οὗ 1 
90: 4. 81, ὅ. 
ξ 9. εὔτακτοι.... μένον- 

τες. Ἦδεο, 58] τε γοιηθίαν (εἴ, 
568.), 5ῖο Ἰη ορργθίδηαα βαηΐ: Οὐ - 
ἀϊποῖη βεύνδηΐεβ οἱ δρυὰ 
ΠΡ 635 ΓΕΔ ΠΘηΐ658. [ἰὰ δᾶ- 
ἸΘοῦ ν 1 ΠῚ εὔτακτοι, δα αποά ᾿ἰδῃὴ 
οορὶ δία ν μένοντες, νἱἀθίυν ὁχ- 
ΡἸϊοανὶ νϑυθὶ5 παρά τὲ ταῖς ναυσὶ 
μένοντες, η6 πρωϑύστερον οΥἱτῖ 
Ῥαϊαηα πὶ 5᾽1, ΤΑΠΊΘη 51 ΠΡ] 1 οἷτ5 
οὐ δρίϊι8 οδί αυοὰ τε ΟΠΊΪ550 
Βἰσηϊποαίυσ: ΘΟΠΡ Ο5᾽ 15 ΟΥ- 
ἀϊπῖ θὰ 8 ἃρυὰ πᾶν 65 πᾶ η 6} - 
165. Ρτγδβίογθα παρά οἱ βεπίθηϊ δ 
οἵ ΒουΠΟΠἶβ ἰθρῖθι85 ἐπ τ 
αἰ Πυτηδῃ5 Κιυρς. (1 ὉΠ 55 68, 
86) τἀποῖὶβ ἱποϊιϑὶι, ϑεὰ παρά, 
αὐ Πα Δ ΓΆΡ, δια δα γῸ5 
Ρουπογ οβίθπάπηϊς 48, 2. Κ᾽ 20,5. 
Χρη. Απηδῦὺ. Υ 10, 2, οἱ βοάθιι 
ΡΓΟΥΒΙΒ τηοᾶο παρὰ ταῖς ναυσί 

τηϊοπὶβ 4ἀαοα 6 ΤΠ 65 ἀρπᾶ πᾶἃ- 
νε5 'ἴῃ ἰοῦ 6856 ϑρρᾶγοί οὃχ 
ἐμβιβάσας 90, 8. Τεοηογο ΟἸ485. 
παρὰ ταῖς τὲ ναυσί εχ Ηοτηο- 
τἱοὶβ παρὰ νηυσὶ μένοντες, αυ88 
ΠΟ ἰδ ποία 5πηΐ ΠΥΡῚ 5. αὐ 
βῖπθ οᾶτπιβα ἰάοπθα δἀβουρία οχ- 

: 15 πη}, Πδί8 Ορ᾿ηδίτιϑ ὉΠῸΪ5 

Οἰ ΓΟ ΒΟΡΙ ΡΒ], 
γελλόμενα. 

-- τὰ παραγ- 
. δέχεσθε. Οἱ. 

δάῃ. ΕΠ 9 - δι᾽ ὀλίγου τῆς 
ἐφορμήσεως οὔσης; οὐ ΠῚ 
(Ποϑύϊα πη) βίαϊϊο ὑπᾶθ ΠΟΒ 
οὈβουναηΐ ΠΟ ἰοη ρα ἃ 510 (ἃ 
αὐ ἴδοι! !6. ΠΟῸΒ ἀρατοᾶϊ Ῥοβϑιηΐ). 

»Εφόρμησις ἐδ Ῥτὸ ἔφορμος 
ΠΙΘ, 1.“ ΒΊ οοπιΐ. ᾿νμορῖσαῦ οὐϊδπι 
1Π 88, 8. ΜΠ 29.1 δὲ Βἷ5 ΥΠΙ 
15..1 ἐξ 9. Ὅδ νϑιρὶβ δι᾽ ὀλίγου 
οἵ, δάη. 29, 8, -- κόσμον. Οἵ. 
δάμη, 11,9. --- ὃ ἔς τετὰ πολλά. 
Ηιϊιιο ἰδ ΟΧ ᾿ΐϊβ 486 5ΘαΌΠΠἰῸΓ 
ἀβϑυσηθηάσπι ξυμφέρει. ΟΥ 1Υ 
96, δ. 

8 10. την ἐλπέδα τοῦ 
ναυτικοῦ. Οἱ, δάῃ, Υ 14, 1. 
-- περὶ τῆς ϑαλάσσης, ἂς 
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Ε ’ 13 3 δα χοῦ [νὴ ’ 3. ὩΣ ἀναμιμνησκω δ᾽ αὖ ὑμᾶς ὅτι νενικήκατε αὐτῶν τι 
τοὺς πολλούς. ἡσσημένων δὲ ἀνδρῶν οὐκ ἐϑέλου- 
σιν αἱ γνῶμαι πρὸς τοὺς αὐτοὺς κινδύνους ὁμοῖαι 
εἶναι." 

90. Τοιαῦτα δὲ καὶ ὃ Φοριίων παρεκελεύετο. 
οἱ δὲ Πελοποννήσιοι. ἐπειδὴ αὐτοῖς οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
οὐκ ἐπέπλεον ἐς τὸν κόλπον καὶ τὰ στενά, βουλό- 
μενοι ἄκοντας ἔσω προαγαγεῖν αὐτούς, ἀναγόμενοι 
[κ [ ΕἸἾΒΕΛῚ ’ ’ Ἀ » 

ἅμα ἕῳ ἔπλεον, ἐπὶ τεσσάρων ταξάμενοι τὰς ναῦς 
ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν, ἔσω [ἐπὶ] τοῦ χόλπου δεξιῷ 

σαρ. 90. 8 1. ἀναγαγόμενοι Τιᾶυν. ἢ’. 
παρὰ τὴν Τιααν. πη. Ὑιπα. Ε., 

τοῦ παρὰ τὴν Ἰἰ|]δίιπι 6558 Ροιβρίὀααπι εϑβί. 
αροβίὶ ἑαυτῶν. 

γΓοτηδυγϊ (ἰτηᾶ. Οἱ 118,1, 80,8. 
98, 4, 142, 0. Νεΐανγ!α ἰθιηθυ δία 
τοῦ ναυτικοῦ εἱ περὶ τῆς ϑα- 
λάσσης 4εἸ. Πουν. 

ἘΠ 5 αὐ: ἐθοεατο, ΠΟ: 8. 2: 
Κυυοσοιῖῖ αὖ αἀπάογϑβρίές ἱπίου- 
ρτοιδη τὶς ἜΧρ Ιοδίϊοη πη τϑἕθ! !ϊξ 60 
ΟἸα55. αι οᾶ ἀπίθα 46 σταν]δίθ, ΠῸΠ 
ἂς αἰ που! σογίδτηϊπὶβ 5ΘΓΠΊΟ 
ἔπονῖε, --- ἡσσημένων ... εἶἷ- 
ναι. Οὐπηι βθηίθηί οἵ, Ὑ1Ι ΘΙ, 8. 
ἦν. ΧΧΙ 40, 6. Ἐϑέλουσι ἢος 
η0ὺ ΤῊ, ἰοοοὺ ναϊθὶ βο]θπί, υἱ 
ἃ Ρπαν Βεγοῦ. Τ᾿ 74: ὙΙ1 50. 157. 
ὙΠΙ 60 εἰ αἰϊοβ. 

ΟΔρ. 90. 81. Τοιαῦτα δέ. 
Οὗ δάῃ. 1 44, 1. -- παρεπε- 
λεύετο. Οἱ. δάπ. 1 12, 8. --- οἵ 
δὲ Πελοποννήσιοι Ἐν τὸ 1: 
"ΠΣ Βίδι!9Π 6. ὈἰΡΟΓυΠΊαπ6 οἵ. 86, 
2.4, -- ἀναγόμενοι (οἴ, 54.) 
Ῥυδοίεγεπά πὶ οϑί, Νᾶτη πὸ ΔὉ 
οὐδ ἰδηΐιπι αἀἸβοθββίββο Πᾶν 65 αἷ- 
ΘαΠταΓ, 5684 ἄστη ᾿πίτᾶ βίπυση Ο0- 
γἱ ἰδοῦσα 56. σοηνογίαηϊΐ Αἰΐαπη 
Ῥειν55θ, αυᾶτθ, Ῥμονπηΐοῃ, ὡς 
ἑώρα ἀναγομένους αὐτούς, 
. 6, ΘΌΓΒΌΤΩΗ ἴῃ ΔΙῸ ΠῚ ΙΓ 
θη θηίθ5 (90, 3), 605 ἴἰπ Ναῖι- 
Ῥδοίαπι ἱπιρθίμαπη ἰαοίαγοβ 6558 
ΒΙΒΡΙΟαἴΠ5. δβί, Ο. ΑηπΑ]. ΡΠ1]. 
1,1. Ρ. 314, --- ἐπὶ τεσσάρων, 
υἱοῦ ϑολὶ 6 λοοῆι, λϊπίου οἴπαπάεον. 

σι, 86ῃ. 
απο 6χ 56Π0]. ἐπὶ τὴν] ἀντὶ 

ΤΠ οῖπάθ δὺ τῇ, Ὑ]πά. Ε. 

Οἷ, δάη. 84,1 εἵ Κναθρ. αν, ὃ 68, 
40 8αη. 6. --- ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν 
γῆν. ὑπ ἑαυτῶν ποπ φροββῖξ, 
αποά τοί. Ηϊβι. νο]. ΥἹ ρ. 2392 544. 
(ἰπέογρν. ΠῚ Ρ. 480 544.) οδηβαῖϊί, 
41 ἸοησαΠῚ Δρροπαΐοοτη ἀθ ΠῸΟ 
Ιοοο 5ουρ51, δὰ ΑἰΠθηΐθηθ65 το- 
ἔδυτὶ (πη ἴῃ ΘΧΘΠῚΡ 15. 4αῖθιι5 Ἰὰ 
ΘΟΠΊΡΡΟΡᾶΡα βίπααϊί ἑαυτοῦ ἴῃ 
ΘΠ 1815 ΘΟ. Π480115 Ροβίίαηι δὰ 
Βαθ᾽εοία ΘΠ ΠΕ ΔΙΟΓΠ ΡΥΪΠΑυΪο- 
σαμσι Το ογίαν, Πἰο ἀπο πὶ ἴῃ Θππη- 
ἰἰαύϊοπθ ροίϊογθ ᾿θρ᾽ἐαν, 5641 ἴῃ 
118 αι ἀθδ τισὶ Παϊι5 ΡΓΟΠΟΙηΪ- 
ΠἷβΒ αἰβρυίαββοί δῦγᾶββθ ΔΠΟΙΟΥ 
ΠαΠΟ 'ἴρ56 οοπῇῆϊξοίυν ὙΠ Ρ. 579 
ἀπερτρτ. ΤΥ ρο 9). 6  ἸΟΟΠΥΝ" (51 
Πᾶθο ουπὶ ἔπλεον πθοίδηίαν, 56η- 
ἰοηϊαὰ ἄεθοδὶι 6586 ἰᾳ κί 568 
ΒΘΟῸΠ απ {6 ΥΓ8 ΠΊ 581), δ 
παρά ἰερσεπάμππι (οἴ, 54.) ᾿δυϊ, 
οὰπὶ ΠΟ ἃὉ ᾿πίθρρυθίῖθιι5 ΡΓο: 
ἔδοίιπη 5ἰ., ἀδιϊνὶ τῇ γῇ τϑρο- 
ποπᾶὶ νἱἀθπίαγ, Αὐποιάτιβ ἰἈπιθη 
Δοοιβαίνοβ. ἰία ποίαν αὖ ΡΥΘΘρο- 
ΒΙΠΠΟΠ15. ΠΟΙΙΟΠΘΙη 6Χ ἀπδ 0118 πηϊχ- 
ἰδ 6886 Θδηβϑδί βἰρηϊῆοδη 8. ἴῃ 
5ὉῸ|ΠῈ Ὁ ΘΟ ὙΠ ΠῚ ΥΘΡΒῈ5 ΘΕΡΓΟΡ- 
67 ΘΠ. ΡΥ. δηϊπὶ ἰάθο ἀϊοὶ 
Ροίαϊδθθ. ααΐϊαὰ Ρ᾽ογάθαὰθ. ΠΆΨΘ5 
(ον ] ογαπι, ΒΊΟΥ οηϊου πη, Ρε]- 
Ἰθπθηξίατῃ ἔπογῖηι. ΟΥ, 80, 8. 568 
Πυϊὰ5 πιϊχίαθ β᾽ σηϊ Ποδιοπἶ5. πΠ8}- 
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2 κέρᾳ ἡγουμένῳ, ὥσπερ χαὶ ὥρμουν" ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ 
εἴκοσι ἔταξαν τὰς ἄριστα πλεούσας, ὅπως, εἰ ἄρα 
νομίσας ἐπὶ τὴν Ναύπακτον αὐτοὺς πλεῖν ὃ Φορ-- 
μίων καὶ αὐτὸς ἐπιβοηϑῶν ταύτῃ παραπλέοι, μὴ 
διαφύγοιεν πλέοντα τὸν ἐπίπλουν σφῶν οἱ ᾽4ϑη- 

Ιὰπὶ εβί ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ, Π6Ὸ ΒἰΠΊ16 
ΨΙΠ 101, 1, υνἱ ἐπὶ τὴν ἤπειρον 
Βἰπηρ Ἰοῖτον γΘΡΒ5. σοηςΐΠ6η - 
16 1πὶ βοηδί, Αὐτῶν ργο ἑαυτῶν 
ἸερῚ νοϊαϊὶ ΒΙοοπιῖ,, δἰᾳὰθ δαί 
Βοο δαΐ οογίθ ΑἸ Π ΘΠ θη β᾽ τὰ ἢ ΟΠΊΘΠ 
ἤπὰη0 ἀοβίαογαί το, ὅθ Ποὺ 
ΒΌΡΡΟΒΙίο ἈΪΠΠ Ῥγοβοῖναγ, ΟΠ 
ἐπὶ τὴν αὐτῶν γῆν ΑΙ Πιὰ νά] 6 η5 
δίαὰθ ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἃ 
ἱΡ5ΟΓᾺΠῚ ὑθΥΓἃ ΠῚ βσηϊ οί, Οἵ, 
δάη. 1Π 22, 6. Ναυπακτίων ῬΓῸ 
δοάθπὶ ἰθρθπά πη 6558 δυάδοῖῃ8, 
Π6Ο ἰδηηθη ΘΟ ΘΙΪΘΗ 8 Βαδρὶ- 
οδίυν Κταορ. Νὰπηι εἶ ἄρα... ὃ 
Φορμέων ρᾶτυπι δρίο ἀἰοία 6Θβϑϑθηΐ, 
δὶ Ῥβὶοροπηθβὶὶ ΘΌΓΒῸΠ) ὈΔΙΆΤη 
Πὰς αἰγοχίββθηί. Ηρο Θογίαπι δύ 
ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γὴν ποη ρο8586 
τοίουυὶ δ ἔπλεον. Νᾷπι 5ἱ Ρεϊο- 
ΡΟΠΠοΒΙὶ δὰ (οἷ. Τῖν, ΧΧΧΥῚΙ 
44, 1) βῖνθ ν δι 5118 508ΠῚ ἰθΥΓᾺ ΠῚ, 
Ϊ,. 6, ῬοΙορομπθβαση, νϑοὶϊ οβϑϑηί, 
ααοα νἱχ ροίεγαπέ, οἵπὶ ᾿θ᾽ ἀ6Τὴ 
Ῥῦορθ Βμίυπι Αομδϊουτη ἴῃ βίδ- 
τἴοπο δβϑϑθηΐ (860, 4), ποὴ ροίεδγδαϊ 
ῬΠΟΥΠΊΐο, αὐ ἀοῖπα 8 πᾶνγαίαγ, 58- 
ΒρΡ᾿ συ 605 οοπίτα Ναιρϑοίαπι 
ΡῬΥοβοϊβοὶ, ααἷἰὰ ἀΐνοῦβα συϑρῖοπθ 
ΟΌΓΒΊΠῚ αἸτοχ ββθηύ, ῶυο σορηϊίο 
ΟἸ458. ἐπὶ τὴν ἑαυτῶν γῆν οὐτὰ 
ταξάμενοι ἰυηχὶΐ ἰμεγρυθίδιιβ 
ΒΔ ΠῚ ἰΘΥΓΔΙ ΨΘΥΒ115, ἰίᾶ αἱ 
Ῥεοροπμ δὶ οὐδΠ] ἃ ἰθῦρο Πᾶ- 
Ὀεγθηῦ. ἢοο ᾿ἰρὶθαῦ τη ΟὈΠῚ 
αὐδίίαοῦ πϑν] πὶ ΟΥΐΪΠ 65. Δ] 1 11ΠῚ 
Ροϑβὺ δἰΐαπμη οο]]οοαββθηΐ, ἀθχίγου- 
ΒῸΠῚ ΘΟΉ  βὶ, ἰΐα τι ᾽8 πὶ απδίζι ον 
πᾶν απ ΟΥ̓ΪΠ 65. ΑἰἸὰ8 ἰχία 4 πὶ 
οβϑοί, ἰηίγα βϑ' ΠῸΠὶ ΘΓ ἴῃ 8]- 
ἰὰ Π| ἰδηθηίθ8 πᾶνὶσαθαπί, 6400 
ἰδοίι πὶ οδύ υὐ Ναιρδοίι πη ρδίθγθ 
ν᾽ ἀδγθηΐην, Νάνθβ, σὰ ΠῚ ὈΓΪΠΊΙΠῚ 
ογαἀϊπαίδθ δββθηῦ, Ρρίοροῃπεϑὶ 
ΟΥ̓́ΔΙῚ ἃ ἴθ Παθιΐ5856 ἰρϑ88 4υἱ- 
ἄδπι ργδθροβ. ἐπί, ἀ6 αὐὰ ργδθίον 

ΨΠΠΊ0Ι., 1 οὗ ΙΔ σα- 9.8. 
ΠΟῚ ΘΧΡΥΪ Μη αγ, 564 ἰπ4θ6 ἰηι6]- 
Ιϑθοῖταν αὐοα Θᾶ6 ΑΥΠΘΠΙ θη βίατη 
οἰαβδβὶ ορροβίίαθ ογϑηΐ εὐ ἀιοά 
ἀεἰπάο Πᾶν Ρ 8.556 ἀἰοιιπίαν δεξιῷ 
πέρᾳ ἡγουμένῳ, ὥσπερ καὶ 
ὥρμουν, 400 5 πἰἤοαιαν δοῖεὶ 
φογπιδ ἐππάοπὶ ΤΟΙ Παΐ886 ἸΟΟΙΠῚ 
410 δὰ οτγἂπι σοπϑδίϊίοσδηῦ: ἤοῸ 
ΘηΪπὶ ἰΐᾷ ἰδηίατη ἢογὶ ροίοναί, 5] 
ΟΥ̓Δ ἃ ἰθΓθῸ Βαθαθυδηΐ, --- 
[ἐπὶ] οὔτ ἔσω ἰαποίαπι οὐπὶ 
οΟηΐγα ἀἰσθηαὶ ᾿5ῈΠῚ 511, δαί γΘ 
Κυαθρ, ἰὰ παπο ἀοἸενίτηυ8. ΕὙΤΡΟΡΘ 
ΠΡΘΉΝΣ εβ, - δεξιῷ κέρᾳ 
ἀρ αέφος 6 ἀδιϊνίβ νἱά, 
Μαξι, αν. 8 406 δἄπ. 3. Κταθο. 
8 ἀν 16 δάη, 18, Οἵ. ὙΠ 
2ὅ, 8. 

8 2, εἴκοσι. Ηδ5 ρδυίθπι ἰδ η- 
ἴὰπὶ ἀΘΧΟΙ ΘΟΡΠΙ5 οἤθοῖββο υἱά6-- 
ἴμν ἈΡΡΆΓΘΓΘ ΕΣ 91, 1. -- ταύτῃ 
παραπλέοι, μ8ὸ γορίομθ 
([.ὄ ε. Ναυρδοίαπι γΘΓΒ 18) Ο ἃ ΠῚ 
Ριδοίενν 6 ἢ ΘΡΘύαΥ, -- μὴ 
ἰλθν τ δος ἐφτέιανον: Ἀ: κέρως. Ζια- 
φεύγειν τινὰ ἔξω τοῦ κέρως 
δὲ Ὀγον 88 αἰσοηαϊὶ να ]θὴ5 εἷς- 
ἔυσεγθ δίϊᾳυ 6 π ργδρϑίθι- 
νοεβοηὰο οχίταἃ οοόοῦῆὰ 861 
Ρτιδοίουστοᾶϊοπάο οονπα. Οἷ, 
8 ὅ. 91, 1. ὙΠῚΙ 102, 1. Ρτεοπο- 
τη σφῶν εἰ ἑαυτῶν ἀ6 ἰἰβάεπι 
ἷο Ἰεσαπίαν, αὐ ὙΠ|Ι 76, ὅ εἱ 
ΠΝ “λέων ἐπίπλους ἀδηΐηαδ 
οϑὺ ΡϑοΡομ βίου οἰ ἃ 5515 δὰ 
ἱπιρθίατη δοϊθη ἃ απ 860606- 
ἄδῃ5 (οἴ, ὙἼΙ 102, 2) ἀπ πὶ νο- 
πἰταν (α΄ ἀον αλγέ δορνίεπ 
51) βῖνα δά πανὶ σδί, ἱ, 6. ρσὶαβ- 
48 πὶ ΑἸΠΘηθηβ68 ἀϑβθοιίαᾷ βὶΐ 
ἴῃ Θο561ι6 ᾿ρϑ0}ὶ ἱπιρθιαπὶ ἔδοϊδύ, 
Ἐοάρῃη πιοᾶο 8 4 ἔπλεον ἀδ 
ῬΕΙΟΡΟΠπηθβ᾽ϊθ δὰ ἱπιρθίαπι. ἴῃ 
ΑἸμθηΐθηβθ5. ἰδοϊθηά αὶ δάπᾶνϊ- 
σϑηιθα8. ἀἰοίαπη οϑὺ Β᾽ ΠῚ] 6 γα 6 
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ψαῖοι ἔξω τοῦ ἑαυτῶν κέρως, ἀλλ αὗται αἱ νῆες 
περικλήσειαν. ὃ δέ, ὅπερ ἐκεῖνοι “προσεδέχοντο, 
φοβηϑεὶς περὶ τῷ “χωρίῳ ἐρήμῳ ὄντι. ὡς ἕώρα 
ἀναγομένους αὐτούς, ἄχων καὶ κατὰ σπουδὴν 
ἐμβιβάσας ἔπλει παρὰ τὴν γῆν" καὶ ὁ πεξὸς ἅμα 
τῶν Μεσσηνίων παρεβοήϑει. ἰδόντες δὲ οἱ Πελο- 
ποννήσιοι χατὰ μίαν ἐπὶ κέρως παραπλέοντας καὶ 
ἤδη ὄντας ἐντὸς τοῦ κόλπου τε καὶ πρὸς τῇ γῇ; 
ὅπερ ἐβούλοντο μάλιστα, ἀπὸ σημείου ἕνὸς ἄφνω 
ἐπιστρέψαντες τὰς ναῦς μετωπηδὸν ἔπλεον ὡς 

εἶχε τάχους ἕκαστος ἐπὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους. καὶ 

πλέοντα 1ΠΠ| 114, 1, υδὶ εἴ, ἀᾶη. 
Τί ἀεΐεπαϊ νἱάδιαν οὐδᾷ. Βου ρίαγδ, 
Οοπίγα ᾿πη ΡΤ ΟΡΆ 1188. βαπί οοη- 
ἰδοίαγαθ αυΐϊθι5 πλέοντα οτηθη- 
ἄᾶτα βιυαυδγτηΐ, Ποίθγα δηΐτη ἰᾶ 
Ῥτορίογοα ποι ἰἰοεῦ φαοα οορίίατὶ 
ΥἹΣ ροίοβί υᾶ ἀθ οδιι5ἃ δα βονρ - 
ἴὰπὶ 5. δὺΐ ππᾶάθ ἰγγρβουῖ; 
πλέοντες ῬτοΥβ5 'πᾶπθ δία 
Ἰδηρυιϊάτιπι δϑέ, ΟΠ πᾶγδ5. Δ|16Γ 
ααδτῃ γθῃθπο ἐδαροτα ΟἸΠΠΪΠΟ ΠΟΙ 
Ῥοββίηϊ ; πλέω ὄντα ἴα ἀϊοίαπι 
δβϑεῖ 4851] πηϑῖουθη ο18556ΠῚ ἴδοϊ- 
Ἰ11ὰ5 ΑἸΒΘΒΐθη565 Ροβββῃηΐ Ἔἤἴασογο. 

8 8. ἐρήμῳ ὄντι, Αἰδεπίθη. 
5. ρτγϑθβίαϊο οΥθαίο, ΟἸΠῚ 
ῬΠοΥΤαΪΟ ἑὰθπὸ ἀρυᾶ ΒΒΐππι Μο- 
Ἰγουτοστῃ νΕγβαγοίαῦ. -- ἄκων 
καὶ κατὰ σπουδήν, ἰανὶ- 
ἐμ 5 οὐ ἔδβϑεϊπαηίθυ (ρτδς- 
ῬΓΟΡΘΓο). Ποοαίῖο κατὰ σπου- 
δήν εἰἴατη 1 98, 2. 1 94, 2. ΠῚ 
49, 2 Ἰεσϊτασ, θὲ δάϊδοιῖνο οαπὶ 
αὐψεηρίο. οὐ δάνθυθια!! Ἰοααθηαὶ 
ΒΈΠΘΓα, αὖ 91, 8, οΘορυϊαίο οὗ, Δάη, 
1Π 4, 2. ψΙΠ 48, 6. Τυμπ δᾶ ρϑτί. 
ἐμβιβάσας 560]. τϑοίθ βυῦς- 
δυάϊὶ τοὺς στρατιώτας. Ἐμβι- 
βάξειν παίοτη, αἰ [,Α1, ᾿π] ΡΟ Π ΕΓΒ 
(εἴ. Τὰν. ΧΧΠ 19, 4), ἐδ πανὶ- 
05 ᾿ΠΠΡΌΠΘΓΙΘ, φαθιηδἀπιοάτπι 
δρᾷ 4|108.-- παρὰ τὴν γῆν] 
τὴν οἰκείαν δηλονότι. 8600]. 
1άεπι ἀπο βιρτγα ταύτῃ παρα- 
πλέοι. -π- τῶν Μεσσηνίων, 
τῶν ἐκ Ναυπάκτου. 

8 4. κατὰ μίαν ἐπὶ κέ- 

ρῶς, 5'ηρσα 5 ἴῃ οταϊῃδπὶ 
πᾶνΐθαβ ΙΟηΡῸ δἃσπιῖπο, [8 
ἢδθο ΘΧρυαββουὶβ βθουπάυτῃ [ἦν. 
ΧΧΧΥΙΠΙ 39, 8, 6 ἔοστηυϊα κατὰ 
μέαν εἴ, δάπ, 84, 1. (τιᾶ8 οὔπὶ 
εἰ στίχον εἰ ξυγόν Ῥοββὶξ ἀεβὶ- 
σηᾶγθ, δάάϊία βαπὶ νοῦρα ἐπὶ 
πέρως, Ιοπρο αριηΐπα (Τήν, 
ΧΧΧΥΠ 283, 8), 486 Ἰοσπηΐαν 
οἰἶδπι ΥἹ 82, 2. 50, 4. Υ1ΠῚ104,1. 
ΟἿ, ἀ6 Πἷὶβ ἱπίοθγρυ. Ηδγοᾶοί. ὙἹ 
12.  δοβτη. Απί, ὅτ. ΤΙ Ρ. 9580. 
Μαϊς Ηεγν. κατὰ μέαν εἰ ἐπὶ 
πέρως Ἰάθπι 515} ἤσατα ορ᾿παίτι5 
ΡΥΙα5 ἀε]. -- ἀπὸ σημείου 
ἕνός, απ 0, 55. Π0 ἀδίο,. Οὗ ΠῚ 
91, 4, ἀπὸ ἕνὸς κελεύσματος 
Π 99. 1. εἰ Ηεϊὰ. δὰ ΡΙ]υΐ. θη). 
Ρδα]. Ρ. 218. -- ἐπιστρέψαν- 
τὲς τὰς ναῦς. δες δοηνθυβῖο 
πανίαπι ἐπὶ τεσσάρων οοἸ]οοαία- 
ΓΌΠΩ 5] ΠἸΒίγοΥβ απ ἕδοία οϑί, Πδ 
ΤΑ Πα ἐουυθβϑίνγὶ 46 πη γογθ απ 16- 
ϑσἰίασ Ὗ' 10, 4, υδὶ οὗ, δάη. -- 
μετωπηδόν. Βδοίθ 56}0]. τὸ 
μέτωπον τῆς νεὼς ῇ πρώρα 
ἐστί. λέγει οὖν ὅτι τὰ μέτωπα, 
δ ἐστι τὰ πρόσωπα τῶν νεῶν, 
παρεῖχον τοῖς ἐναντίοις. Δἃ- 
γοΥβὶβ ἰγοηίῖθα5 μετωπηδόν 
ἰῃιογργίαπίαν ρ θεία δ, ἔπ π οὐἢ5 
ἔγοητὶθ 5 αοε] εν, Οοπηραταπᾶα 
νεῦρα Τίνι: ἴῃ ἔτγτοπέεπι αἷ- 
γΓϑοίᾷβ Βα θαπὶ πᾶν 68 οἱ ἴῃ 
ἔγοπ {6 Τὴ ἀϊτίσ ον ΧΧΧΥΙ 28, 
1.9.---ὡς εἶχε τάχους ἕκα- 
ατος. ἸΘΕΟΝΙ 97, 3 ΝΠ; Αἱ. 
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ὅ ἤλπιζον πάσας τὰς ναῦς ἀπολήψεσϑαι. τῶν δὲ 
ἕνδεκα μὲν αἵπερ ἡγοῦντο ὑπεχφεύγουσι τὸ κέρας 
τῶν Πελοποννησίων καὶ τὴν ἐπιστροφὴν ἐς τὴν 
εὐρυχωρίαν᾽ τὰς δὲ ἄλλας ἐπικαταλαβόντες ἐξέω-- 
σάν τὲ πρὸς τὴν γῆν ὑποφευγούσας καὶ διέφϑει- 
ραν, ἄνδρας τε τῶν ᾿Δϑηναίων ἀπέκτειναν ὅσοι 

6 μὴ ἐξένευσαν αὐτῶν. καὶ τῶν νεῶν τινας ἀναδού-- 
μενοι εἷλκον κενάς (μίαν δὲ αὐτοῖς ἀνδράσιν εἷλον 
ἤδη), τὰς δέ τινας οἵ Μεσσήνιοι παραβοηϑήσαντες 

χαὶ ἐπεσβαίνοντες ξὺν τοῖς ὅπλοις ἐς τὴν ϑιάλαοσ- 
σαν καὶ ἐπιβάντες ἀπὲ τῶν καταστρωμάτων μαχό-- 
ψἱξνοι ἀφείλοντο ἑλκομένας ἤδη. 

1 91. Ταύτῃ μὲν οὖν οἵ Πελοποννήσιοι ἐχράτουν 
τε καὶ διέφϑειραν τὰς ᾿Δττικὰς ναῦς" αἱ δὲ εἴκοσι 
νῆες αὐτῶν αἵ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρως ἐδίωκον τὰς 

Ἶ 0. ἤδη ρῬοϑὲ εἷλον οτη. ψαί. τσ. 6Ἰηγ. 

1 8: διέφϑειραν ΤΑ Τ᾿ ται ν διέφϑειρον Ατν, (ἢν. 
θη. ὯΝ Βερ, Ο. Ἐν Ἐν, το αυὶ ἔφϑειρον γε] ἔφϑειραν. ϑεά ἀθ 
ΠΔΥΪΡῈ5 ἀθίᾳπο ΤΙ. διαφϑ'εέρειν ἀϊοῖ!. Πηρογίβοίαπι ΚΙ βίθπι ΚΘ Ὸ 
δυοίοτθ ρτορίοῦ ἐκράτουν τοοθρὶς Ηδδοκ. Ηοο ἰᾶπιθη δοίϊΟΠ6ΠῚ 
αἰαϊαγπίοσοη αᾶ6 Ροβίγοιηο ἱπιρουίθοία τηδηβὶΐ βἰρπὶῆοδί, αποά 
ΔΙΠΓΟΡ 586 Ππαθθῦ ἴῃ Αἰΐθγο ψοῦθο, ουἷΐπ8 δουγϑίαμη τηοο 46 ϑϑᾶθῃ γ8 
Ἰερίπηιβ 90, ὅ. 

Μαί. αν, 8 887, Κυαθρ, τ, 8 47, 
10 δάῃ, ὅ. 
8 ὅ. τῶν δέ - τούτων δέ. 

60]. τῶν νεῶν τῶν ᾿Αϑηναίων. 
-- ὑπεκχφεύγουσι. ««εὐρυ- 
χωρίαν, ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ ΘΒ5ἴ0 ὙΠ 
ὁοῦπα (τὸ δεξιόν, τὰς εἴκοσι 
ναῦς) οὐ ΘΟηνΘΥΒΙ ΟΠ 6 πὶ νἱὶ- 
ἰδ πί65 ἴῃ ἸΙΟΘῸ ἃ ΠΡ] τὶ ΠῚ 
(ραυίομη β'πιβ ἰαἰΐουθ) ἔπρ- 
ταπί, Ο, 91, 1 οἱ βιρνια 8 2 δά, 
Ουπι θα θπι θΡΘν Πα αθηϊὰ ΡΙΪηΪὰ5 
ΕρΡ. ΙΧ 88 οπῖτ5 1ΠΠπτὶ πονῖὶ- 
ἰαίθπι Οὐ ον θα 16 ἴπ ἃ] {π|πὶ 
τοῖα οἶ556. -- τὴν εὐρυχω- 
ρίαν οἶγοα Ναιπρδοίαπη, δὶ ᾿διῖοῦ 
ἢτ βίπιβ. Οἵ, 91, 1. Π δῖα ἰρίίαν 
ἘΠ 712 ἀἰοίαα,. οδϑὲ 88, ἊΝ Ὁ] 

ΔΕ ΕΥΝΒΕΝ ἐξέωσαν. (Ἔξω- 
ἅγλεῖν οϑι ργορυῖα ἴῃ ἴδο ἰὰ ΝΟΧ, 
οἱ ἐξωϑεῖν μᾶγ68 μοβίϊαπι ἀϊοαη- 
ῸΡ αἱ 685 δὰ ἰδγυδπὶ πγρθηΐ 80 

ἀοιγαᾶπηι ἢ θα κ. δὰ ὙΠ 86, ὅ, 
ααἰ οοηΐονε ὙἼ 52,2, ὙΠ|Ι 104, 4. 
105,1. -- διέφϑειραν. ΝΗ 
84, 8: -- ὅσοι μή. Οἵ. ἄπ. Υ 
110, 
τς ̓ἀναδούμενοι. σῇ, αάη. 

Ι 80, 1. --- αὐτοῖς μναῖς 
Οἵ. ἵν 14. 1, Μδιῃ. ὃ 40ὅ 
δά. 8. Κιιθρ. στ. ξ΄, 18 δά η, 
19. -- εἶλον ἤδη, ἰᾶται δπίθα 
οδρδιδηῖ, --- τὰς δέ τινας. 
Οἱ, Μαθμ. αν, 8 288, 2 οἱ 91, 8. 
-- οἵ Μεσσήνιοι. ΣΟ Ὁ 
-- ἐπεσβαένοντες λ 
ἐς τὴν ϑάλασσαν. Ἑδάοπι 
γοῦρα. Ῥᾶιϊο αἰϊύου οοἸ]οοαία ΙΥ̓͂ 
14,2 Ἰοστιηῦαν. 1 Π}}}6 10 ΓΘ πὰ ΠαΡγαύ 
Ταῦ. Ηἰβί. Π 8. 

ΟὟ. 91...5. 1. γὐΣδὺ Ἴνο Σ νιον 
ναῦς 46]. ἤρενν. δε οὰγ ἴῃ 
ἐπαναλήψει ᾶθο τοροῦϊ πϑαιθδηΐ 
Π05 αυϊάθπι ΠῸΠ ΡΘΥΒΡΙΟΙΤΊ 118. ---- 



ΕΤΟΣ 1, ΘΕΡΟΣ. (1 90. 91.) 201 

ἕνδεκα ναῦς τῶν ᾿4ϑηναίων αἵπερ ὑπεξέφυγον τὴν 
ἐπιστροφὴν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. καὶ φϑάνουσιν 
αὐτοὺς πλὴν μιᾶς [νεὼς] προκαταφυγοῦσαι ἐς τὴν 
ἼΠν χοῤδρνς χαὶ ἴσχουσαι ἀντίπρῳροι κατὰ τὸ 

᾿᾿πολλώνιον παρεσκευάζοντο ἀμυνούμενοι, ἢν ἐς 
τὴν γῆν ἐπὶ σφᾶς πλέωσιν. οἵ δὲ παραγενόμενοι 
ὕστερον ἐπαιάνιξόν τὲ ἅμα πλέοντες ὡς ψΨενικη-- 

κότες, καὶ τὴν μίαν ναῦν τῶν ᾿᾿ϑηναίων τὴν ὑπό- 
λοιπον ἐδίωκε Δευκαδία ναῦς μία πολὺ πρὸ τῶν 
ἄλλων. ἔτυχε δὲ ὁλκὰς ὁρμοῦσα μετέωρος, περὶ 
ἣν ἣ ̓ἀττικὴ ναῦς φϑάσασα τῇ «“ευκαδίᾳ διωκούσῃ 
ἐμβάλλει μέσῃ καὶ καταδύει. τοῖς μὲν οὖν [Π]|ελο-- 
ποννησίοις γενομένου τούτου ἀπροσδοκήτου τε 

ὑποστροφὴν ἴῃ ῬΙαΓΙ πη 8 εἴ. Ορυϊτηΐβ Π] ΘΠ ΓΑ ΠἾβΒ ρυϑαϑίθν Τα, 
Μ, π᾿. 

τὸ θ᾽. {τ “αῖ. Ραὶ, Αυρ. 

Αὐ οἵ, 90, ὅ εἱ ἐπιστρέψαντες 90, 4. 
σχοῦσαι (858. Μοβαπ, ργ. ΟἹ, ὁοῦγ, Αὑρ, α΄, δάη. 

(855. ΟἿ. γρη. Βοκ, Αἱ 8101 
5ΞΟΙΏΡΕΓΡ τα} 18 τεμενικα δυτθαϊο ἘΠΗΤΗ Ροβί ῬΓΔΘΡΟΒ᾿0Πη65 Βαηΐ ᾿ἰπ- 

Βίγυοία, ΟἿ 1 234, 1. 
ὙΠΕ29., 1: 

ΠῚ 75.5.5: ΤΣ 0. 1. ΝΠ 29; 5. 

8 8. Ροβί φϑάσασα δἀάππί καὶ περιπλεύσασα Τ8αγ, Ῥα]. Ααρ, 
Μ. τῃ., καὶ περιπλέουσα πιρά., καὶ διαπλεύσασα Ἐ. Οἱ, δάη. 

ΕἸ ς τε 01]. 

ὑπεξέφυγον ἐνν εὐρυχω- 
ρέαν. Οἵ, δάπ, 90, ὅ. Ηδεο αυο- 
416 ἐθιηθ γα 46]. ει. --αὐτούς. 
Οἵ, δάη, 110, 4. ΒΔ ΘΓ ῬᾶᾺ]0Ὸ 
Ροβί οἰ ψμνς πόμα Ιερὶίαγ, -- 
ἰν εὦ ς] ἀεἸ. Ηενν. --- σχου- 
σαι. «πατα: Υἱα. απ. 1 
110, 4. Ῥγδθβθὴβ ἴπ Δ ΠΟΟΥΪΒ 
6556 5ΐγα βίαν βίρῃηϊῆοϑί, -- 
ἀντίπρῳροι εβἰ ρΡγονΐβ σοπίγα 
Βοϑβίθπι γϑῦβὶβ. ΟΥὉΤΥ 8,14 8]. 
-ι κατὰ τὸ ᾿ἀπολλώνιον] 
ἱερὸν πόλλωνος ἐν τῷ λιμένι. 
ΘΌΠΟΙ, ϑυϊὰ 5. ν, ᾿ἀϑήναιον: 
᾿ἀπολλώνιον βραχέως τὸ ἱερὸν 
τοῦ ᾿Δπόλλωνος" οὕτω καὶ παρὰ 
Θουκυδίδῃ ἀναγνωστέον. (ΟἿ, 
Ποῦ. δὰ ῬΏνγη, Ρ.867.--- πὰρ ἐ ση. 
ἀμυνούμενοι. ΟΓ, δἄῃ. 
ἘΒΣ εἰ" 
Ξ 2, ἐπαιάνιξον. ΟΥ δάη, 

Ι 50, ὅ. -- ἅμα πλέοντες. 
Οὐ, 1 144.1, Κταρα, ατ, 8 ὅθ, 10 

Τα ΟΡ 86: ΤΥ ΑἸ 9 .ὲ 

δάη, 8. -- Πευκαδία ναῦς 
μέα. Ῥαδβ οσοπιπιοπηιοταί Ροΐγαθη, 
ΠῚ 4, 8 οἰἴδτη ἴῃ Ῥυοχίμηβ ο0η- 
[ογθη 8. 

8 8. μετέωρος. Οἷ. δάπ. 1 
48,2.-- περὶ ἣν...φϑάσασα. 
ΘΠ} ἢϊο οϑῦ βΠῈ5 Ιοααθπαὶ 
φϑάνειν περί τι αἰᾳὰε φϑάνειν 
εἴς τι ἀρυὰ Αὐτΐ, Απδὺ. ΥἹΙ 1,8 
ει φϑάνειν ἐπί τι Ἀρρὶ. Θγτ. 
80. Βιονίιβ αἰχὶέ αὖ ΘΟΠΟΌΓΒΙΕΠΙ 
ἀποναπι ΡΑΡΙΪΟΙ ΡΊΟΥ τὰ (περὶ ἣν 
πλέουσα φϑ'άσασαὶ νἱΐατεί. Νὰτα 
ἴῃ ρᾶτίο οο4, καὶ περιπλεύσασα 
ΕΧ ἱπιθρρυθίδπηθηίο {ΠΠπἰᾶ 6556 οἵ 
οοα4, αἱ οἃ οἵη, δαοίογιίαίθ οἱ 
οΟἸ]οοδίῖοπα ἀθιη οηβίγδίαγ οἵ βίγαο- 
ἴαγα, ΒΓ οπΐπὶ ἀθθοθαΐ περὶ 
ἣν πλεύσασα.. . καὶ φϑάσασα. 
-- Λευκαδίᾳ ἀεἰοεῖ ναὶ: σοθεί. 
Νον. ἰεοῖ. ρ. 786 οχ ἴαϊβα ἀβ 
[ασίθη ἰδ νϑυθογαπι ἰζου δύ! ἢ 118 
ΟΡ᾿ῃΪΟΠ6. 
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καὶ παρὰ λόγον φόβος ἐμπίπτει, καὶ ἅμα ἀτάκτως 
διώκοντες διὰ τὸ κρατεῖν αἵ μέν τινες τῶν νεῶν 
καϑεῖσαι τὰς κώπας ἐπέστησαν τοῦ πλοῦ, ἀξύμ-- 
φορον δρῶντες πρὸς τὴν ἐξ ὀλίγου ἀντεξόρμησιν, 
βουλόμενοι τὰς πλείους περιμεῖναι, αἵ δὲ καὶ ἐς 
βοάχεα ἀπειρίᾳ χωρίων ὥκειλαν. 

92. Τοὺς δὲ ᾿᾿ϑηναίους ἰδόντας ταῦτα γιγνό- 
μενα ϑάρσος τὲ ἔλαβε καὶ ἀπὸ ἑνὸς χελεύσματος 
ἐμβοήσαντες ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥρμησαν. οἱ δὲ διὰ τὰ 
ὑπάρχοντα ἁμαρτήματα καὶ τὴν παροῦσαν ἀταξίαν 
ὀλίγον μὲν χρόνον ὑπέμειναν, ἔπειτα δὲ ἐτράποντο 

ἀντεφόρμησιν Τιδὰν, Ἐν μγ. τὰ, ΟἿὮἁ, δάη. 

8 4. διώκοντες εἰ Ρᾶυ]ο 
Ροϑβί δρῶντες. Οἵ, δάη. δὰ αὖ- 
τούς 81, -- καϑεῖσαι τὰς 
κώπας, ἀεοπιῖββὶβ σϑπλΐ8. ΟἿ, 
1᾿ν. ΧΧΧΥΙ 44, 8 ἀφιίογα 
ΥΘΠΊΟΒ ἴῃ Δα 8 ΠΔ Ὁ πἰγοα 6 
Ἰδίθουα. βδυϊ! επᾶάδο πᾶν8 
οἂπδ8 ἰπ5510, -- ἐπέστησαν 
τοῦ πλοῦ, φῬτορτ. βιαθδύϊί- 
ταί ἰπ οαγϑ8π, πῃ! θα τα πί 
ΟΌΓΒΆΠΙ, ὯΠῸ γοροὸ ᾿πῃῖ0μ6 - 
γταπί, 6 ἘὐΠβῦνι νὰ, Μαιῃ. 
αν. 8 88, 8 εἱ 85ῦ, 4. Κυυθδρ, 
α΄. 8 47, 1 δάη. -- ἀξύμφο- 
ον» τοῖν ἀπ 1} οππς ΟΣ ΠΕΡ 
μείωσιν ἀυῦ 5101 ρογηϊοὶο 58 Πὰ 
δὰ 5ύα] ἃ πι. Ηοο Ρτοθδι (0ε]]., 
οὐ ἴΐὰ 58η6 ἀχρεῖος Πσπι. 1. 1 
269, αὶ νἱά, ἱπίθγρυ. Δὖ' 1Π0 
πιοᾶο ἀξύμφορος, ἀνωφελής, 
β' τη} }Π1ὰ 586 ρΡ6 ἀρὰ Αἰϊοοβ ἰθραη- 
τὰν. ΟἿἁ, 51411}0, δα Ρ]δαί, Ρτιοίαρ. 
8844 οἱ ἀ6 [Τιδιϊπο ἱπ αε1}}5 
Οῖο, ἀς ΟΠ ΠΊ14, 49. ἢ 6 τὰ ποῃ 
αὐἀϊοοίο οἵ, Κυαερ. ὅτ, πάρι 4 
δάη. 10. -- πρὸς τὴν. ἄἀντ- 

εξόρμησιν, ΡτΓορίου. (ρτορν. 
αποάὰ αὐἰἰποῖ Δα, 51 γϑβρίοϊ- 
Τὴ 1158 84) ᾿ποῦγ βίο 6 Τὴ 4 ἃ ἃ Πῇ 
ΠοΒι18. 6Χ Ὀγθνὶ βρδίϊο ἴῃ 
Ἰρ88ἃ58 δγαύ ἰδοίαγαθ Ρογί, 
Ἐξ ὀλίγου 51. 16 δίααο δι᾽ 
ὀλίγου 89, 9. ᾿ἀντεξόρμησιν, 
αυοὰ ποπιθη ἴῃ τη] Πἰὰ Ῥοαθβίσὶ 
οὐἶδπ ἃ Ρ] αὐ, Ῥοπηρ. 69 ἈΒΌΓΡ (απ 
νοὶ ἀντεξορμᾶν ἂς ἱποιγβίομθ 

Πᾶνα] δἰϊαιιοίϊθη5 ἃ Ὠίομθ (858, 
Ῥοβι Θχθηρ 5 (ΧΙΥΤῚ 47, 6. 
Ι, 81, 4, 1ΧΠ1 24, 8) ἰπθίαγ 
ΒΙοοπῖξ,, ΠΟΠ δοτηπηαϊα Πα πη ΓΟῸΡ- 
(6 89, 9 οαπι νοοα ἀντεφόρμη- 
σιν; π8πὶ ἴὉ] ἀ6 οἴδββθ ΠΟΒΕΠ 
δηΐθ ῬΈΌΡΠΔΠῚ βίβϑίϊ 6 ΠῚ Δάν Γβι15 
Ποϑβίββ βῖνθ δα ποβίθβ Βρθουϊαηάοβ 
ὨΔΌΘπίϊ ἀρίίαγ, Πΐο πῃ πδυγϑίϊοπθ 
Ραρηδο 1846 ππάθοὶπὶ πᾶγο5 δὰ 
15 ἀρραἶβαθ 8 1 οὁὉ δὰ αὰδ6 10] 
4Θ 115 δααῖτα απ ΥἹΧ αρίε ἀϊοδη- 
τὰν ἐφορμεῖν. --- αἴ δέ. Μαδου- 
᾿ϊηπαπὶ γθβοῦῖθὶ ναὶ Οο}}. ἰπ ΜΠΘΠ,. 
Ἰ,.1. Ρ. 120, πθ 'ἴρβ88 πᾶνββ ἀϊ- 
ὁΔηζΙ 6588 ἄπειροι τῶν χωρέων. 
Βεᾷ οἵ, δάη.1 81,1. -- βράχεα, 
νδάξᾶ, αιδ8 [να ηὶ ααοαπθ ὈΓ6- 
νὶϑ ποταΐπαπί, Οἱ, [μοὉ. δὰ Ῥηγγη. 
Ρ. ὅ86 5ᾳ. -- Ἐ ώκειλαν. Ηϊς 
1ηἰγϑηβι ἐν ὰη δϑέ, αὐ Χ θη. ΑΠδὈ, 
ὙΠ ὅ, 12, 5ϑδϑρῖὶ8, 81 ΡΥΟΡΥΪΘ 
ἀἰοϊίαγ, ὑγαηβιίνατα, αὖ ΓΝ 12, 1 
οἱ ἐποκέλλειν 1. 26, 7, ηυοᾶ 
Ἰρϑύτῃ ἱπύγ μ5101ν ἈΠῚ ἜΒΕὙΠ|109, 8. 

αρ. 92.811. ϑάρσος ἔλαβε. 
6 ποὺ 81 δριὰ βουϊρίογοβ τᾶ- 
ΤἾΟΓΘ, 40 αἴοοίαβ ἰγδἀαηίαν Π0- 
τηϊπθπὶ λαβεῖν, ΟἸαβ85. Ηδγοά. 1 
1086. Χρη. Ογεον ὅ, 6. ΡΙΔῦ. “μεξ 58. 
θ99ἃ οοηΐει. --- ἀπὸ ἑνὸς 
κελεύσματος. ΟἿ «ἄη. 90, 4 
οὐ ἌΝ 6886], δὰ Ὀίοά, 1 Ρ. 211. - 
ἐτράποντο. Ἰὰ ποῃ βοϊιπὶ ἀ6 
ἀοχίτο οοῦπὰ, 5θα ἀθ ἰοίαᾳ οἶαβ86 
ῬΙορομ ποϑίουπη ἱπίθ! ] Θσ θη ἀπ ΠῚ 
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ἐς τὸν Πάνορμον, ὅϑενπερ ἀνηγάγοντο. ἐπιδιώκον- 
τὲς δὲ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τάς τὲ ἐγγὺς οὔσας μάλιστα 

ναῦς ἔλαβον ἕξ καὶ τὰς ἑαυτῶν ἀφείλοντο ὁ ἃς ἐκεῖ-- 

φοι πρὸς τῇ γῇ διαφϑείραντες τὸ πρῶτον ἀνεδή- 
σαντο ἄνδρας τὲ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τινὰς δὲ 
καὶ ἐζώγρησαν. ἐπὶ δὲ τῆς Πευκαδίας νεώς, ἣ περὶ 

τὴν ὁλκάδα κατέδυ, Τιμοκράτης ὃ “ακεδαιμόνιος 
πλέων, ὡς ἣ ναῦς διεφϑείρετο, ἔσφαξεν αὑτόν, 
καὶ ἐξέπεσεν ἐς τὸν ΝΝαυπακχτίων λιμένα. ἀναχωρή- 
σαντες δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τροπαῖον ἔστησαν. ὅϑεν 
ἀναγαγόμενοι ἐκράτησαν, καὶ τοὺς ψεχροὺς καὶ 
τὰ ναυάγια ὅσα πρὸς τῇ ἑαυτῶν ἦν ἀνείλοντο, 
καὶ τοῖς ἐναντίοις τὰ ἐκείνων ὑποσπονδα ἀπέδοσε. 

ἔστησαν δὲ καὶ οἵ Πελοποννήσιοι τροπαῖον ὡς 
νενικηκότες τῆς τροπῆς ἃς πρὸς τῇ γῇ ναῦς δι- 

ἀρ. 92. 8 4. ἀναγόμενοι οτηηθ5 ρυδθίον [8ὰν. ΟἿ, 

ΤῊ. 1101] ἀ6 δαάθῃι τὸ ποὺ γθῦθῸ 
ἰδίαν (1 54,1. 10, 7. ΓῪ 115,2. 
184, 1), ποοθδβαυίαση αυϊάθηι δὰ 

8588 ἀρρᾶγδί εχ 115 4πᾶθ βθαθαπ- 
τὰν, -- τὸν Πάνορμον. Οἱ. 
86, 1 οὐ 101 δάη. 

δ. 2. ἕξ, θεὲ δγίΐουϊο ποη ἰΐθγαίο 
οἵ. 54. Π 100, 2 αἴᾳαθ, 5] ρίθπθ 
ἕξ οὔσας Ἰδρ ΘΓΘΠΙΏΒ, 84. 1 90,1. 
- διαφϑεέραντες ἘΠΕῚ ἃ 
ἀνεδήσαντο. Οἵ, 90, ὅ. 6 εἱ 
1θ1 ααῃ, 

8 ὃ. Τιμοκράτης. Οἱ, 88,1. 
- ἔσφαξεν αὐτόν. Ηδυᾶ 
ἀπ. Ἰσηοπη πἰοβατη Οχ᾿ β ΠῚΔΠ5 
ῬδΥΪγΘ ἴῃ ΤηΔΡΪ ψν6] {ἰπ|6Πη5 πΠ6 ἴῃ 
Βοίοϑίαίθμη. νϑηϊγοί ποβίϊαπι. --- 
ἐξέπεσεν, ἀεοϊαία5 δϑύ νοὶ 
ΡτΟρτὶο (8 τη 871) οἰ θοία8 δϑύ. 
1ιὰ ἐκπέπτειν ποὰ τᾶτο οἷοὶ ἴῃ 
ΟΥΓ ἅτ ναὶοὺ ἃρυὰ Τῇῆμο. οἱ 
«οπορμ. Οὗ, ὙΠ 14, 3. ὙΠ 84,1. 
᾿Εκφέρεσϑαι ἀ6 πανὶ 1 ξγασπιδη- 
ιἷἰδ ἴῃ ροτγίιπη ἀ6[αι5 Ἰοβ πιιβ 
Ι 84, 1, 

8 4. ὅϑεν (ἰ. 6. ἐνταῦϑα 
ὅϑεν).. ἐκράτησαν. Κατὰ 
τὸ ᾿ἀπολλώνιον 91,1. -- τῇ 
ἑαυτῶν. Οἢ δάῃ, 1 44, 1 εἱ 

ΠῚ 7, 1 οἱ οιπὶ οπιηΐϊθαβ γΡθὶβ 
1 δ4, ΙΕ 

ὃ ὅ, ἔστησαν. ᾿Δἀντέστησαν 
Ροβίαϊαι. Οον. 1]. ]., αυοᾶ, Ιἰσοί 

ΤΒυογαϊαϊβ ὙΟ]. 1. 3, ἘΔ. 111. 

βϑηΐθη τη) πο οβϑί, Οἵ, ὙΠ 54, 
-- τροπαῖον ... τῆς τρο- 
πῆς. ἤδθο ἰηΐοῦ 858 ἰυπροπᾶᾶ. 
Οὗ ὙΠ 84 εὐ ἂς σοποίϊνο οὔ- 
ἴθοῖϊ δὰ τροπ. δαάϊίο Μον. δὰ 
Ι5οον, Ῥη. 160. Τροπαῖον τροπῆς 
65. Ἰοφαοπαὶ ΤΟ 511|}}1}5 νυ 5 
ὑπώρεια ὄρους εἰ Α115, 4088 
ΘΟΙΙΘσῖυ ΤῸ. δά ϑορῃ, Αἱ. 2384 
οἵ Ρᾶταὶ. ατν, ΠῚ ῥ. 587, Οἵ, δἰϊδπὶ 
ναύσταϑμον πλοΐων 1Π 6, 2. -- 
ἃς .. . διέφϑειραν. Ὁ, δοο 
γε Ρθα, τῆς τροπῆς ἃς πρὸς τῇ 
γῇ ναῦς διέφϑειραν, ΠΟΙ ΔΙ Ἰ6 Ὁ 
ἈροΙρίοπἀα αυᾶπι 8ὶ ἀϊούπη εβϑοί 
τῆς τροπῆς τῶν νεῶν ἃς πρὸς 
τῇ γῇ διέφϑειραν.“ ϑιορῃ. 
6 οπιϊββο ἀθπιοηδίγαιίνο οἵ, ἀᾶπ. 
40, 4 εἰ ἀδ ἰοῖὰ 5υπίαχὶ Κτγιθο, 
ὯΝ 8 ὅ1, 12 δάη. 4. Οοτία πες 
ΒΥ ΠίαΧΙΒ. ΠΟ 8.{Πο|} δὰ Θοπιρτο- 
Ὀδηάδηι Ηδγν. ορίπίοπθπι, φαΐ 
ὡς ... διέφϑειραν ἀοἸδί ιΔπ- 
αὐ 8) ᾿ {γι ρ ]οὶ ΒΟ Π 0110 σοπδᾶγοϊ- 
δία, 4 Π 4181|, Οἴπὶ 48. Γαίϊη 8 
Ῥοιοροπποβὶϊ νἱοϊουϊα πὶ β'0 1 νἱη- 
αἰοανοῦῖπ ἱπάϊοομι (οἷ, 1 84, 2), 

14 

ῷ 
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ἐφϑειραν' χαὶ ἥνπερ ἔλαβον ναῦν ἀνέϑεσαν ἐπὶ 

τὸ ἹῬίον τὸ ᾿ἡχαϊκὸν “παρὰ τὸ τροπαῖον. μετὰ δὲ 

ταῦτα φοβούμενοι τὴν ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηναίων βοή-- 

ϑειαν ὑπὸ νύχτα ἐσέπλευσαν ἐς κόλπον τὸν Κρι- 

σαῖον καὶ Κόρινϑον πάντες πλὴν Δευκαδίων. καὶ 

οἱ ἐχ τῆς Κρήτης ᾿Αϑηναῖοι ταῖς εἴκοσι ναυσὶν 

αἷς ἔδει πρὸ τῆς ναυμαχίας τῷ Φορμίωνι παρα- 

γενέσϑαι οὐ πολλῷ ὕστερον τῆς ἀναχωρήσεως 

τῶν νεῶν ἀφιχνοῦνται ἐς τὴν Ναύίπακτον. καὶ τὸ 

ϑέρος ἐτελεύτα. 

98, Πρὶν δὲ διαλῦσαι τὸ ἐς Κόρινϑόν τὲ καὶ 

τὸν Κρισαῖον κόλπον ἀναχωρῆσαν ναυτικόν, ὁ 

Κνῆμος καὶ ὃ Βρασίδας χαὶ οἱ ἄλλοι ἄρχοντες 

τῶν Πελοποννησίων ἀρχομένου τοῦ χειμῶνος ἐβού- 

λοντο διδαξάντων Μεγαρέων ἀποπειρᾶσαι τοῦ 1Πει-- 
θαιῶς τοί λιμένος. τῶν ᾿ϑηναίων᾽ ἡν δὲ ἀφύλακτος 

καὶ ἄκλῃστος εἰκότως διὰ τὸ ἐπικρατεῖν πολι τῷ 

τηϊ πη ᾿πα 118 Βα, --- ἤνπερ 
. ναῦν. Ὑἱά, 90, 6. -- ἀνέ- 

ϑεσαν. ,,Νορίαπο, οαϊ ογαΐ οχ- 
διγαοίμαμι Ὁ] (θη ρ] απ. ὙἸὰ. δύνα. 
Ῥ. 385..“6 οὐ]. 1)6 τὸ οὗ, δάῃ, 84,4, 

8 6, φοβούμενοι Ἀ.τ.1. Ὀς 
τ οἵ, Ὀῖοὰ. ΧΙ 48, ὃ, ἀ6 ν. 
᾿Αϑηναίων, ρΡῖοὸ αὺ0 ᾿ϑηνῶν 
ΒΕΚΚ, ταανΐ, άπ. 86, 6. --- κόλ- 
σον τὸν Κρισαῖον. απ 8}10ὶ 
ΤΙο. οΟμβία πίον τὸν Κρισαῖον 
κόλπον ἀαϊοαί, ΟἸ888. οἰϊδῃι ῃϊὸ 
ἴΐα ΒΟΙθΕΓΘ ἀυδ8. δῖ. 564 ΟΌΓ 
Ια ΘΟ]! οοαιο ἱπιρτο  οίαν ὕ --- 
καὶ Κόρινϑον Κυυθρονὸ 
βιβρθοια δαπί, αυΐα ἐσπλεῖν ἐς 
Κόρινϑον τπιοὴ δρίο ἀϊοαμηιβ. 568 
Οουϊπίμυβ ρτὸ Ι͂Θοπᾶθ0 Ρονία 
ΟοΥἸπ μι! ουαπα ΔΟΠΉΪ ΔΙᾺ, αἱ 69, 1 
Ἰερίπηιβ μήτ᾽ ἐκπλεῖν ἐκ Κο- 
ρίνϑου καὶ τοῦ Κρισαίου 
κόλπου μήτ᾽ ἐσπλεῖν. Οἵ, 98,1, 
αυδθ γοῦθα Θοπιρᾶιδὶ ΟἸ 585. 

Ἴ, οἵ ἐκ τῆς ΕΟΠΈΤΣ 
᾿ϑηναΐῖοι. Οἱ. 8ῦ, ὅ. 6 οἱ ἀ6 
Ρτδοροβίϊζομα δᾶη. 1 8, Ὡ, -- αἷς. 
Οἵ, Μαι. ἅτ. ὃ 8391, 2. Κυυρρ. 
αν. 8 48, 7 δάπ, 8. υδηαιδιη 

πΘ Ορὰβ αὐϊάθπι οϑὲ ἴδ δσχρ]ὶ- 
οδίϊοπο, οαπῃ δὰ ἔδει εἴτα 50Ὁ- 
διᾶῖαβ αὐτούς. Νῶοο Δ]10ὶ ρυᾶ 
Τπυογάϊάθιη δὲῖ μον ποιεῖν τε 
γ6] β' ΠΏ} 18 μι τη ηΪπ85. Ἠ6 
16 Οἱ. 85. 10. 

(δρ. 98, Ὧ" Ὠιοά. ΧΙ 49, 
1-ά, αυὶ ἰπ θη ρογο 400 μϑθὸ 
βοβϑία ϑἰηΐ ἱπαϊοδηᾶο οὺ Ὑθθὰϑ 
ααἱθαβάδτῃ ον] οΥΐθι5 Ῥᾶγαπιὶ αἰ- 
Ἰρθπ8β δϑί.--- ὃ 1, ἀποπειρᾶ- 
σαι τοῦ Πειραιῶς. ϑιταλ ον 
ἀποπειρᾶσαι οὑπὶ σαπεοί, ΓΝ 124, 
ον θ ν 90: 2, ὙΠΕΙΣ ῚΣ 
90, - ὁδδρίαβ ΒΙΠΙΡΙοΧ 510. Ἰορίταν. 
ΟἿ, αἄη. 1 61, 4. -- τοῦ ΠΈΝΣ 
ραιῶς τοῦ λιμένος. Ὅδ αὐὶ- 
ουϊο ἀμρ!ϊοαῖο ἢἶο οἱ 94, ὃ νὶὰ, 
δάπ. ΟἿ, 2. Κτγαυορ. Ἃτ. δ 50, π΄ 
δάῃ. 2 δι ὃ. Αἀάίτατι 6586 νῖάε- 
ἰὰν τοῦ λ. τῶν 4... αὐ -αἰδίη- 
συν ἃ Πειραιῷ τῆς Κοριν- 
δίας (Ὑ1Π| 10, 8). Οἱ, Β16ρ]!. 
ΒΥΖ. 8.0. -- ἀφύλακτος. Οἱ, 
8.8, -- ἄκλῃστος. Οἷ, 8ᾶη. 
94, 4. -- εἰκότως. Οἵ, δάμ. 1 
{5 ἐπικρατεῖν. τη] 
δυὰὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους. 
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ναυτικῷ. ἐδόκει δὲ λαβόντα τῶν ναυτῶν ἕκαστον 
τὴν κώπην καὶ τὸ ὑπηρέσιον χαὶ τὸν τροπωτῆρα 
πεζῇ ἰέναι ἔκ Κορίνϑου ἐπὶ τὴν πρὸς ᾿ϑήνας 

ϑάλασσαν, καὶ ἀφικομένους κατὰ τάχος ἐς Πέγαρα 
καϑελκύσαντας ἐκ Νισαίας τοῦ νεωρίου αὐτῶν 
τεσσαράχοντα ναῖς. αἵ ἔτυχον αὐτόϑι οὖσαι. πλεῦ- 
σαι εὐθὺς ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ. οὔτε γὰρ ναυτικὸν 
ἦν προφυλάσσον ἐν αὐτῷ οὐδὲν οὔτε προσδοκία 
οὐδεμία ἡ ἄν ποτε οἵ πολέμιοι. ἐξαπιναίως οὕτως 
ἐπιπλεύσειαν, ἐπεὶ οὔτ᾽ ἀπὸ τοῖ προφανοῦς τολ- 
μῆσαι ἂν οὔτ᾽, εἰ καϑ' ἡσυχίαν διανοοῖντο, μὴ 

ὕδρ. 98. 8 8. οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς τολμῆσαι ἂν καϑ' 
ἡσυχίαν οὐδ᾽ εἰ διενοοῦντο οοαά.: οὔτ᾽ ... οὔτ᾽ τοϑιϊταῖς ΒΕΚΚ., 
Πραπ6 αἰίεσο ἰοοὺ οὐδ΄ τοίϊπθιβ Ἰιοθι, ουπὶ οὗὔτε-- οὐδέ ἀρυὰ ΤῊ, 
ΠΌΒΘΌΔΙΙ ἰπίθν 586 τϑίδγδηίαν (οἔ, 1,.. Ηδυθβι, ἴῃ ΡΏΪ]Ο], ΧΥΣΙ ῥ. 880); 
46 τϑιϊᾳαὶβ οὗ, δάῃ. 

8. 2. ἕκαστον τὴν (5158 τι) 
κώπην. Ἡϊηπο τϑπιοβ 5'ΠρῸ]05 
51Π6}15 γε! βῖθ 5 Αἰ θατο5. 6558 
ΟῚ ἀοοεί. --- τὸ ὑπηρέσι ον] 
ὑπηρέσιόν ἐστι τὸ κῶας ὦ 
ἐπικάϑηνται οἵ ἐρέσσοντες διὰ 
τὸ μὴ συντρίβεσϑαι αὐτῶν τὰς 
πυγαᾶς. ὅσο], Οὐ, 5α14., ῬΠοι,, 
ΡΟ]. 1 88. ἴἿῃ ᾿ἰβα θη) Ραϊνίπὶα 
ῬΘΙηἶΪρ 5. δχίγτα πᾶνθβ ἀ ΟΥ̓  ν͵556 
βυβρίοαίαν ΤΗϊ]ν, Ηΐϊβι. ἅτ, ο. 30 
δάη, -- τροπωτῆρα. ,,1 ΟΥ̓ τὴ 
40 ΤΕ 5 δα 508] ΠΠ πὶ [5. 
ΡΑΧΊ απ} ΑΠἸραΐατ. ΕἸγπι. 
[Ρ. 769, 19. εἱ Ῥιοῖ. Ρ. 446]: τρο- 
πωτῆρες, οἵ ἱμᾶντες οἵ ἐν τοῖς 
πλοίοις ἐν οἷς αἴ κῶπαι περὶ 
τοὺς σκαλμοὺς περιδέονται."" 
Αοὐῦ!, Οὗ Δ όβοι, Ρονβ. 876. τοί. 
Ηϊβι. ατ. ΥἹ ρ. 288 (ἰπίβγρυ. ΠῚ 
Ρ. 415). Αρυὰ Ἠοπιθιαπι τροπός, 
Βοᾶϊο τροπωτήρι, Τι τ 5 5.0 Ρ - 
Ρι5. Δάβμὰο ἴῃ βοαρἢ 5 ἀτγαθοὶβ 
ἴοῦὸ 6 οουῖο ἔδοίο πιθαϊαπὶ ρϑγ- 
16ΠῚ ΓΕΠῚΪ ἀηᾶἃ ΟΌΠῚ ΡΆΧΙΠΟ οἷν- 
οὐπηδῦὶ ἀοοοὺ [,681κ. ἀθ Ρὰρ, Αἰΐ, 
Ῥ. 199 54. ἱπηδοῖπθπὶ γΘπηὶ (ἀγαθοὶ 
ἀθ!η θᾶ η8. 

8 8. οὔτε γὰρ κιτ. 1. Νοη 
δυπηδίδθ ἰρίταν ὄγαηῦ 686 {ὙἸΓΘΠῚΘΒ5 
ἀ6 αὐϊθὰ8 1194 ἰοσαία5 δϑύ ΒΟΥ  ρίου. 
Τοῖᾶ βεπίθπιϊα οχρϊοαίαῦ. οἷ 

ΡΓΟΒΡΘΡπὶ ΘΟ ηδίι85 ΘνΘηἐππὶ ῬΕ]0- 
ῬΟΠΠΘδΙϊ 8ρθύᾶγο Ῥούπονϊηΐ, 
μή φτορίδθι. εἰπηθπαὰϊ ποίϊομοπι 
προσδοκίᾳ δααϊίαπι, αὐ 14, 8, 
Οὗ, δάμη. 118,1. -- μὴ ἂν. 
ἐπιπλεύσειαν. ΟἿ. ΘΟΡἢ. 
Τύδοῃ. 651. Χορ, πῦρ. ΥΙ 1, 238. 
ἀε οί, 4,41. Ορί. οατπὰῃ ἄν Πΐς 
πηοάπβ οϑύ ροίθῃξ 815 οὰπὶ νὶ 
ἕαύανὶ (οἵ, δά η. 64, 4); πᾶτὰ απο 
οχϑρθοίδιαιν. ἰαὐαγὶ οϑὺ (θη ρου Ϊ5 
(οὐ ὙΠ 49. ὃ. 1 15: 4). )8 
βίηραϊαστὶ ἤᾶο ϑβίγιοίαγα, οαϊα5 
ΡΤΆΘΙΘΡ ΙΟ605 Δἰ]αῖ05 σογία αἰ 6 πὶ 
Θχθη ρα ΠΟῚ Ἰῃν ΘΗ] Πα, οἴ, 
(πδεβί. θτᾶπι. Ρ. 3ὅ. --- ἐξαπι- 
ναΐως οὕτως, ἴᾶτπι ΓΕΡΘη δ 
4υδπὶ γανοτα ἔροοσπηί, Οἵ. Υ1Π 
1, 1. -- ἐπεὶ... ἂν προ- 
αισϑέσϑαι. Ὅε ἱπβηϊν5 585- 
ῬΘηβῖβ. 6χ ποίϊοπο ραίαπαϊ τορο- 
ἰθηα οχ οὐδεμία προσδοκία 
νἱὰ. δᾶπ. ΓΝ 8, 2 2, ἀδ ἰογπια]ὰ 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς: δάη. 1 8, 4; 
ἀΌΡΙΟΧ περαιῖῖο μὴ οὐκ ἴία ροβίία 
εϑί χυδδὶ. αἀαϊτμη 510 ρΡαίδηάὶ 
γϑυθαπη αἰιοα 5αθαπαϊθηά απι 6δβί 
᾿απῸ ἴεν ἱπ πηοάπιπη: ἐπεὶ οὔτ᾽ 
ἀπὸ τοῦ προφανοῦς ἐνόμιξον 
αὐτοὺς τολμῆσαι ἂν κιτ.1. ΟΥ̓ 
Κυαερ, αν, ὃ 67,12 «φάη. 0. Ττὰ- 
ἀϊταπα γθεθογατηι ΘΟ] ΟΟΔΙΪΟΠ πα δὲ 
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4 οὐκ ἂν προαισϑέσϑαι. ὡς δὲ ἔδοξεν αὐτοῖς. καὶ 
ἐχώρουν εὐϑυς" καὶ ἀφικόμενοι νυκτὸς καὶ καϑελ-- 

ΒΟΥ Ρ ΓΔ ΠῚ 581] ΒΘ] ΠΘΥΘΙΊΙ, 68 510 
νερίθηαα δβϑθπῖ: Π8 ΠῚ ΠΘΩΤ6 
ΔΡουίθ 608 ἃιβυγ 08 6858 
οἶαβϑθ ἰπνδάθγα ααἰθία (1. 6. 58 
ΟΠ ῬΓΟΒΙθΘΠΑ 0115, αὰἃ 46 βίο ηϊ- 
Ποδίίοπο οὗ, ΤΥ 117, 1) πραᾳᾷπθ, 
51 ἴῃ δηΪπη πὴ ἰά ἱπἀ πὰ σου θη ἔ, 
ΒΘ ΠΟ ΡΓΔΘΒΘΠΉΒΈΌΓΟΒ. Ορροῃὶ 
ἴτὰ ᾿πύει" 58 Ο1855. ϑ.δ ἘΠ]! ατὴ (Α ΠΠ 8], 
ΡΠ]. 1.1... ». 220) 58θουΐίι8 αἱοῖϊ 
ΔΡΟΡίαπη ΟΟΠδίμτη, α6 ΠῚ ὈΓΟἢΪ- 
ὈἰΓανὶ 5ἰηύ Αἰμθηΐθηβοβ, οὐ οοπ- 
5]Π απ ἱπηροίιβ ἰδοϊθπαϊ, αποᾶ 
ῬΓΔΘΒΘηΒαὶ βἰηί, 5οᾷ δρυᾶ ΤῊ, 
4101 διανοεῖσά αι, οαἱ οαπὶ ἰηΐ, 
ααυϊάθιη. ἰπποίο (4 |16Ρ ΘΟΠρᾶτα- 
ἴππη οϑύ ὙΠ] ὅ, 4, ἀδ απο οἵ, άπ. 
1141, 1) υθίᾳιιθ οΟΠ511 γἱπὶ 
γι θα, ΠῸῚ ἃσοηᾶϊ οοπαίαϊ, 568 
1ρϑὶ δοίίοηϊ ορροπϊίαν, Οὗ Τ1, 1. 
124,8. Ν' 80,2. Εδάεοπὶ τγᾶϊ0 5] 
πὶο ἀαοαπθ ναοί, ἵπίθν 58 ΟΡρο- 
παΠίμ πὶ τὸ τολμῆσαι οἱ τὸ 
τολμῆσαι διανοεῖσθαι ἃιι τὸ 
ἐπιπλεῦσαι εἰ τὸ ἐπιπλεῦσαι 
διανοεῖσθαι, ΠΟῚ τὸ τολμῆσαι 
ἐπιπλεῦσαι εἱ τὸ διανοεῖσθαι 
ἐπιπλεῦσαι. ἹΠ]οτατη δαίθπι ρο- 
Βίθυ 5 ῬΘΓ ἰρϑῖι5 βθηξθηίίαθ ο0η- 
ἔου πη Δί Οποη. ΠῸΠ ἰἰοθύ, ρυὶυβ 
δαΐοτη ἴᾳ60 ἤδυὶ πϑαιὶύ αἰιοὰ 510, 
οαπλ αἱ ΒοΡὶ ροββὶῦ οἰ πα Θϑίϊητ5 
᾿τηρ Θἴτπι5 γα πᾶ ύαγ, ἀΥσ αΠῚ Θ ἢ ἐδ {10 
τηδηοᾶ εδί. Νβᾷμπθ οθηίτα ἀἴοθῦα 
Ἰἰοθί οπληΐα αὰ88 τονοῦὰ ἤδηΐ 4π8- 
ἰθη8 ἤδηΐί ἴῃ [πο ἰδ Πα 18ΠῚ 
Ῥιοάϊγθ οὐ δρογία ἢθυϊ, απ θᾶ 
ααδ6 ἀδθπηλτη ἰδοίασὶ βίτηι5 ἴῃ 
Ἰαοθπὶ ποπᾶππι ργοάϊουϊηῦ ; ΠΑΠῚ 
αὐυδθ οἴδιη ἤπηύ τονοῦα αἰ θῃη 
ἢπηί, 56 ἴῃ ᾿Ιὰσοπὶ πο ργοαθαηί, 
Νεαιθ οπμηΐηο απο ἃροτί ἢϊ 
ΘΟΠΒ1110 ΟΡΡΟπὶ ροίοϑί, οὰπὶ αὐ 
οἰαπα δϑίϊηδ, δὶ Θεϊδ πὶ ἈΡΘΡίδ βἰηΐ 
σΟὨΒ 18. Πίαψαθ ἀπὸ τοῦ προ- 
φανοῦς ἷἴπ ᾿ς. ἰηιουρτοίδιϊοπθ 
ΟΡΡοβίίο 810 ἀδϑεϊεαὐιπι δϑί, Θᾶγ 6 
ἤθη ΓΘ ἰξθυι πὶ ἰζθυ τη 46 Ρ6Γ- 
Ῥθηβἃ θᾶπὶ ΓΟΙῸ θη ἄδηη 6588 ρΡὲ- 
ἰδπη5. οὐ [18 Ἰοσὰπι Θπθπ ἀδηάιπὶ 
6588 πί ἀπὸ τοῦ προφανοῦς 

γροϊρίαί φιαοα 5101 ΘΟΠ ΓΑΙ 5ἰύ. 
Ηοο δαυίθιη ἴῃ ὑγϑα 5 φαΐάοπα 
γΘΡΡἾΒ ΔΙ1πὰ 6556 πὸπ ροίεϑί ηἶβὶ 
καϑ'' ἡσυχίαν. ὕε ἰρῖταν ορρο- 
5110 Θχβίβίαί, ἤθόβθββθ δύ ἤθῸ 
ΒΙ ΠΊ]]Θ τ νἱπὶ Πα θαΐ ίᾳπ κρύφα, 
αυοᾶ 1 109, 2 Θοπίγαυ πὶ εϑὶ 
δία ἐκ τοῦ προφανοῦς. Αἰ 
Ποῦ ἰρϑὰπη ΟΪα55, πορᾶῖ, ϑεᾶ 
αυδηαίδηη 'ρ58ἃ Πᾶθο ἰοουτο ἀρυᾶ 
ΤῊ, δᾶτη νἱτη πΠ0ῃ Παθοί ([γυβίνα 
Θπῖπὶ 80 Ηοννν. ΥἹ 64, 1. 66 αἵ- 
ἔθυαπύιν), ἰδπηθη ἡσυχῇ Θδϑάδπι 
ΡὈγϑϑάϊαμη εδὲ ΨΠΙ 69, 2, υδὶ 
5610]. 1ά οὐπὶ εἴρητο ἰᾳπρθηῃβ 
κρύφα Ἰη!οτργθίδιιν, Νὰ αποά 
ΟἸαβ5. εἷἴοὸ ἡσυχῇ περιμένειν 
ἰᾳπρὶῦ, ἰαπίαπι ἃθδβὺ πὖὺ ΘΟΠ᾿ ΓΑΙ 
φαΐ δι ΤΔΏΘΥΘ ἰπ58ὶ βδἰηί αἵ, 
δὶ 415 115. απιὰθ ἀρϑηίιγ ΟὈβἰ ϑίδί, 
δὰ Ποῦ ἱπιρδάϊαπά πὶ ΟΧ πιδιάατο 
ἉΥΙηἃ 18 5ἰπί οδρίθπᾶα, (855. 
ἰπιθγργθίαιϊο 114 ἰϑηύαπι Ἰοοιιπι 
Βα θογεί, δὶ ᾿ββθβυθίῃιν τοῖς ἭΣ 
εἴρητο... περιμένειν, ἕως ἄν 
τις ἑνιστῆται τοῖς ποιουμένοις" 
τότε δὲ λαβόντας τὰ ὅπλα μὴ 
ἐπιτρέπειν. Οδίοταπι οἵ. 10] ἀπ, 
Ἠδν γᾶ τι ο πὶ Θᾷ ΠῚ 516: 21 ἢ οα 10 6 ΠῚ 
ἡσυχῇ εἰ καϑ'' ἡσυχίαν ΒΆΡΘΓΘ 
ΡΟ558 οἰϊδιη ἰδοὺ γϑίϊομβ σοι ρτο- 
Ὀδίαν, ϑδθρίιθ δρυὰ Πογοάούαμα 
εὐ 8105 ΒΟΙΙΡΙΟΥ 68 ἡσυχία 5ὶ- 
Ιϑαεΐατη εὐ ἥσυχος τδοϊία5 
εδὲύ (Ηδεγοᾶ. Υ̓ 92. 98. ὙΠ] 68. 
Εὰγ. ΑΙο, 77. Ατὐὶϑί, ΡΙαι. 127. 
Ιβοον. ὙΙ 2, Ῥβραᾶο - 51}, 
ΤΠΥῚΠ 60). 5116 ητἶῸ δαΐθπι νοὶ] 
ἰδοῖία (πο5: ἕπ ὧδ᾽ ϑέϊίϊθ, ἵπι 
Θέ] θη) θὰ παπί ἀθ ααΐθιιβ ΓᾺΠΊΟΥ 
ΠΟ ρου θγαύαγ: (818 δαΐθπὶ 5απΐ 
απδ6 οἷα ἤπηί. Ηδοο ἰδοὶεϊ οἱ 
οἰαη ἀδϑύϊηὶ αἰ ἢ ἴα 5 πιαχίμηθ θυ τη 
60 σοπῆνπιαίαν αὐαοα ἴῃ οϑηάθτῃ 
Βϑηςθη τη οἰΐϊδιη σῖγα (Δ 656}. 
Αρ. 449. ὅοριι. ΟΆ. 1212. Απι. 
700) εἱ σιγῇ (Πετοά. ΠΠ140, ἔπι, 
Μεά. 587) οὐ ἃρυὰ Τιδιϊποβ 5]- 
Ιοπίϊο (ὕδ68. Β, (14}}. 11 18, 2) 
οὐ ἐδοϊίε (Οἴο. ργὸ Θαΐμοι, 18, 
50) ἰγαηβϑιηΐ, Μδᾶν. ἱρὶτανῦ. οἴ ΠῚ 
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κύσαντες ἐκ τῆς Νισαίας τὰς ναῦς ἔπλεον ἐπὶ 
μὲν τὸν Πειραιᾶ οὐκέτι, ὥσπερ διενοοῦντο, κατα- 
δείσαντες τὸν κίνδυνον (χαί τις καὶ ἄνεμος λέγεται 
αὐτοὺς κωλῦσαι), ἐπὶ δὲ τῆς Σαλαμῖνος τὸ ἀχρο-- 

τήριον τὸ πρὸς Μέγαρα ὁρῶν, καί (φρούριον Ἀπ 
ἐπ᾿ αὐτοῖ ἦν καὶ νεῶν τριῶν φυλακὴ τοῦ μὴ 
ἐσπλεῖν Πῆεγαρεῦσι μηδ᾽ ἐχπλεῖν μηδέν) τῷ τε 
φρουρίῳ προσέβαλον καὶ τὰς τριήρεις ἀφείλκυσαν 

510 ἴασα ἰδίθηΐθηη ἱτηρθίαμη ἴῃ 
ΔΙΛΘΓῸ ΤΠ ΓΟ 519 .Ἐ] ΠΟ ΔΡΙ Ραΐατθὶ, 
ἴῃ Αἀν. οτἷί, ΤΡ. “813 καϑ᾽ ἡσυ- 
χίαν δ᾽ εἰ διενοοῦντο οοπἰεοῖ!, 
ὁοπίνα αὐαοά οὑπὶ ἤρου. αἰχίββδοὶ 
οὔτε-- δέ ΟΠ 6558 ΤΠ ΠΟΥ ΑἸ ἀθιιπι, 
ἴρβ8 καϑ' ἡσυχίαν Ροβὲ οὔτ᾽ 
εἰ ἰταπβροβυῖί. Ηπης 5θοιτὶ 58- 
τητι5, τὰ Θῃΐπὶ ἃΡ ἰ5βί πη ἱπίθν 88 
ΘΡΡοπαπίῃν τὸ ἀπὸ τοῦ προ- 
φανοῦς ἐπιπλεῦσαι εἰ τὸ καϑ' 
ἡσυχίαν ἐπιπλεῦσαι. ϑεα ρτδε- 
ἰογθα ἃ] αυἱὰ νἱπ ἴῃ Ποο ἰοοο 
Ἰαϊθί, Οτπὶ δηΐπ ἀϊοίαπη 510 π0}- 
Ιατπὶ ἔαϊββε ΑὐΠθηϊθηβί απ 5αξρ]- 
ΟἸΟΠΘΠῚ Π6 ὈΠ6ῸΠΔΠῚ Ποβίθβ ἰδ) 
ταρεπία ἱπηρϑίμπη πᾶνα]θπὶ ἴδοίαγὶ 
δβ8θηΐ, 486 οἷτι5 γοὶ οδιιβᾶ ἀθῖπαθ 
εχ Διπθηϊθηβίαπιὶ οορὶζαῖϊοπα δἵ- 
ἕεγίαν. δὰ ἔατασατη θη ρ5. ρετ- 
{ἴπογα ἀθθοῖ, ποὴ ἃ ργδθβθηΐθῃη 
ΓΘΡᾺΠῚ ΘΟΠ ἀἸοϊ ΟΠ 6 πὶ Βρθοίασθ, Ηοο 
διυιίθπι Ποιοί, δὶ διενοοῦντο γε- 
ΤᾺΠῚ 6556, [18 δηΐτη ΑἸΒΘΠΙΘη565 
μος οοσίίαγοηῦ: εὖ καϑ᾽ ἡσυχίαν 
ἐπιπλεῦσαι διενοοῦντο, προῇῃ- 
σϑόμεϑ' ἄν. ϑεὰ τονδγὰ ΘΟΓῸΠῚ 
ΒΘ θη δ ἱρ ΒΟΓΌΠῚ γΘΡ 15 ΘΧΡ Θ558 
Βᾶδο εβί: ἣν καϑ' ἡσυχίαν ἐπι- 
πλεῦσαι διανοῶνται, προαι- 
σϑοίμεϑ᾽ ἂν (εἴ. ΠΙ 46, 2), 
486 ΟὈ] ΘΠ πε αα βὶο 580- 
πὶ: εἰ καϑ' ἡσυχίαν ἐπιπλεῦ- 
σαι διανοοῖντο, ἂν προαι- 
σϑέσϑαι. 

8 4, καὶ ἐχώρουν εὐϑύς. 
Καί, εὐἴαπι, 0 ἰμπῖτῖο ἃροάοϑβὶβ 
εϑύ ροβίζαην. ϑ1π}}}Π18 νου θὰ [Ια σαῃ - 
ἴὰν 1 8,9. ΥΠΠ 1, 4. 8, 4. Οἱ. 
Ηατνί, ἂς Ῥδνι, Γρ. 180, τσ- φρού- 
ριον ἐπ᾿ αὐτοῦ ἣν. (Οοάἀά. 

βουϊρίαγα δἱ ἰηίθστᾶ οϑϑεί, καί 
84 φρούριον .. . μηδὲν ρενιὶ- 
πογθῦ δὖ οὐδίΐο ἴπ Ὀγονία ᾿ἱποῖβᾶ 
αἰδίγδοία δϑϑϑί, σα ῬΥΓΟΡΤΙΘ 510 
ἀοθογοὺ ργοοεᾶθγο: ἱἰπ 40 ογδί 
Θαβίθι! τὰ δὰΐ ἴῃ 4ὸ ΟὈΤ 
ΘΗ 8.5 611 Ὁ τῷ} 5 6 0 {Ὲ1] 
Β.Π. 8564. ΓΟΡΠΠῚ ΘΟ δος ἃ 
5815. Οβίθπαϊί δα θὰ 4186 ββδαθαη- 
ἴπον ἘΥΡ ΡΑΗΠα ἰῃίογροϑἰία 6888 
φρούριον... μηδέν οἱ σοΠΕ[πυδυ] 
ΒΔΥΓΒΙΟΠΕΙα, γοΡθἰ 8 τῷ τὲ φρου- 
ρέῳ κ.τ.λ. ὕτ δυύθη ἴῃ οοαά. 
τρδαϊία βαπΐ, ΠῸΠ ᾿ΠίθγΡ ΟΠ ΠᾺΡ 
114, 584 βιρθυϊουῖθ5 δαϊππηραῃ- 
ἴὰατ., Αοοραϊὶ αποὰ 94, 8 τοῦ 
Βουδόρου τοῦ φρουρίου ἴία 84- 
ἀἰἴίο ἀγίΐοα!ο τη θηίϊο πὲ αὐ 1α ἀπίθᾶ 
ΠΟΠΙΪΠδία πὶ 6588 ἃρραρθαί. Ἀθοίθ 
Ἰρίίαν. δεν, ροβϑὶ φρούριον [ἰὰ- 
ΘΟΌΠΔ ΠῚ ϑίδίαϊ,., Εδοῖα ΡγΟρίου 
[ΠΟ ΓΑΓΌΤΩ 5᾽Π}} Πα ἴ πο πὶ ααδ8 6ϑ 
ἴῃ γοοδθ.} 158 φρούριον οἱ ,Βού- 
δόορον. ὁΧοίάεγο ΡῬοίογαι γάρ, ῳ 
καὶ αὐτῷ ὄνομα Βούδορον, νεὶ 
5Β1τη }]1ὰ. ἴρϑβυμ ΘΔ 5.6! πὰ αὐ ρΓο- 
τη απ αγ πὶ νοοδθαί ΒΟΔΟΓΙΙ,. 
ΟΠ 1 τ ὺνς ἘΠ Β: ἘΠῚ ΠῚ 
Ρ. 808, [6 Κ. ἀ6 Ραρ. Ατί, Ρῥ. 157. 
ῬυΟΠ Πα ᾺΥ] ΠῚ Ὠ1ΠῸ ἽΠέραμα. γΙά, 
Βαυϊ8. ἀθορυ, Ι Ρ. 868. --- ἐσ- 
πλεῖν... ἐκπλεῖν, Μαϊδηὶ 
1ΠΠΡΟΓίανὶ οὐ θχρογίδασγὶ, 40ἃ 

ϊ ἐσπλεῖν τποη τᾶγο ἰθοϊταν, Ια. 
ἘΠῚ 51. 8 ΤΥ 5.7. 1 190; .ὅ. 
Οἱ. πλεῖν ΠΙ 114, 1. 1106 Γ 
ἸΏΘΥΟΟΒ δ) Γθοηὶ δάπδιθ 
αἰχὶϊ ον 46 Βερ. ΠΕ 4. Οείδθγαπι 
οἵ, δάῃ. 1 4. -- τὰς τρι ἤρεις 

: “πενάς, ϊ. 6, ὥστε εἶναι 
κενάς. Οἵ, δάη. 1 49, ὅ. -- 
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κενάς, τήν τὲ ἄλλην Σαλαμῖνα ἀπροσδοκήτοις ἐπι-- 
πεσόντες ἐπόρϑουν. 

94. Ἐς δὲ τὰς ᾿ϑήνας φρυκχτοί τε ἤροντο 
πολέμιοι, καὶ ἔκπληξις ἐγένετο οὐδεμιᾶς τῶν κατὰ 
τὸν πόλεμον ἐλάσσων. οἵ μὲν γὰρ ἐν τῷ ἄστει 
ἐς τὸν Πειραιᾶ ᾧοντο τοὺς πολεμίους ἐσπεπλευ-- 
χέναι ἤδη, οἵ δ᾽ ἐν τῷ Πειραιεῖ τήν τὲ Σαλαμῖνα 
ἡρῆσϑαι ἐνόμιζον καὶ παρὰ σφᾶς ὅσον οὐκ ἐσπλεῖν 
αὐτούς᾽ ὅπερ ἄν, εἰ ἐβουλήϑησαν μὴ κατοκχνῆσαι, 
ῥᾳδίως ἂν ἐγένετο, καὶ οὐκ ἂν ἄνεμος ἐκώλυσεν. 
βοηϑήσαντες δὲ ἅμ᾽ ἡμέρᾳ πανδημεὶ οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
ἐς τον Πειραιᾶ ναῦς τε καϑεῖλκον καὶ ἐσβάντες 
κατὰ σπουδὴν καὶ πολλῷ ϑορύβῳ ταῖς μὲν ναυσὶν 
ἐπὶ τὴν Σαλαμῖνα ἔπλεον, τῷ πεζῷ δὲ φυλακὰς 
τοῦ Π]|ειραιῶς καθίσταντο. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι 
ὡς ἤσϑοντο τὴν βοήϑειαν, καταδραμόντες τῆς 
Σαλαμῖνος τὰ πολλὰ καὶ ἀνθρώπους καὶ λείαν 
λαβόντες χαὶ τὰς τρεῖς ναῦς ἐκ τοῦ Βουδόρου 
τοῦ φρουρίου κατὰ τάχος ἐπὶ τῆς Νισαίας ἔπλεον᾽ 

ἔστι γὰρ ὅ τι καὶ αἵ νῆες αὐτοὺς διὰ χρόνου 

Οαρ. 94. 89 8. ἔστι γὰρ ὅτε οοἀᾶ. Ἐπιοπᾶ. ΑΡΓΘΒ0Ι.. 

αἰπροσδοκήτοις. Βῖτη} δυάϊὶ κτωρεῖν.““ Θοι}, Οἵ. ΠΠ 22, 7. 
τοῖς Σαλαμινίοις. 

Οδρ. 94. 8 1. φρυκτοὶ. 
πολέμιοι] λαμπάδες πολε- 
μίους δηλοῦσαι. φρυκχτοί εἶσι 
λαμπάδες τινὲς ἀπὸ ξύλων γι- 
νόμεναι ἅστινας βαστάζοντες 
ἄνωϑεν τῶν τειχῶν. ἐσήμαινον 
τοῖς πλησιοχώροις , τοῖς συμ- 
μάχοις, ὅταν τινὰς ἑώρων πο- 
λεμίους ἐπιόντας, ὡς ὅτι δεῖ 
προφυλα. ασϑαι: ἀλλὰ καὶ ἐπὶ 
ΤΩΣ ὅταν ξώρων βοήϑειαν 
ρχομένην, ἐσήμαινον πάλιν 
διὰ τῶν φρυχτῶν. καὶ ὅταν 
μὲν φίλους ἐδ Ἴλουν, ἐβάσταξον 
τους φρυχτοῦς ἠφρεμοῦντες" 
ὅταν δὲ πολεμίους, ἐκίνουν 
τοὺς φρυκχτούς. 5080]. »»ΠἹἴρειν 
φρυλκτόν ἰάοπι οϑὶ δὸ πυρσεύειν 
(1 θιοά, ΧἼ 49, 4); ἴΐθῖα φρυ- 

80, 2 εὖ 101 δάη. -- οὐδεμιᾶς 
ἣ «ἐλάσσων; ἴ. 6. οὐκ ἐλάσσων 

μιᾶς (οὐδεμιᾶς). 8 ΓΟ τ 
ΜΠ29.) ὈΡΘΌΣ ΠΥ τς 8ὅ, 4 
οὔ Κτυερ. ατ, 8 47, 217 δά, 8, -- 
τὸν πόλεμον. Ο δάῃ. 81, 8, 
Οδίθυαπη καὶ ἔκπληξις ἐγένετο 
οὐδεμιᾶς ... ἐλάσσων οἱ αυδε 
51 ΠΊ1|18ἃ Ἰδραιπταν ΝΠ Τ1, 7 ρᾶγὰπὶ 
οοποίπυιπι, ΟΠ 115 απᾶθ βουϊρίου 
γ1Π96,1 ἀἰοῖι. ψιάοπῦαν ᾿ρὶζαν 18 
ῬΥΪΠλΠ Βουϊρία 6588. δηίθα ΔΠῚ 
ἴθστον ἍΠΠ|Π 90, 1 ΘΟΠΊΠ] ΘΠ ΟΥ̓Δ 5 
ΘΧΒΕ πο Ροϑίθα δα 8. πο- 
ὐαπλ ΘονΡθοίἃ 6886, --- ὅσον 
οὐκ. Οἷἃἁ «ἄη. 1 860. -- ἂν. 
ἄν. Οἵ απ. 1 76, 4. 

8 8. τοῦ Βουδόρου τοῦ 
φρ. Οἷ, ἀη. 98, 1 οἱ 4. --- διὰ 
χρόνου, δἰΐαυο ὑΘΠΡΟΥ 5 
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καϑελκυσϑεῖσαι καὶ οὐδὲν στέγουσαι ἐφόβουν. 
ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰ Μέγαρα πάλιν ἐπὶ τῆς Κορίν- 
ϑου ἀπεχώρησαν πεξῇ. οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι οὐκέτι 
χαταλαβόντες πρὸς τῇ Σαλαμῖνι ἀπέπλευσαν καὶ 
αὐτοί" καὶ μετὰ τοῦτο φυλακὴν ἤδη τοῦ Πειραιῶς 
μᾶλλον τὸ λοιπὸν ἐποιοῦντο λιμένων τὲ κλήσει 
καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ. 

95, Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ χειμῶνος 
τούτου ἀρχομένου Σιτάλχης ὁ Τήρεω Ὀδρίισης, 
Θρᾳκῶν βασιλεύς, ἐστράτευσεν ἐπὶ Περδίκκαν τὸν 
᾿Δλεξάνδρου, Μακεδονίας βασιλέα, καὶ ἐπὶ Χαλκι- 
δέας τοὺς ἐπὶ Θράκης, δύο ὑποσχέσεις τὴν μὲν 
βουλόμενος ἀναπρᾶξαι, τὴν δὲ αὐτὸς ἀποδοῦναι. 

πεζοί οτὴηθβ Ῥυϑϑίον [ϑιγ. τὰ, τσ. Οἢγ, ἤδη. Ὑιπὰ, Ἐς, σοπίγα 
το! πὐτῦ ΤΉ. πδιηῖ: (ΟἿ᾽ Τ 90. 2. 109. 4, 157. 1. 145..4. Π 95,2. 
ΠΕ δ ΟῚ ΟἿ ΤΥ Τὺ Σ 1195. 2. 199... ὙΠ θυ; 7. ΨΠῚ 
28, 4͵ 28, ὅ. 82, 2, ΟἹ, 1, 62, 1. 19, 1. 108, 4. Ὀϊνογβυτῃ 
Ῥτορίον αὐαῖα ἀντὶ ναυβατῶν 6ϑί ἜΧΘΠΊρΙμπι 4 ᾽Ἄτνη, ῬτΓΟΪδια πὶ 
πεζούς τε ἀντὶ ναυβατῶν πορευομένους ΚΠ 1ὅ, 7. Πεξός ἰᾶτηθῃ 
ἰοῦ πιοάο αἰΧογαηΐ Χρϑη. ὕγγ, ΤΡ 8, 28 οἱ 8}}1. 

8 4. 
Ἐδρι Ὁ Ε- Οὗ, δάῃ. 

᾿πέοτν 110 (πο υῖθοίο), ρΡοϑί 
δἰϊαποα ἐοροΥ5 ηέοτνα]- 
Ια, Οὗ, Βεγπῃ. ϑγηΐ, ρ. 2380 
οἱ Β.4}10. δᾶ ΡῬ]αί. ΗἸρρ. τηδὶ. ᾿ηϊύ, 
-- οὐδὲν στέγουσαι. Ῥοτί.: 
αἀδ8 δα ΔΓ ΠῚ ν᾿ Δ ἔθ 6 Π ΟΠ 
Ῥοίετγαπί, Οὐ, ΡΙαί, ἀΘ θρ. 021 ἃ, 

8 4. καταλαβόντες. Ιη- 
(6}1. αὐτούς. -- φυλακὴν. 
τοῦ Πειραιῶς. »5» θοῦ: 1 : 
τὸν δὲ Πειραιᾶ ᾿κλείϑροις καὶ 
φυλακαῖς ἱκαναῖς διαλαβόντες 
(Θυδιοα 5 ΟΡ ον αμ5. Ἰοοΐβ 90110- 
οδ115) ὠχύρωσαν. Ηδβυοῖ. ἰῃ 
Ζέα: ἔχει δὲ ὁ Πειραιεὺς λι- 
μένας τρεῖς πλειστούς. Νὶά. 
ἌΝ 6556], δὰ ἢ. 1." α οὐ]. Οα165 
Βηροπαὶ 5ἰηΐ κλῃστοὶ λιμένες 
οὐ πιαχίπηθ ΡΙγαθοὶ κλῃστοῦ αυᾶ- 
115. παΐυγα [πϑυὶς ΔΟΘΌΓΑ 551 Π6 
ἀοοοὶ Τωρακ. ΛΑἰηθπ. ρ. 366 5αᾳ. 
ΟΥ ΙΝ 8, 1. ὙΠ 88, 2. ὅ9, ὃ. 
ΨΠΠ 90, 4. 6 {ἰρὰ8 Ρὶγϑθοὶ 
ῬΟΥΠθ5 νἱα, δάπ, 1 98, 8. - 

ΤῸ Ρρτὸ ἤδη 1Ι(. αι. Ραὶ. Αὐρ, Μ, 6455. αν. (ΟἹ. ϑῃ. 
ΣῈ 

ἤ δη. ϑουιϊρίανα ἁματεϊοϊεπάα εϑί. 
ΝΑΠῚ τὸ8 ἀϊαίαγπα (ἐποιοῦντο) 
βίτηα! Πουὶ ΠΟ Ῥοὐδβὺ ΟΠ 68 απι88 
[6 ΠῚΡΟΥ 5 Τηοτηθηίο ΘΟΠΟΙπἀδίαν 
(ἀπέπλευσαν). Ὀ611855. ἀυϊάοηη 
ΤῸΠῚ ΠῸΠ Θ046Πὶ απϊά 61 (6 ΠΡ ΟΥΙ5 
Ῥαποίο, 564 Ρ6Γ Οοοαβί ομθῖ α4π86 
ὨϑΡΓΘίαΡ ἔαοίαπι ἱπαάϊσατὶ ορὶπᾶ- 
αν; 584 ἢος ΘΧΘΠΊρΡΙα ἃ 60 4] ]ίὰ 
Ι 82, 1,. 11 91,4. ταϊπῖπιθ Ργο θη. 
Νοαιο ἃ αἀμαὰ Ν λιμένων τε κλήσει 
καὶ τῇ ἄλλῃ ἐπιμελείᾳ ῬΘυλποΓα 
Ἰϊοϑί β[δίπθυθ, ΟἸΠῚ 18}15 ἅμα καἀ 
τὲ -- καί φουυϊποη 8 ἰγαϊθοίϊο 
ΑΙ ἀρυὰ ΤῊ. πο ἱπνθηϊδίῃγ. 
Πε ἤδη οἴἁ1 118,1. 
ἀρ. 9 544. αἵ. Ῥιοά. ΧΙ 80. 

-- ξ8ξ1. Σιτάλκης ὁ “Τήρεω. 
Οὗ δάη. 29,1. -- δύο ὑποσχέ- 
σίδερο, Οἵ, δία. ατ. ἘΡΕ:Ὲ8 δάῃ, 8 
οἱ 8 8319. Κυυθρ. 8 47, 28 
δάη, 8, ἐγρλμθεν ἐτῶν εἰσπρᾶ- 
ξαι, ἀπαιτῆσαι. ὅϑ6Π0]. ΟἿ ὙΠΙ 
107, 1 δἱ 101 δάῃ. 
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ὅ τε γὰρ Περδίκκας αὐτῷ ὑποσχόμενος, εἰ ᾽4ϑη- 
ναίοις τε διαλλάξειεν ἑαυτὸν κατ᾽ ἀρχὰς τῷ πολέμῳ 
πιεζόμενον καὶ Φίλιππον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ πο- 
λέμιον ὦ ὄντα μὴ καταγάγοι ἐπὶ βασιλείᾳ, ὃ ἃ ὑπεδέξατο 
οὐὖκ ἐπετέλει" τοῖς τε ᾿Αϑηναίοις αὐτὸς ὡμολογήκει 

ὅτε τὴν ξυμμαχίαν ἐποιεῖτο τὸν ἐπὶ Θράκης Χαλ-- 
κιδικὸν πόλεμον καταλύσειν. ἀμφοτέρων οὖν ἕνεκα 
τὴν ἔφοδον ἐποιεῖτο καὶ τόν τὲ Φιλίππου υἱὸν 
᾿ἀμύνταν ὡς ἐπὶ βασιλείᾳ τῶν Μακεδόνων ἦγε καὶ 
τῶν ᾿Αϑηναίων πρέσβεις, οἵ ἔτυχον παρόντες τού- 
τῶν ἕνεκα, καὶ ἡγεμόνα “Δγνωνα᾿ ἔδει γὰρ καὶ τοὺς 
᾿Αϑηναίους ναυσί τὲ καὶ στρατιᾷ ὡς πλείστῃ ἐπὶ 
τοὺς Χαλκιδέας παραγενέσϑαι. 

960. ᾿ἀνίστησιν οὖν ἐκ τῶν Ὀδρυσῶν ὡρμώμενος 

σδρ. 9. 8 8. πρέσβεις οἵη. (855. (]. οὐ δουῦ. Απρ., ἀπᾶ6 
ΘαΒρθοίιπι ἢϊ; Ροιυΐί ΘηΪΠῚ 4 ἱπίουρ ΘΕ θι15 δαάὶ οχ 101,1, Οπιῖβ80 
τάπιρῃ 60 σϑῦρα οἱ... ἕνεκα πἰπιῖβ ππιά 6 ΡΟΒίτα νἰἀδπίαν Ἠδδοκῖο. 
Α ποὈ 15 τηδχίτπηθ Οὐ ΘΟη Γδυ ἢ ΠΟΙΆΘῊ ἡγεμόνα ποῃ εβί δχραμο- 
ἴα; πᾶπι οἰΐαπὶ ἤδσποι τούτων ἕνξκα δδοτγαί, 568 ἢἷο ἀπχ, οδίουϊ 

Ἰεραίϊ. 

8.2. αὐτῷ ὑποσχόμενος. καταλύσειν. Οὗ, 29, ὅ εἱ 
Ουϊᾷ Ῥογαϊοοαβ ργοτηϊβουῖ τπὰ-ὀ ὈΙΟά. Ἱ, 1. Ἢ 
ΟΥαἸ465. ποὸὴ αἰχὶί. Πα νϑὺ- 8 8. φμυνταν) Γένος 
ἰθμάυτη: οοΥ ἃ 8 4 ἃ 54 8η1 ΡΤΟ- 
τα 15 510} 68 ἔδοονδί. ϑϑααϊίαν 
Ὰ Πγεεῦ το, αουῦ!. Οἷἁ Κυποο. 
.8 ὅ2,1 δάη. 2. -- ᾿4ϑη- 

ΠΥ το τε διαλλαάξειεν 
ξἕἑαυτόν. Ουοὰ ἴδοίαπι. ΥἹα. 
29, 6. -- Φέλιππον. 15 τοχο- 
γαῖ ρατίθῃ Μίασθαομπίδα ρθη Τὸ- 
τηθηϊάδνυπι (οἴ, 99, 8) βυθὶθοίδθ 
(αυδε ρᾶγ5 οορῃοβοῖψαν 6χ 100, 8), 
856 ἜΧρυΐϊβδιβ ποτα ἃ Ῥογαϊοοᾶ, 
οὐ δηλ δηίθ Ὁ]. ΟΥ̓Χ ΧΥΙΙ 4 νὶ- 
ἀθίαν πηουζα8 6556, Θα πὶ Θ᾽ 1160 65 
ΠΟ ἰρβαπὶ, 5864. Πα οἷτ8 
ΑἸΥΠίδΠι ἴῃ ΤΟΟ ΠΤ οβϑοὺ γϑϑίϊ- 
ταΐαγιιβ, ϑβρίοϊοπθβ ἀθ Ου βου 5 
οἷ σϑθυβ νἱ46 δρυᾶὰ ΑΡ6], Μα- 
οοα, δηΐθ σϑρπ. ῬΆὨΪ,, ρΡ. 1606 544. 

ἐπὶ βασιλείᾳ. Δοοιβδιὶ- 
νατὰ ἀθ οαάοπι τὸ ροϑιὶν ὈΙοά. 

ἐπὶ ΧΙ ὅ0, 8 κατάγειν τὴν 
Μακεδονικὴν βασιλείαν. Οἱ, 
ὟΙΠΙ 47, -- τὸν ἐπὶ. 

Τημενιδῶν. [γἱ4.. 99, 8] 
᾿Δλέξανδρος [ὁ φιλέλλην, 

ἐγέννησε) 
Περδίκκαν Φέλιππον 
᾿Δἀρχέλαον ᾿ἀβμύνταν 

Φίλιππον 
᾿Δλέξανδρον τὸν μἕ- 

γαν, ὃς τὴν Περ- 
σῶν δυναστείαν 
κατέλυσεν. ὅ6}0), 

»» 64 Ομλῖββὶ δαηῦ «αὶ 8 ΠῚ ΤῸ 685 
[τορασηᾳαθ ἔγαίγ8β. οἱ φοηδοθυϊηΐ. 
ΟΥ δ Ὁ δὴ» 8. ΙΒ: ὍὉΕΒ: 
ΑΤΊ. ὅϑγμο, ιν 691 ΜΈ]: 6: 
αοῦῦ, Αὖὐ δᾶθὸ οὔηἶβϑίο νϑυὶ αι 
1118 σοπμθαϊορῖαρ πὴ οἴποῖν, ὙΙά. 
ἰδιιθη [πϑι1π. ΤΙ 4,8 εὐ ὅγπο,, ααὶ 
ἈΑπιγηίδπι ἔνα νυ 6 ΠῚ Ῥεγάϊοοαθ ποθὴ 
γϑοίθ νοοδῖ, Αμηγηίᾷο ΠΠαπι Αὐἱ- 
ἀαθαπι, Παΐπ8. ΔΙ θυ πὶ ΑΠῚΥ Δ Π,. 
-- “γνωνα) οὗτος ἔκτισε τὴν 
᾿ἀμφίπολιν. ϑο)ο]. τὰ, ΓΝ 102,8. 

Οᾶρ. 96. 81. ᾿Ανίστησιν. 

. 
05 
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πρῶτον μὲν τοὺς ἐντὸς τοῦ «“ϊμου τε ὄρους καὶ 
τῆς “Ῥοδόπης Θρᾷκας ὅσων ἦρχε μέχρι ϑαλάσσης 
[ἐς τὸν Εὔξεινόν τε πόντον καὶ τὸν ᾿Ἑλλήσποντον)], 
ἔπειτα τοὺς ὑπερβάντι ἀἷΐιμιον Γέτας καὶ ὅσα ἄλλα 
μέρη ἐντὸς τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ πρὸς ϑάλασσαν 
μᾶλλον τὴν τοῦ Εὐξείνου πόντου κατῴκητο᾽ εἰσὶ 

δ᾽ οἱ 1 ται καὶ οἵ ταύτῃ ὅμοροί τε τοῖς Σχύϑαις 
καὶ ὁμόσκευοι, πάντες ἱπποτοξόται. παρεκάλει δὲ 

᾿ δὰ ει τῳ ΄- Ἁ -» ΡΣ , 

καὶ τῶν ὀρεινῶν Θρᾳκῶν πολλοὺς τῶν αὐτονόμων 
καὶ μαχαιροφόρων, οἵ “ἴοι καλοῦνται, τὴν 'Ῥοδό- 

(ἀρ. 96. 81. Θ΄ ΘΟ 58 ΠῸῚ Ιεβῖ 8080], αυϊ δὰ μέχρι δϑαλάσσης 
Δαβονρβὶὶ ἕως τοῦ Εὐξείνου πόντου καὶ τοῦ Ἑλλησπόντου. 

Οὗ «ἀη. 68, 1. -- ἐντός, οἱ; 
Π8ΠῚ Ῥᾶι0 ροϑβί τοῖς ἐντὸς τοῦ 
Αΐμου Θραξέ οοπίγανῖ! Ροπαηδιν 
οὗ ὑπερβάντι Αἴμωον Γέται. -- 
τοῦ Αϊμου ὄρους. Οὐπὶ ἴῃ 
πογηϊηαίϊνο ὁ ἄζἷμος ρΡοιϊβϑί πιαπὶ 
αἰσαίαν, Γαραρηδύ Π06 ΘΧΘΠΊΡΙ] ΠῚ 
Ῥγδθοθρίο ονδιητη ΘΟ Π δᾳ 
19, 2 ἱπάϊοαίο. Ἀν δι} ] 16 Ὁ 
Βιταῦ. Ρ; 881, ἔγαρτη. 86 τὸν 
Αἷμον ὄρος. Οἱ, Ριο]βηι. ΠῚ 
10, 4 (015) εἰ ϑίγαθ, Ρ. 192 ἐν 
τῷ ᾿Αδούλᾳ ὄρει, ἴθι Ρ. 2318 οἱ 
τοῦ Πίνδου ὄρους ρ. 880 ἔγαρτη, 
14, 16. Ατιαπηθη, Βίσαθ. Ρ. 818. 
819 τὸ Αϊμόν ἐστιν ὅρος. -- 
Ῥοδόπης. ΟΓ, Βονθὶα, αφορν. 
ΠῚ ρ. 1552. Ναπο Ῥεδροιδρ, 
Ῥεβροίοάδρ;, θεβροίο. --- μέχρι 
ϑαλάσσης ἐναβίγα νἱἀθηῖαν ἃ 
Κυαδρ,. ἱπιρ 811. ΟοὨ πη οπἀἃ 
ΘΠΪΠῚ 51 ηΐ ΘΕΠῚ ἀνίστησιν ἐκ τῶν 
᾿Ὀδρυσῶν ὁρμώμενος. -- τοὺς 
ὑπερβάντι Αἷμον Γέτας. 
θ δ δῖ. οἷ ἀπ 1 24. 1 6.11 
49, ὅ. ἀείδα ἴὰπο ΤΕΣ ΗδΘΙ ΠῚ 
εὖ Ταπαθίη ΠδὈϊίαθαπί, Οἵ, 
Ηεγοάοῖ. Τ᾿ 98 οἱ ὕΠκουῦὲ. αθορυ. 
1ΠΠ| 2 ρ. 5897. Ηοβ αἀποᾳὰθ οτὶ- 
δῖπο ΤὭνδοαβ [πἶδβα ἀοοοὺ ΜῈ6]]. 
46 Μαοβὰα. ῥ. 8ὅ. 89. Οἱ. ΚιοἊ- 
ῬδΡιὶ ἀθορυ, δηΐ, 8 298. ἢ) τε- 
θη ΐογα. ΘΟΥ ΠῚ Ὠἰδίοτνϊα νἱα. Νῖθ- 
θυμν. ϑοῦιρί, δέ, εὐ Ρ}}}10]. 1 
ἘΞ ΘΠ σ΄ ας ὅσα! .:- 

κατῴκπητο, εἰ ἀπ αθοῦπα 88 
αἰϊδᾶα ἡδίϊοποϑβ οἱβ [δ᾽ Ὁ1ὴ 
(οὐ αυἰάρη) δὰ Ροπίιππι ἔὰπ- 
χὶη τι ΠῚ τῇ ἃ σ᾽ 15. (ἀπάτη ἴῃ τηθαϊ- 
ΤοΥΥ8 Π68) ψΨΘΡΡΘπΐ6 5. ἴπ60]6- 
θδηΐ. Μέρη] γένη" ἐϑνῶν δη- 
λονότι. 6001. ΝΙβὶ ἴογιθ δαΐ 
γένη ἃυϊ ἔϑνη ἰδρεπάμπ εθβί; 
πδηῚ μέρη 46 τορι ομἶθα8 ἰηιο!]οοὶ 
ΡΓΟΡΊΘΙ ΒΌ ΤΩ Το, χατοικεῖσϑαι 
γΟΡΌΪ ΠΟ ΡΟ588 Δοοοί (455. Αἵ 
Κυαθρ., 5] φαυϊὰ τα 8 Πα ΠῚ δἷῖ, 
μέρη ἜΧΡαμΘὶ τηδ ναί, γευθὰ ὅδ) - 
λασσα ἡ τοῦ Εὐξείνον πόντου 
60 ΘΧουβδηίαῦ ααοὰ πόντος οὐπὶ 
110 Εὔξεινος ἴῃ ποπιθῃ γϑρ ἢ 5 
οοϑὶυῖι. Ααἀά, δάη. ΤΥ 24, ὅ οἱ 
Αὐτὶ. Ρρυῖρ]. ἰηἰς, δίᾳθθ ΑἼΔ0. 
ΨΙ 16, 2. Πετοᾶ. Π 88. θ6 
Ποχίομθ, κατῴκητο νἱᾶ. δάη. [1 
120, 2. 2,» Οδίθγαπι ἐχ ἢ, 1. ραϊοῖ 
ΤΗτδοῖαπι ᾿βύτο ἃ ΒουτΠΐα ὈΟΓΘΔΠῚ 
ΨΘΥΓΒῈ5 αἰβ ποίη ἴα1556. Ὑ|1Δ6 
Οδιίδίου, [Την86. 0. 17 εἂ; 
ΒΟΒΠ ΟΠ. Π.7. 9. αούι]. - ὃμό- 
σπξυοι, οὐ] 511π|11}65 Ροτῖί. 
Οἵ, ΠῚ 90, ὃ. 

8.2. τῶν ὀρεινῶν... τῶν 
αὐτονόμων. ἈΡ ΠῚ5 ᾿αϊδάπ- 
Θαππίαν 101, ὃ ὅσοι πεδία εἴ- 
χον, αὐτόνομοι πάντες. Ὄρει- 
νός πἴο πὸπ πιοπίποβιβ 6δῖ, 
5686 πηροπίδηι5, τ ἴῃ ΡΙαῦ, 
ΟΥδίυ!. 5946. -- μαχαιροφό- 
ρων, οἱ Ζῖἴοι καλοῦνται. 



9 

»- 

918 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, τις΄. πξ΄. 

πὴν οἱ πλεῖστοι οἰχοῦντες" καὶ τοὺς μὲν μισϑῷ 
ἔπειϑεν, οἵ δ᾽ ἐθελονταὶ ξυνηκολούϑουν. ἀνίστη 
δὲ καὶ ᾿Δργιᾶνας καὶ Μαιαίους καὶ ἄλλα ὅσα ἔϑνη 
Παιονικὰ ὧν ἦρχε καὶ ἔσχατοι τῆς ἀρχῆς οὗτοι 
ἦσαν" μέχρι γὰρ Ζαιαίων Τ]}αιόνων καὶ τοῦ Στρυ- 
μόνος ποταμοῦ, ὃς ἐκ τοῦ Σκχόμβρου ὄρους δι᾽ 
᾿Ξ (ὰ . 24 , δια [ ὁ] Ὁ “ἕς ξὰχ9 Ν Χ γριάνων καὶ “αιαίων δεῖ, οὐ] ὡρίζετο ἡ ἀρχὴ τὰ 

᾿ , 9 ’ Ρ ν Ν Ν 

πρὸς Παίονας αὐτονέμους ἤδη. τὰ δὲ πρὸς Ἴρι- 
βαλλούς, καὶ τούτους αὐτονόμους, Τρῆῇρες ὥρι- 

᾿ Ν -ν ᾿ ᾽ “ 3 Ξ Χ , 
ζον καὶ Τιλαταῖοι᾽ οἰκοῦσι δ΄ οὗτοι πρὸς βορέαν 

8 8. μέχρι γὰρ Μαιαίων Τιαυν. Β45. Ο. Ὁ. Ε΄, γρ. ἴῦ, γαῖ, Αὐρ',; 
μέχρι Λαιαίων 1., ναϊσο μέχρι Τραιταίων καὶ Μαιαέων Παιόνων, 
1 Γραιαΐων, «ποά οΧίγα ΤΟΡαπὶ ΘΟΠΒΘΓΘΗ Δ πη δδί, οαμὴ ὧδ 8|115 
4πδπη 4086 δηίοα ποιηϊηδίδα βαπύὺ ΘΟΕ ΒΘΥΠΊΟ 6586 ΠῸΠ Ροβδίΐ, 
εχ γὰρ Δαιαίων ἴαοίυτα εὐ ἀοῖὶπᾶο ᾿ππρθπαὶ οααβα καὶ δαάϊίυπι 
6586 Ῥευβρίοιππι εβί. Οὐπὶ δυίοπι γάρ βαθπιοίο μέχρι .... δεῖ 58- 
ΡοΡΙον 5 δα προίθγθηίαν, π6 ὡρέξετο 508 ᾿πποίαγα οαγογοί, οὗ δαάϊ- 
(απ δϑί, φυοα τϑοίθ 46]. Ατη. 

διὰ Γραιαίων εοἀά, Οἵ, αἄπ. 

ΟἿ ΨΙΙ 27, 1. Θρᾷκας μαχαι- -- Σκόμβρου. Οἱ, Μαππεοτί, 
ροφύόρους δοτμηπιοιηογᾶύ οἰἷϊδὶ ἄὅδθορστ. ΥΠΓρ. 4 εὐ 488, ουἱϊ δ  1- 
Χοη. γι. ΥΙ 2,10. Ὧς 9118 οἵ, 
Ταῦ. πη. ΠῚ 88. 

8 8. ἀγριᾶνας. 6 Πἰ5 νἱὰ, 
αδιίου, 1. 1, Ρ. 118, αἱ 605 οἶτοᾶ 
ἈΠοαορθη οὐ δὰ ἔοπίθβ ϑιίγγτηος 
Ὡἷἶβ Βαμίίαββα 6 ϑίγδθ, ἢ. 391, 
ἔγασιη. 86. 87 ἀοοοί, εὐ Μαηπμοτί. 
αφορσν. ὙΠ ρ. 494 εἰ Κίορ. . 1. 
8 281, --ὀ Παιαέίους. Ἠοτυπ 
50.658 νἱάθβ ρϑᾶιϊο ροβί ἀοῆ- 
ηἰΐα5. Νοπιθη δριυα Βίθρ᾽. ΒΥΖ. 
ΘΟΥΓαρΡίαΠ δύ ἴῃ Μ“αΐνους. -- 
ἄλλα ὅσα ἔϑνη Παιονικα. 
Οἵ. Βεγοάοί. Υ͂ 15. 16. ὋΟαιίου. 
1.1. Ρ. 108 544. Οοιιίπον. Μασρϑα, 
5 δαα. ΚΙΘΡῚ 1 1.6 καθ 
οΟἰἸ!οοαίϊοηθ νϑγθοῦαπ Κτπθρ, 
αν. ὃ 51, 10 δάη. 10. --- καὶ 
“,οῳοὐτοι ἤσαν καὶ οἵ 
ἤσαν. ΟἿ. αἄη. 4, ὅ. --- μέχρι 
αν οὐ ξετοινς οὖν 11; 4... αἴθοπι 
ἀ6 115 ἀἸοία πη απιᾶ6 ΘΧίνἃ ΓΘΠῚ δ ηΐ 
αὐδ6 (θυ γϊ Πδίαγ, 8564 ΘΧ γι 1 
οἷὰβ ρᾶγίθπη οἰδβοίιηί. --- τοῦ 
Στρυμόνος ποταμοῦ. ϑίᾳεϊ- 
βοαίαν Ὠαΐι5. ΠΥ] οὐγ8 115. 50ρ6- 
τίου, ἀθ οἰ ἔοπ 5 οἵ, αάη, ὃ 4. 

τοβοῃἃ οὐ Β.8]18, οὐ Πυθα κ, αγϑθο.βθρί, 
ΠῚ ρ. 474, αἱ ἀἸοῖε 6558 ΟΓΕΌΓῸ5 οἱ 
ΤηΔΘἼ!Ο5 ψοΡ 665 ᾿πέον Πἰ βίθηα!! 
(Κοϑβιθηα}}) οὐ ΘορΡ ἢ ΐδπὶ βἰ (08. --- 
δι᾽ ᾿ἀγριάνων γτοοῖς τϑβίϊιαϊι 
ΟἸ455. Ἐχϑρθοίδπιιβ δηΐτη αἱ Ὁ] 
δὰ ΒΕΓΥΠΙΟΠΘΠΊ 56665 ΠΑΡΌΘΥΪηΐ 
Θοηΐο5. δηΐθϑ ποιηϊηδίδθ ἀϊοϑίῦ 
οὐ τϑνϑῦᾶ ἴπ 80 τϑοῖοπο Ασυῖϑη 65 
Πα ϊιανῖ586 ἰθδίδιαν ϑίγδρ. 1. 1. 
ἔγαρ πηι. 87 5ῖο ἀ8 ΒΘ ΓΥ ΠΊΟἢ6 50. 06Π8 
ἄρχεται ἐκ τῶν περὶ 'Ῥοδόπην 
᾿Δγριάνων. Οοπίτα Γραταέων 
Ῥυδοίθν ππὸ Ἰοο ΠῚ ΠῸ]}1ἃ ἀβα δ πὶ 
ἢτ πηθητῖο. Οδαβὰ σουγαρίθὶ ἔαπὶΐ 
Τρααίων οἴγοῦθ βιρτα {ΠῚ ΠῚ, 
Οδίθγαη [ἃθᾶθ085 οἰΐϊδηι {γᾶ 
Αρτίδημθβ Πα Ὀϊίαβθθ ἈΡΡΆΡΟΓο νἱ- 
ἀδίυν οχ 917, 2. -- τὰ πρὸς 
Παίονας; 8ΔὉ 6δἃ ρᾶτίο αιδ8 
βρθοῖδῇ ΡῬδθοῆᾶβ, ἃ ρᾶγίθ 
Ραβθοησηι Οἷ δάπ, ΠΙ 6, 1. 
4. Τριβαλλούς. Οἱ, 

αδιίον, 1.1, Ρ. 817 β8ᾳᾳ. Κίθρ. 1. }, 
8 298 οἱ δ γθοθῃιου θι15. ΘΟΥ ΠῚ 
βοάϊθαβ Νιθθαῆγ, 1. 1. Ρ. 374 54. 
-- Τρῆρες. .. καὶ Τιλα- 



ΕΤῸΣ 1΄. ΧΕΙΜΟΩΝ. (Π 96 97. 219 

τοῦ Σκαόμβρου ὅρους χαὶ παρήκουσι. πρὸς ἡλίου 
δύσιν μέχρι τοῦ ᾿Οσχίου ποταμοῦ. 
ἐκ τοῦ ὄρους ὕϑενπερ καὶ ὁ ΝΝέστος καὶ 

ῥεῖ δ᾽ οὗτος 
ὁ Ἕβρος" 

δ ραν Ἀν γ Ἄς ι ᾿ Υ: πὸ 
ἔστι δὲ ἐρῆμον τὸ ὅρος χαὶ μέγα ἐχόμενον τῆς 
ἱΡοδόπης. 

91. Ἐγένετο δὲ ἡ ἀρχὴ ἡ Οδρυσῶν μέγεϑος 
ἐπὶ μὲν ϑάλασσαν καϑήκουσα ἀπὸ ᾿Αβδήρων πό- 
λεως ἐς τὸν Εὔξεινον πόντον [τὸν] μέχρι Ἴστρου 

Οᾶρ. 97. 8 1. τὸν οἵη. 18υτν, Ο. Ὁ. 1. ῬΡοπίιμῃ Επθκχίπαπι ἃ} ἐγ ἃ 
ΙΒΌΪ οϑίϊα ἴῃ ϑϑρίθῃ η8Πὶ Βρθοίατο βᾶᾷπθ Τῆπογαϊάθβ ναὶ ρυορίου 
οΟἸοηἶὰ5 ἀγαθοαβ 0] βἰἴᾶ8. ΠΟ ροίαϊΐ ἱρηογᾶγθ. 

ταῖοι. Οἵ, ἀδίτον. 1.1. Ρ. 86. Ηο- 
ΓἼΙΠῚ ΠΟΙΏΊΘΙ ῬΓΟΐδγθαν ἢϊη6 ἃ ϑίθρῃ.. 
ΒΥΖ. Νοίϊζοτθβ ἰἱ ΤΊΘΓΘ5. ααἱ 4]1- 
ααϑηᾶο ἴῃ Αβίαπιὶ ἱπναβογαηΐί, Οἵ, 
ἰῃίογργ, ΟΔ}}1π| ροοίδθ. Ὁ δ Πα Δ ΠῚ 
αἰγοβαπθ οἰ 5 θη σθη ἶἷ8 6556 66ῃ- 
56. ΑΒ6]. ἴῃ Μαορά. ΟΓ. ΚΙορ. 1.1. 
- πρὸς βορέαν τοῦ Σπόμ- 
βοου. Θιμ ον ΠῚ 4, ὅ οἱ 
1101, Ὑια. Κυαθσ, τ, 8 ̓ ΑἸ, 10 
δάη. 6. Μαᾶν. Ο5. 5γηῖ. Ῥ. 74. 
-- παρήκπκουσι] παρατείνον- 
ται. ὅ6}0]. -- Ὁσκίου. Ηπμο 
Π αν πὶ ἴῃ ᾿βίγατη ἰηΠ θηίθ πὶ ἃ 
8115 βου ρτου  θ5 ϑοίατη, Ὁ ΒΟ. Π1, 
Ἐβοιπι, ἴβοιιπι, Ποάϊθ βου 568 
Ιβοῆαν νοσᾶῦὶ ἀθπηοηβίγαί (ἰδίου. 
1.1. Ρ. 27 544. ΟΥ, ΝΙ6Ρ. 1.1, ΚΊορ. 
..1, 8 290. -- ἐκ τοῦ ὄρους, 
ὅϑενπερ... ὁ Ἔβρος. Ηππο 
τποπίοπι ϑοοπηθταπι 6886. ΨΩΪ 
(ἀαἰίον. ],]. Ρ. 28 δἰ αἱ]. Οὐ, Αὐἱβιοί. 
Μείθον, 1 18 ὁ δὲ Στρυμὼν καὶ 
Νέστος καὶ ὃ ἜΒβρος ἅπαντες 
τρεῖς ὄντες ἐκ τοῦ Σκόμβρου. 
ψεῦθα ατᾶθοᾶ ἰδηηθη πἰ ἢ} ἀθο]α- 
γδηΐ ηἶβὶ Οβοϊαπι οχ θοάθη Πηοηΐα 
6χ 400 Νεβίυτῃ οὐ θθγαπι, ΗΠο- 
ἄορᾷθ νἱοῖπο, ργοΐμποῦθ, απ θηὶ 
ΤἼΗθογαἾ685 5] γε! οὶ 6586. ΒΘΟΤῺ- 
ὈΡΈΠῚ, μαπᾷ ἀυθῖς ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
ὄρους ΟΠ 5515. ΨΘΡΌΪ5 ὄϑενπερ 

. ὁ ἝἜΒβρος δας ἐκ τοῦ ὄρους 
ὄϑενπερ ὃ Στρυμών 5οτὶθονεί. 
Οὐπὶ δυΐοπὶ ψϑυ] βίη} 16. Ποη 51ῖ 
ΤῊ, ΠΟΠΊΘΗ Τ]ΟΠΓἾ5 Υοίϊοἶβ56, 5] 
αὐϊάθιη ΘΟΙροΥ πὶ ἰᾷ Παθογοί, 

ΡΓΟΘΑΡΙΠ αΐθρη Παθοί Μείμπεικὶ 
(Πενπι, ΠΙ Ρ. 8560) ΘοπἰΘοίαΓἃ ἐκ 
τοῦ (Ὀρβηλοῦ ὄρους. ΟἿ. 
Βίσαῦ, ρ. 829 ἴγαρτη. 10, ΚΕΙθρ. 

με, 8:9 77. ΘαΥπιοηΐβ, αυἱ ἃ 
Οουβίπουγο Οδνάβι. 56 ϑίγατηᾶ 
νοοδίαν 1 ρ. 208, 211, πὖ ἃ 1μ681κ, 
ατᾶθο. βεορί. ΠῚ ρ. 201, ἔομπίθβ 
1,οακίαβ 6586 ἀοοθῦ ἴῃ Β0τητη8 
ἩΠοάορο οἶτοα Παθηϊίσζαια (θι- 
Ῥἰμάβομδτη) οἱ ΑἸ αβέθπα!]} βίτηϊ- 
ἘΣ ΘΡΙΝ ΚΙορ. 1. 1. ϑίγαθο Ϊ, 1. 
ΒΓ. ΤΠΟΠ 6 ΠῚ οὐἶτὶ ἀϊοῖε ἐκ τῶν 
περὶ ἹῬΡοδόπην ᾿Δγριάνων, ΡῚ1- 
ΠΐΠ5 ψογῸ Ηϊβί. Ναὶ, [ΓΝ 10, 838 
εχ δεπιο. Οϑοϊῃτη χα ΒΠποάορε 
γϑρϑίϊ ἰάοπι ΡΙΪηΐπ5 ΠῚ 26, 149, 
Ηθρταπι (Ποαϊα ΜαγίΖα πη) ̓ πα 4 6 ΠῚ 
Β0Π01. ὙΠΘοογ. 7, 112. 500], 
Αὐὶβῆα, ἢ. 75... ϑυῖϊᾶς 1ῃ ἵν; 
Ἔβρος. ὅεῖν. δὰ εγρ. αβθοτρ. ΤΥ 
524, Νεβίππι (41 ΠῸΠῸ Τυτοῖβ 
δβί ᾿Ὑφηϊάβοιιο- Οανάβα, αγϑθοῖβ 
Παυρον ἐρι) ἐκ τῶν τοῦ ἀζμου 
ὀρῶν Νίοσερῃ. ἄτερ. Ρ. 626, ααυΐ 
Αχίυμη (Βαρδάρε Βοάϊ6) οὐ δέυυ- 
ΤΟ Π6ΠΊῚ ΘΧ ἰἰβά8η1 τη ἢ 1005 Ρτο- 
ἤπογα αἰδυπηαί, στὴ βθηΐθηιδ- 
ΤΠ Οἱ γογβ ἰδ 6 ΠῚ ΠΘΠΊΪΠΪ ΠΊΪΓΔΠῚ 
νου Ῥο556 αὶ οορίίοι ΗΔΘΠΊ ΠῚ, 
ἩΠοάοροη, ΞΘΟΙΜ γι πὶ 60 ἰοοο 
4ὰ0 {Π| ἢανὶϊ οὐ μία οΟΠ τᾶ 
τη ΠΕ πὶ ἰῃρα 6586, ψθγε αἰοὶϊ 
Οδίίον. 1.1. ».. 114. 

ΟδρΡ. ἘΝ: 8 1. μέγεϑος. ΟἿ. 
Μδιῃ. 8. 426..1. Ὁ, Κνπθρ. 
8 46, ΠΝ ῶ. -- ἐπὶ μὲν 
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ποταμοῦ" 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, Ἐξ΄. 

αὕτη περίπλους ἐστὶν ᾿ἣ γῆ τὰ ξυντο- 
μώτατα, ἣν αἰεὶ κατὰ πρύμναν ἱστῆται τὸ πνεῦμα, 
νηὶ στρογγύλῃ τεσσάρων ἡμερῶν καὶ ἴσων νυχτῶν᾽" 
ὁδῷ δὲ τὰ ξυντομώτατα ἐξ ᾿Δβδήρων ἐς Ἴστρον 
ἀνὴρ εὔζωνος ἑνδεκαταῖος τελεῖ. τὰ μὲν πρὸς ϑά- 
λασσαν τοσαύτη ἦν, ἐς ἤπειρον δὲ ἀπὸ Βυζαντίου 
ἐς Δαιαίους καὶ ἐπὶ τὸν Στρυμόνα (ταύτῃ γὰρ 
διὰ πλείστου ἀπὸ ϑαλάσσης ἄνω ἐγίγνετο) ἡμερῶν 
9 Ὶ , - ΄ 

ἀνδρὶ εὐζώνῳ τριῶν καὶ δέκα ἁνύσαι. φόρος τε 
ἐκ πάσης τῆς βαρβάρου καὶ τῶν ᾿Ελληνίδων πό- 

ϑάλασσαν καϑήκουσα. Ῥιο 
ἢἷ5. ὃ 2 τὰ μὲν πρὸς ϑάλασσαν. 
Οὗ, δάη. 27, 2. -- περέπλου ς] 
δυνατὴ περιπλευσϑῆναι. ΞΟΠ]. 
Ααϊδοῦνο ἰθρίταν Ασὶ δια, ΤΡ. 288. 
Αρυα ΤΗμο ῖ [τη θη, εἰϑὶ πρόπλους 
δαϊδοίϊνο ἀἰχοσῖί, περέπλους 4110] 
ΒΘΙΏΡΟΙ Βυδδίαηςϊ να ῬΟηΪ δίαιιθ 
οἰϊδτη ᾿ΐο γθοΐθ βῖο ᾿πιθ] 6 οὶ Ρ 0558 
ἀοοοηί Κταορ, οὐ (]8585., εχ αυϊ- 
θὰ5. 1116 Θοπιρᾶναι Ἠετοάᾶ, 29 
τὸ χωρίον τοῦτό ἐστι ἐπὶ ἡμέ- 
ρας τέσσαρας πλόος. Ὅε τηοᾺ0 
ἱπηρουίδοιο ἀπ 5. δὲ τηδοηϊίι- 
ἄϊηδ5. ΓοΥΓΓαΠι ΟΠΓΒίθιι8. ΠΑΨΙΠΠῚ 
αἰασηἶβ οὐ ποσί ηΪβ πηθίϊθπαὶ νἱὰ. 
ΌκΚογι. αθορτ. 12 Ρ. δὅ 844. Κι. 
ΠΕ]. ΤΊ ρ. 181 5: -- ἣν --: 
τὸ πνεῦμα, 5ἷ νϑπίυβ ἃ 
ρΡαρρὶ 856 ΠΡ 6 βρίτγοί Ροτί. 
Οὗ, ὅορ!. ΡΙΪ. 1451. --- νηὶ 
στρογγύλῃ!) ἐμπορικῇ,, διὰ 
τὰ πολεμικὰ μακρότερα ὄντα. 
5080], Ηδβ πᾶνθβ Π0ὴ ρίδηο ἃ]- 
νθο, υἱ ΒΕ} }1οα5, 564 ργοΐαπάο, οὐ 
ΠΟΒίΓαὰ5. Πᾶν68, ἔμϊββθ. δἵ, ΟΠ 
γ6}15 ΔρΡΈΓΘΠἑΓ, πΠοοίαᾳ ΟΕ Β.ΠῚ 
ΘΟΠ Πα 1558 ἀοοοῦ ἄστη, (πᾶΓ6 
ὁλκάς ΘοΙποπουϑίν. οἰΐϊαπὶ ὙΙ 
1. 2 οὐ ν ΙΕ 5. δυῖ τα 
οαγΒὰ5 ΡΙίη. Η, Ν, Ἱ 17, δὅ7. 
- τεσσάρων νυκτῶν. Ὧδο 
6Χ Ἠργοάοιὶ ΤΥ 86 δϑϑυϊτηδίϊοηα 
βἰηῦ βίδαϊα δχαπιϊηδί ἄγη, 86- 
οαπά πὶ ἤππο ΘηΪπὶ Πδν15 πηθΡοᾶ- 
τοῖα βίη 58. ἀἴθθι5 ΠΟΌ, 5ἰη- 
ΘᾺ}}5 ποοίθι8. ὨΟ 5βιδαϊα δπιοιῖο- 
δία, --- ὁ δῶ, ἰἰἰη ογο ἴοττο- 

Βῖγὶ, αὐ ὙἹ 49, 4 εἰ β88ερ6 δρυὰ 
Ηοτγοάοί. 06 ππίνευβο τηογ ἰο- 
ΘΟΥΌΤη ἰπίθγνδ!α ἀϊδυατη ἰ{πΠογα 
τηθίϊοπαϊ νἱὰ. Ὀκονί, 1.1, Ρ. ὅ8 εἱ 
Κυαβ. 1,1. Ρ.. 189. Ἐπ πάθη ΠΙΟΤῸ ΠῚ 
ν6] ποάϊθ 'π οὐ θη 8 τορὶοηῖθ 5 
ΒΟΓΨΑΥΙ 5815 οοπβίδι, Εἰχρβαϊταση 
νἱδίογθιη βἰπ οι} }5. αἰ 5. ΟΟ βίδ- 
αἴὰ οὀοπῆρογα ἀοοοί͵ Ηετοά, ΙΥ̓ 101 
(οἴ. 1 72). -- ἐς Ἴστρον, ἷ, 6. 
δὰ Ιδβετϊ οβιία. --- εὔξωνος] 
εὐσταλὴς καὶ κοῦφος καὶ μη- 
δὲν ἔχων τὸ ἐμποδίζον. ὅ6}ο]. 
Το Ηργοα. 1 72. 104, ---τελεῖ, 
ρΡογνθηϊί. ΟἿ ΤΥ 18, 4. Βευηῃ. 
ϑγηΐ. Ρ. 840. Ηρτμ. δὰ ἴμὰς. ἀ6 
Οὐομβοῦ, ἢἰδβῖ, Ρ. 48. ΙδοοἱῖΖ. δὰ 
μοὶ]. Τί. 20 εὐ ρᾷι!]ο ροϑί 
ἀνύσαι. 

8 2, ἐς ἤπειρον κ.τ.Ά. ΟΙ. 
Ὀιοά, ΧΙἧ 50, 2. ΔΑᾷ γνεϑῦρᾶ ἐς 
ἤπειρον εχ ἀνύσαι τϑρθίθπά πῃ 
νἱάεθιαν ἐόντι, πορευομένῳ νΕ] 
βίτα!!θ φυϊάάδμι, --- διὰ πλεί- 
στου. Οἷ, δάη. 29, 8. Νὰ ἢδεθὸ 
βϑηίθηϊα Ραρποὺ οαπὶ 906, 4, ἰδἱ 
ἀ6 Οβοῖϊ οποθ5. οὐ οαγβα βυρ6- 
γοσο δρὶ Ρυϊαπάμμι 6586. ἀοορὶ 
ΒΙοοπηῇ. --- ἐγ ἔγν ξτ᾿  ἰΓΙΠῚ ΘΌΓΠῚ 
ἱπιουροβιϊοπθ ἃ ΟαΠὶ ἰϊ8 αὰ86 
Βοαθαπίαν ἰαπρθη άπ δ'ῦ ΡΔΡΙΠῚ 
οομδίαί. 5'', απο ΟΠΊη65 ΓΘΟΘη- 
το γ65 δαϊίονθβ ἔδοθναηΐ, ΠΠπὰ Ρτο- 
θαΐϊαν, ἰηδηϊίνι5 ἁνύσαι ἀδθεῖ 
Ρϑθηάθτθ οχ ἤν. Οἱ. Κυιμθρ. αν. 
8. 61, 6 δάη. 8, --- ἁνύσαι, αἱ 
δηίθᾷ τελεῖν. Οἱ. ϑορὶι. 00, 
1661 εὐ Τοῦ, δᾶ ὅόοριῃ. Αἱ. 600. 



ΕΤῸΣ 1. ΧΕΙΜΩΝ, (ΠῚ 91.) 

λεὼν ὅσωνπερ ἦρξαν 

221 

ἐπὶ Σεύϑου, ὃς ὕστερον 
Σιτάλκου βασιλεύσας πλεῖστον δὴ ἐποίησε, τετρα- 
χκοσίων ταλάντων ἀργυρίου μάλιστα δύναμις. ἃ 
χρυσὸς καὶ ἄργυρος προσήει" καὶ δῶρα οὐκ ἐλάσσω 
τούτων χρυσοῦ τὲ καὶ ἀργύρου προσεφέρετο, χωρὶς 
δὲ ὅσα ὑφαντά τε καὶ λεῖα καὶ ἣ ἄλλη κατασχευή, 
καὶ οὐ μόνον αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τοῖς παραδυναστει- 

8 8. 
ἐουΐονα5. αἰϊᾳαοί εὐ 5680]. ὅσον] φόρον δηλονότι. 

ὅσων προσῆξαν θοΩΪ "ον ΟΠΊΠ6Β5, ὅσον προσῆξαν ἀε- 
Οἢ δάη. 

ἤει Τιυτ. ῬΑ]. Απρ. 455. Ο. Ε,, τειααὶ εἴη. ΟἿ, δάη. 

8 8. ὅσωνπερ ἤρξαν. Υι- 
[ἴοβα δϑί οοαά. βογὶρίυτα προσ- 
ἥξαν. Νᾷπι! πραϊι6 προσάγειν 
8101 ΘΟ] σοηαϊ ν 6] ον ομαϊ νἱπὶ 
Βαθεί ἤθαι6. 8Ο 811 ἧἦξα ἀρυὰ 
Αὐσο5. βουρίουεβ οογία δχϑίδηϊ 
ΘΧεηρΙα, Ὀυάαπι δηΪπΊὶ οπηθηάα- 
ὑππῃ οϑδί κατάξαντες ἴῃ Χρη. Ηϊβι. 
ατ. Π 2, 30 εἰ ἄξαι ἀρυὰ Αη- 
ἀρῃι 0 46 Θἰ8 ΠῚ ΡΓΟΡίΘΓ βϑηΐθη- 
ἀἴατη ᾿πίο ΘΓ  Ὁ1}16 οβϑί, Οἱ, Βυϊπογῖ, 
δὰ Ρἤγγη. ρΡ. 218. Βθοθρί πιὰ 
Ἰσῖθαν. ον ἀθπίθμη θοθν. οπιθηᾶα- 
10 η6Π}. [6 Δ] ΟΥ ΠῚ 5 ΒΡΊΟΙ ΟὨΙθ 5 
ἴᾶοογθ ρτϑββίαί. - - ὀΟΣεύϑου. 
ΟΥ. 101. 5. ΤΥ 101, ὅ. --- τε- 
τραποσέων ταλάντων. 56ὲ- 
σαηάππιὶ Ὠϊοα, 1. 1., 4υΐ ΠΟΙΉΪη8ἃ 
Ρϑγπιαίαν!, 51.816 65 ἐλάμβανε 
προσόδους καϑ'' ἕκαστον ἐνι- 
αὐτὸν πλείω χιλέων τα- 
λάντων. ἨἩῃππο γεὶ ροιϊιβ 
Θ᾽ 15 ΔΟΙΌΓΘΙΩ Δα ΠΌΠΊΘΓΑΤΟ το] αὶ 
αἱ ἀοθῖπάθ πΠΙΘΠΊΟΓαίαΡ τραϊτῃ5 
ΡΓΘΐυτα ῬΡΟΡΔΒ118 οβί. --- δύ- 
ναμιες, ἷ. 6. τιμή, ἀξία. ΟΥὉΙ 
40, 8. ---ὡ... προσήει. Νε- 
416 νϑυθΌΓη ἰ προ Χ βεενὶ ΡῬοίεβί, 
Οὐπὶ ἀα΄. ΟἌΓΘΓΘ ποαιθαὺ (οἵ, δἄη. 
1 4), πεᾷὰςβ ορίδίϊνιβ εἴη ἐχρὶῖ- 
ὁδιϊοηθη Πδθοῖ. Μ8]6 δηΐπὶ Κυπθρ. 
5111 }}18 6586 ραίαί ἀδ 4] 5 ἀϊοῖν 
αν. δ4, 8 δΔάη. 3, πεᾳὰθ οἰπὶ 
Ηδδοκῖο ορίδίϊνυ8β ῬΓῸ βθῃθγα 
Ροϊεβδύ πᾶθοτὶ, αὐοὰ ἀθ6 4πο- 
[18 πη η}8 τραθαηίθιβ ρου ΠΪ 5 
ΒΘΙΤΊΟ 511. ΝΑΠῚ 5810 ποθὴ ἀΐοθη- 
ἀὰπι οβί {ἐγ αίατη ἔαῖββα αυδάτίη- 
Βοῃίογαπι ἰδ] ποσὰ αυ86 4π0- 

[4 Πη}5 γ6] ροίϊι8Β ΟΠτηΐ ἰΘΠΠ ΡΟΥΘ 
ΔΌΡΕΠΙ οἵ ΡΘΘη ΠῚ δϑϑοηΐ, 8568 
{ας πη] [υϊββα αποίαπηϊβ ψο] 
ΟΥΠὨΪ ἰΘΙΏΡΟΥΘ αυδΔαΥΙ ΠΘ᾽ΘὨΦΟΤΓΊΠΙ 
(Δ᾽ Θπίου ΠῚ] 4πᾶ6 ΔΌΓΙΠῚ οὐ ἃγ- 
ΒθηθιΠ] δβϑθηΐ, Εχοιαϊί ἰρΊΥ 
προσ ῬΓΟΡίδρυ 5 πη} ]6 πὶ ΘΧὶ τὴ 
ἄργυρος γοοαθ.}}1. Τηαϊοδίϊν ΠῚ 
οὐϊαπὶ Παθθπί ααὶϊ οοάοπὶ ἀἰϊοθηάϊ 
Θ6Π6Γ6 αἰπηίαν ὨΙοηγ5. Απὶ, ΧΩ], 
ἌΡΡ. Ηϊβρ. 28. "6 νϑῦθο σροσ- 
υέν αἱ ὉΠ: 13: δὲ ΠΗ 28, 4. Κυιθρ,. 
εἴη ἀεὶ., Ῥοῦτ, ΔΙ εἴη. Ξ-- 
προσεφέρετο Ξξ- πρὸς τού- 
τοις «ἐφέρετο (ΟἿΣ ΩΣ 8: ΓΝ 51..4}: 
-- ὑφαντά τε καὶ λεῖα, 
16 ΧΟ ϊὰ δοὺ ρῥἱοίδ οὐ ον ]ᾶ. 
ἵφανταά αὐπάπαπδπι ρτορτίβ βαηΐ 
16 Χ.Π14 ααδο 1 οῖ, οατῃ πᾶθο Ρ16- 
ΓαΠΊαιι ἤραγὶ5. ᾿πίοχ τβ ΟΥΠΆΥΘἢ- 
ταν, Πΐο, αὶ 80 118. ἀἸβειπραππαν 
λεῖα, Θχὶπηῖθ ὑφαντὰ πεποικιλ- 
μένα νἱἀθηίυῦ νοοδυὶ ΡΟ858. 
5680]. λεῖα] τὰ λιτά, πρὸς ἄντι- 
διαστολὴν τῶν ὑφαντῶν καὶ πε- 
ποικιλμένων. ΒἘΙοοτπηῖ, ἀθ πΊΟΥΘ 
ἰο χα οἴἴθγεπαϊὶ οοπίοτι Χρηῃ. 
Απδρ. ὙΠ 8, 27. -- ἡ ἄλλη 
κατασκευή. Οἵ. δάη. 14, 1. -- 
τοῖς παραδυναστεύουσι. 
Ῥονι.: ααἱ ἀρπα ἴρβὰπ δποίο- 
γἰϊαία ΡΟ θη. Αἱ ἀΟ6 16 γὸ 
ΒΌΠῚ ΤῊΪΠΟΓΟΒ ἀοΙμΐϊηϊ οὐ αυδδὶ 
τ ρα, Αἀ τοῦ ἢϊο πΠῸη ΠΊΌΪ ΠῚ 
Ἰπίογοβδί, οὐ Βίθβρῃϑηο ἴῃ ΤΏῊ65. 
παραδυναστεύοντες Β.ηὺ ΡΓῸ- 
ΟΟΓΕ5 απδϑὶ ἱπρουὶϊΐ ρϑυίϊ- 
οἶρδθ5, δίᾳιβ δριιὰ ΒυζΖδηιποβ 
81]αοτῖθη5 18 ἀἰοὶ νἱγοβ ροΐθηΐο5 
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4 ουσί τε καὶ γενναίοις Ὀδρυσῶν. κατεστήσαντο γὰρ 
τοὐναντίον τῆς Περσῶν βασιλείας τὸν νόμον, ὄντα 
μὲν καὶ τοῖς ἄλλοις Θραξί, λαμβάνειν μᾶλλον ἢ 
διδόναι (καὶ αἴσχιον ἣν αἰτηϑέντα μὴ δοῦναι ἢ 
αἰτήσαντα μὴ τυχεῖν), ὅμως δὲ κατὰ τὸ δύνασϑαι 
ἐπὶ πλέον αὐτῷ ἐχρήσαντο" οὐ γὰρ ἦν πρᾶξαι 

5 οὐδὲν μὴ διδόντα δῶρα. ὥστε ἐπὶ μέγα ἦλϑεν ἡ 
βασιλεία ἰσχύος. τῶν γὰρ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ὅσαι 
μεταξὺ τοῦ ᾿Ιονίου κόλπου καὶ τοῦ Εὐξείνου 
πόντου μεγίστη ἐγένετο χρημάτων προσέδῳ καὶ 
τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ, ἰσχύν δὲ μάχης καὶ στρατοῦ 

8 4. κατὰ τὸ δυνάμενον Βίοηγ5. δ]. Ρ. 799 ἀρρενικῶν δὲ 
καὶ ϑηλυκῶν καὶ οὐδετέρων ἀντιμετατάξεις ἐκβεβηκυῖαι τῶν 
συνήϑων σχημάτων αἴ τοιαίδε εἰσέν, ὅταν τὴν μὲν ταραχὴν 
τάραχον καλῇ τὸ ϑηλυκὸν ἐκφέρων ἀρρενικῶς καὶ τὴν ὄχλησιν 
ὄχλον, τὴν δὲ βούλησιν καὶ τὴν δύναμιν τὸ βουλόμενον λέγῃ 
καὶ τὸ δυνάμενον ἰοαἶδ56 βιυβρίοδίαν ΠΠΒΈ πον ἱπ Μα5, ΒΠοη. ΧΧΥ͂ 
Ῥ. 610. ϑ'οὰ τοβ νϑ]άβ ἀαθῖα 68, Ροίεβί ΘΠ ΪΠῚ δας 'ἴρ586. ὈΙΟΠΥ5. 
τπθμηουἷὰ ἀθοθρίμβ 6556 ΡΑΡΙ 6 δία. ΘΙΠῚ τὸ βουλόμενον, αυοα [ 
90, 2 Ιορῖψσιν, εἰΐαπι ΨῚ 24, 2 ἃ ΤΊ. βουϊρίαπι 6886. ΟΡ ΠΔΓΘΙῸΓ (μοο 
ΘΗΪΤη οἷπ15. ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ ἀεἰπάθ αἴΐενι; 5ε8 ΤῊ. 0.1 ΟΠΊΠ65 τὸ ἐπι- 
ϑυμοῦν πᾶθεπί, 4004. γΘΙΏΤα 6588 ᾿Ιδίάθπι 8 4 διὰ τὴν... ἐπι- 
ἁυμίαν οδίεμα}}) εὐ τάραχον, απο ΧοπορΠοπίθαπι δϑὲ (πδῦ. 1 8, 2. 
ΟΥτ. ΤΠ 1, 82. θεο, 8, 10. 46 με δα, 9, 4), Τα, ἀρ θαευθί, δα οἷα 
ΠΡΓΑΡῚΣ ῬΥΆΕΘΎΘ550 τὸ βουλόμενον 5εάυοιί τὸ δυνάμενον ΠΧ: 
ῬῖῸ τὸ δυνατόν; πᾶπὶ| Τῇ. κατὰ τὸ δυνατόν 5 ΘΡ᾽ 5 {19595:.. 1Ὲ 
89, 9. ὙΠ 86, 4) δοάδθπι βϑῆβὰ αἰχὶν δίαῃς κατὰ δύναμιν (1 46, 3. 
Π ΤΊ, 2. 13, 8. ΙΝ 48, 1. 124, 1). 

απ ἴῃ ΡΥ ΠποΙρ απ 80}}18. ὈΥΪΠΊἃ5 
ἰοηδαπηί ᾿θ14 6 πὶ ἀοοσοθίαγν,͵ [{5115 δϑί 
γΘΡθῸ Ῥγδθίου Τῆμπο. ργδθοῖραβ 
Πῖο 4855.) νοϊαί ὨΧΥῚ 18, 1. 

8 4, κατεστήσαντο. . 
Θοᾳαξί, οοπδιυϊίαοναπί 
δηΐπι οοπίτα δία ΡοΥΒἃ - 
ΠῚ ἱπη] ρου πὶ πᾶ πο ἰΘρ τ, 
αὰᾶθο ἃριὰ «ἰϊἴ08 αἀποα4ϊ8 
ΤῊΣ ΟΕ 5 65. 6 σϑηθρίῖνο βα- 
σιλείας οἵ. Μαι, αν, 8 866 
δάηῃ, 2. Κτγιθρ, αὐ. 8 48, 18 
δᾶη. 4. Τ᾽6 πιοῖα Ῥθιυβαγιπι νἱα, 
Χρι. Ογν. ὙΠῚ 2, 1. -- κατὰ 
τὸ δύυνασϑαι διὰ τὴν δυύυ- 
ναμιν. ὅ6801. ὕι ρμούθηιθϑβ 
ἃριαὰ τορι οπὶ ΓΙ σθαι ἰμίορρνο- 
ἰαίτι5. οϑί Ὅοῦν. Αὐ ἰὰ οἱ ἐπὶ τῷ 

δύνασϑαι αἸσουθίαῦ πρὸ ψνοῦθἃ 
παρὰ τῷ βασιλεῖ θθπ6 ἀβθββθηΐ. 
σ΄. κατὰ κράτος 87, 8. -- ἐπὶ 
πλέον αὐτῷ ἐχρήσαντο) τῷ 
νόμῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων Θρᾳ- 
κῶν οἵ Ὁδρύσαι ἐχρῶντο. 560]. 

8 ὅ. ὦστε. Ἠδπο ρδν]ου] πὶ 
πΟῚ δ ριοχὶπηᾶ Βα ρουοῦᾶ, 568 
δὰ οπιηΐα οἃ 4υδ6 δηΐθ ἀ6 γράϊία 
Οἀγγϑαγαπι πᾶραία δἰηὶ γοίθυνϊ 
ἄοοου ΒΙοοηι, -- ἐπὶ μέγα 
ἰσχύος. Οἷ, δἄάη. 1 118, 2. -- 
ὅσαι. “ΟΝ δάμ. 116, - ἰσχύι 
δὲ μάχης, αὐ δέάνα ζιπὶι 
Καριρίε. Οἵ, αάῃ, 1 50, 2. Κυαρρ. 
ϑγηΐ, Ῥοδῦ, οἱ ἀἶαὶ, 8. 47, 7 αάῃ, 7. 
Τη5 0] θη ἶπι5 σϑηθί, ροβὶϊαϑ δύ 86- 
ἀῸΔὈΙ Πα 018. οδϑα ρυορίοι στρα- 
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πλήϑει πολὺ δευτέρα μετὰ τὴν τῶν Σκυϑῶν. 
ταύτῃ δὲ ἀδύνατα ἐξισοῦσϑαι οὐχ ζτι τὰ ἐν τῇ 
Εὐρώπῃ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐν τῇ ᾿“σίᾳ ἔϑνος ἕν πρὸς ἕν 
οὐκ ἔστιν ὦ τι δυνατὸν Σκύϑαις ὁμογνωμονοῦσι 
πᾶσιν ἀντιστῆναι. οὐ μὴν οὐδ᾽ ἐς τὴν ἄλλην εὐὖ- 
βουλίαν καὶ ξύνεσιν περὶ τῶν παρόντων ἐς τὸν 
βίον ἄλλοις ὁμοιοῦνται. 

8 ὅ. 
0η}. 1{, αὶ. Ρα], Αὐρ, Μ. 

μετὰ τὴν τῶν Σκυϑῶν (8858. ΟἹ. 
ατ. Ε. Η., τῶν οπι. ἴψδυγ. 

γε. Βερ. Τ., τὴν 
τὰ, δἰ᾿ϊαι6. 

ψυϊρο οὐ ΒΕκΚ. μετὰ τὴν Σκυϑῶν. 

τοῦ πλήϑει. -- πολὺ δευ- 
τέρα μετὰ τὴν τῶν Σπυ- 
δῶν, Ἰοπρο βοουπάππι 80 
᾿προυῦΐο ΒΟΥ ΠΤ ΌΤη, ἷ. 6. 58- 
οαπάπιῃ ααἰά 6ηϊ ἃ δουίῃἴοο, 
564 ἑάτη θη ΙοηΡ Θ Θοΐη θγῖπ5. 
Τὰ δεύτερος μετά τινὰ ΡῖῸ [,8[. 
Βοουπαπ5 840 δἰΐᾳ ᾷ0 ἰδεσαηίαῦ 
Χρϑη. Ογγ. 11 2, 4. Ηϊϑι, αν. ὙΠ 
1, 8ὅ, δἰϊαποίϊθπηβ ρα ΒΈΓΆΡ,, 
τοῖα ἸῬ. ὅϑδ εἰ ὅδ (ᾳαυὶ Ἰάδπὶ 
δευτερεύειν μετά τινὰ αἰκἰι), 
ΡΙαΙ, Οταββ8. 27. [Ἃ}σπ βεπίθηϊα 
ὙΠπογαϊά65. αἀἰββθηίίνα νἰβιβ οϑί 
8ΔῸ Βεοτγοά. ' 8, ἀ6 αὰἃ τὰ νἱάὰ. 
10:1 Ἄ]οκ., αδίίον. 1.1. ρ. 14 54. 
ΝΙΘΌαἢγ, δουρί, ΡΏ110]. 1 Ρ, 157 
εὐ 867, 5Βἰοαΐ ἀ6 ϑογίπαιμπι ρο- 
ἰθηζα Χεη. Ογν, 1 1, 4. Ατγίδη, 
ἈΠΕΌ ΠῊ  1.,, 1. Ψθηι06:, ΠΠ 45 
ΝΙΘΡΆτ, ], Ι,.Ρ. 882 5αᾳ. 
8 6. οὐχ ὅτι, Π0η 5 ΟἸ Ὁ Τη. 

Οἱ. δάη. ΙΝ 86, 6. --- ἐν πρὸς 
ἔν, βὶῖ 'πἃ πηΐ Ορροπδϑίατ, 
Κταπος. Πενοᾶ, 1 860 οοηΐεγι, ,,Αα- 
αἀἴα ἴθ βϑιηΐ, αοα ᾿ΠΊΡΘΥΙ ΠῚ 
Ῥεϑιβᾶγιση ἰοίατη {Ππ4 απϊάδθηη 
Ῥοίϊεοπίϊα5. ἔαϊτ, βίηρα! οἰὰδ Ρρο- 
ΡΠ ποα ἰίοτι.“. Ατη, -- οὐκ 
ἔστιν. 81 πορσδίϊοηθηι ἔα] 58 ΠῚ 
ἰπαϊοοβ, ααΐα ἰμποία (οὐδέ) δη- 
ἰεοοααί, ποῖ βϑαυϑδίαν (οἷ, Κσαθσ, 
αν. 8 δ7, 11 δάῃ. 2), νἱ4 6 ΧΟ 
Ογν. ΠῚ 1, 6. Ῥεπιοβιῃ. ΧΧΗ 82. 
ΧΧΥ 19. ΧΧΧΙ͂Ν. 2. Ποτ. δὰ 
ΘΌΡΙ. Αηΐ, 6, Κ5Ξ14110. 44 ΡΪδί. 
ΤὭρδρ. 1240. Μδι. αν. 8 009, 8 
Ῥ. 1460. Μαᾶν. ὅγηι. 8 209 ἃ. 
δάη. Παπηηδὺ ἰδηθη πορδίΪ ΟΠ ΘΙ 

ΕΥδηκ. 46 Ρατγιῖο, περδηΐ. ΠῚ, 18, 
ααΐα πἰ}}} αποα ρυϊοῦῖὶβ ποσϑίϊο- 
πἶβ ΟὈΠ ν᾽ ΟΠ 6 πὶ ἴδ οοΓα Ροιαοιν 511 
ἱπίογροβίλαμῃ. -- οὐ μὴν οὐ ὃ ἑ, 
πΠΘα4ὰ6 ἐδηηθ6η οἰΐᾶπ), ὶά. ἀθ 
[ιῖ8. ραγίϊου β δάη. 1 8, 8. 518}10. 
δὴ ΡΙαί, Ργοίασ, 8581 6. Τοίδπι 
Πᾶπο ΘΟΠΙΡ ΘΗ ΘΟ ΒΙΟΠΟΠῚ ψΘΥΡΟΓῸΠῚ 
οὐ... ὁμοιοῦνται 51ῖ. ἱπίεῦρτο- 
ἴδτο: ὨΘ4 06 (8 Π|6Π (ϑογιμδθ) 
οὐΐδιῃ ἰῃ 50]] γεϊὰἃ οὐ ρστὰ- 
ἀδηία ἀ6 τϑρθὺ5 δα νἱΐδθ 
Γγαοία τη Βυρροαϊίαηύῖθα5 
Αἰ115 παϊϊοπῖθι5 51 1165 (5θα 
ἴπ Πϊβ ἀπθοαπθ αἰββίτηϊ 68, ΘΓ 
τ Ϊτ0 ᾿πίθυ! οὐ 5 ἰιδο αυἰά ἐπ) ἴῃ 
Ρᾶγί6) βιπί, θ6 τὴν͵ ἄλλην νἱά. 
86η, Τ' 128, 5. Αά ὁμοιοῦνται 
φυϊά6πι 5660]. δἀδβουίρβιι ἀλλ᾽ 
ὑπερβάλλουσι, ἀαοα ργοθαπάππι 
νἱάθιαν Κυποσογο, Ὑια, ἰαπιθη Ν 
108, 2. ΠΝ Βδοοη, 1848. Αἱἰ- 
46 εοἰΐαπι Βοϑῖπι. εὐνομίαν 
ΒΟΥ ΠΑΡᾺ ΠῚ ΡΟὔ 5. ἀθοόγοη Βαρτᾷ 
γψοῦμτ Δυρθηί 05 τ Πα ΘΠ ἀΆΤη 
οχἰβιϊπηδί, Νβο ΟΡυ8. 6888 Κιαο- 
σου ροηϊθοίατα ἀνομοιοῦνται εἴ 
πηαϊτο πηϊπαβ απο δ᾽ηίθηῖβ ἴῃ 
ῬΆΉΙΟΙ. ΓΡ. ὅθ4 544. 5υδβϊί, ἀλ- 
λοις ἴπ ἀλλήλοις πα δ Πάαπι, 6856, 
ΘΧ σΟηνθγϑίοπο [ἰϊπα δρρᾶγοί. 
Ἐς τὸν βίον τὰ παρόντων το- 
Ιαὶα Κγάθσθγο τηϊτᾶ νἱ ἀΘπίῸΓ 
γοθᾶ; αἱ οἃ δὰ ὁμοιοῦνται. 
ΡΘΡΕΪΠΟΓΟ βυβρίοδίαν, ἐς τ πΊ6ἢ. 
ἴῃ 5 5ρ᾽οἸομθη ψοοαΐ, ϑεᾷ ἐς 

ΒΙ ΣΉ ΠΠ16 0 ἀἰοίαπι οί αἴαπο 1 144,1. 
ΨΙΠ 66, ὅ, Ηδοο οοπίγὰ Πετοὰ. 
ΙΝ 40 τῷ Σκυϑικῷ γένει ἕν 



224 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Β, πη΄. 11:9". 

1 98, Σιτάλκης μὲν οὖν βασιλεύων χώρας τοσαύ-- 
τῆς παρεσκευάζετο τὸν στρατόν. καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ 
ἑτοῖμα ἣν. ἄρας ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν 
πρῶτον μὲν διὰ τῆς αὑτοῦ ἀρχῆς. ἔπειτα διὰ 
Κερκίνης, ἐρήμου ὄρους ὅ ἐστι μεϑόριον Σιντῶν 

2 καὶ Παιόνων. ἐπορεύετο δὲ δι’ αὐτοῦ τῇ ὁδῷ ἣν 
πρότερον αὐτὸς ἐποιήσατο τεμὼν τὴν ὕλην, ὅτε 
ἐπὶ Παίονας ἐστράτευσεν. τὸ δὲ ὄρος ἐξ Ὀδρυ- 
σῶν διιόντες ἐν δεξιᾷ μὲν εἶχον Παίονας, ἐν ἀρι- 
στερᾷ δὲ Σιντοὺς καὶ αιδούς. διελϑόντες δὲ αὐτὸ 

8 ἀφίχοντο ἐς Δόβηρον τὴν Παιονικήν. πορευομένῳ 
δὲ αὐτῷ ἀπεγίγνετο μὲν οὐδὲν τοῦ στρατοῦ εἰ μή 
τι νόσῳ, προσεγίγνετο δέ πολλοὶ γὰρ τῶν αὐτο- 
νόμων Θρᾳκῶν ἀπαράκλητοι ἐφ᾽ ἁρπαγὴν ἠκολού-- 
ὅὕουν, ὥστε τὸ πᾶν πλῆϑος λέγεται οὐκ ἔλασσον 

τὸ μέγιστον τῶν ἀνϑιρωπηίων 
πρήη μάτων σοφώτατα πάντων 
ἐξεύρηται ἀϊοία 6558 βιβρίοαίαν 
ΟΙ458. 

(αρ. 98. 8 1. ἑτοῖμα ἦν. 
ΟΥ, δάη, 8, 4 -- Κερκπένης. 
Δα γτδάϊοθϑ οἷτπ τποη118. 6556. Ὁ}- 
θθπὶ ϑθυγεβ ἀοοοὶ Οοιβίη, ἰ. 1 
Ρ. 16754ᾳᾳ. Οἐ, οἰΐδπι Το, ἄτᾶθο. 
βαρύ. ΠῚ ρ. 444. Κατναδάσῃ νο- 
οαίαν ἴῃ [6 ᾶ1κ. 40. Νδοβα, Ὑι46 
οἰΐατῃ Μαπηθνί. ἄθορυ. ὙἼΡ. 488 
οὐ 498. -- Σιντῶν. 6 ἢἶ5 οἵ, 
ἀαίίου, 1.1. Ρ. 122 544. Εοβ ρῦῸρ6 
ΤΠ ταΐν -ἰ58ᾶγ, Μαθαοβ ρτορα Με- 
Ἰεπῖο οο]οοαὶ Οοαβίη, ΠῚ ᾿. 110. 
Οὗ, οὐἴαπὶ Μδημηουτί, 1. 1. Ρ. 500 54. 
οὐ Τμθ8Κ, ἄγϑθο. βερί. Πρ. 227, 
αἱ δὰ ἀοχίγδμη υἱρᾷπι ϑ γ τ ΟἢΪ5 
605. ΠΑΡ ία586. ὁχ 1ἷν. ΧΟΥ 29, 
0---8Ἑ8 ἀοοεοῖ, -- τεμὼν τὴν 
ὕλην, 5'|γὰἃ οδθ58ἃ, 60|1ὰὺ- 
οαίδ. 

8 2. Μαιδούς. 
"1. Ῥ. 180 84. οἱ τηϑᾶσ δάῃ. 
Μαράογαπθ 864οβ Τημπογαϊαθαβ 
Βαπα ἔϑοι!θ ὀπὶ 4118. ἐθ801Ππ] 0 ἢ 115 
ΘΟΠΟΙ ΠΙΔΥΪ ΡΟ5586 οὐ ἔογίδββθ 605 
ῬΡοβίθα ἰ'ἰὉἱ δχϑιϊποίοβ 6886 δαί 
ἴη 46 οιηϊρυᾶββα ἀοοοὶ Τω681. 1, 1. 
Ρ. 447 54ᾳ.; πᾶπι ἃὉ 8118. βουὶρ- 

Οἢ ἀδίίον. 

Του θ5 ΘΟΙ]Οοδτὶ 605 δὰ ἔοηϊΐεθβ 
ΑΧΙ δίαπο Μαγρὶ (Μογανδο). Οἵ, 
1ά. μ. 412 544. εὐ ΕΌΡὈὶρ. ἀβθορτ, 
ΠΙ Ρ. 1071. ΜΝ εΐββθῃθρ. δὰ 1ιν, 
ΧΙ, 22, 1, -- Δόβηρον. ες 
βία οἵ, (δίίου. Ἱ 1 ἢ: 195 5α-: 
Μδημουί, 1]. 1, ρ. 491. [68Ε. 1. 1. 
Ρ. 444 εἰ 407. Ἐυΐβθ8ε6 υδὶ 
ἤὰηῃῦ Ὠοῖγαη ραίΐαί ΜΕ], ἀδ 
Μαορᾶ, ρΡ. 206. ΑὉ Ποῦ ἰ8πιθῃ οἱ 
Τιρακίο ᾿πβίο ἰοηρίαβ δα οοοϊᾷθη- 
ἴθ δαπιοίδῃ) 6556 ὈΓΌΘΠῚ αΪ5- 
Ραΐδί ΑΜ], Μαοθᾶ. ρ. 00, οὑπὶ 
αὰ]ὸ οοηϑοηίυ Αὐτὴ, Οδίθγαπι 
580. Ρ. 331 ἔταριη., 86 τὸν 2Ζ16- 
βηρον, 5ὶ ἢ 65 ἔϊθυο πιβ. 

8 8, ἀπεγίγνετο)] ἀπώλ- 
λυτο. ὅϑοοῖ, Ψιάθ5. Πἰὸ οἱ οοη- 
ἰγαυῖα πὶ 6558 προσεγέγν το, απδπ| 
παρονομασίαν ἀεδοραοπαϊ οἱ 8ο- 
οοάθπμαϊ σψοῦθὶθ οχργοβϑὶ Ρογί. 
Ῥδυϊο Ποῦ 84, 2, υδὶ οἵ, δά, 
- εἰ μή τι νόσῳ. Οἵ, Ῥιπά. 
κα Χρη. Ἀπ 5᾽ 8. εὐ Κυιθρ. 
ἴα, -- τῶν αὐτονόμων 
Θρᾳκῶν. Βϑηίοβ, Μδβάοβ, 
Ῥθοπιπὶ γαυτοβ ῬΟρυΐοβ ἰπίε]- 
Ἰοσῖὶ ΒΙοοπιῖ, Αἰ ΡΆΘΟΠ 65 ἃ Κ᾽ ΠΕ5 
οἱ Μαβραὶβ 8 1. 2 ἀϊβιί πραθηβ Τῇι- 
ογάϊάθβ ἴῃ ΤἝνδΟΙ 85 ΠΌΙΉΘΓΑΓΘ 
πο Ῥοΐαϊΐ, οἰβὶ ἱποογία δϑί ΘΟυ ΠῚ 
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πεντεκαίδεκα μυριάδων γενέσϑαι. 
τριτημόριον δὲ μάλιστα ἴπ- 

ἱππικοῦ τὸ πλεῖστον αὐτοὶ Ὀδρύσαι 
μὲν πλέον πεζὸν ἣν, 

πικόν. τοῦ δ᾽ 

220 

ι , ᾿ 
και τουτου τὸ 4 

παρείχοντο καὶ μετ᾽ αὐτοὺς ] έται. τοῦ δὲ πεζοῦ 
οἵ μαχαιροφόροι μαχιμώτατοι μὲν ἦσαν οἵ ἐκ τῆς 
ἱΡοδόπης αὐτόνομοι καταβάντες, ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος 

ξυμμεικτος πλήϑει φοβερώτατος ἠκολούϑει. 
Ὁ} Ξυνηϑροίζοντο οὖν ἐν τῇ Ζοβήρῳ καὶ παρ- 

ἑσκευάζοντο ὕπως κατὰ κορυφὴν ἐσβαλοῦ σιν ἐς 

τὴν χάτω Μακεδονίαν, ἧς ὁ ΠΕερδίχκας ἦρχεν. τῶν 

γὰρ Μακεδόνων εἰσὶ καὶ “Πυγκησταὶ καὶ ᾿Ηλιμιῶται 

οτἷσο. ψὶά. Ηογοάοι. Ὑ 18. ϑίγϑ. 
1.1. ἔτασιη. 88. --- πενυτεκαί- 
δεκα μυριάδων. Ῥ᾿5δεπεν 
ἴῃ ΠΕΠΊΘΓΟ ἘΠΙΥΘΥΒῚ Θχϑγοϊία5. οἱ 
τηδσπἰϊπαϊηθ δαπϊταίπ5. ὨΙοα, 1.1, 
Οοηβοηῦ ἴῃ δ τππ8ἃ Τὸ Ἰογάϑηῃ. 
46 ἀεὶ. ο, 10 ἴῃ οοίθυϊβ μαγὶ οἰδη8. 

84. οἱ μαχαιροφόροι. 
ΔΌΣ ΠἸΟΣ 

ὅδρ. 99. 81. Ξξυνη ϑροί- 
ξοντο ἐν τῇ Φοβήρω. ἴπ50- 
Ἰδπίϊα5 εἰς ξυναϑροίξεσϑαι οὐτὴ 
Ῥτδορ. ἐν δϑὲ ἰχαποίππι; πᾶπὶ 8110] 
14 |1ὰ νϑῦθὰ Ταπογ αἰ 465 5686 - 
ααδαπα οαπὶ Ῥτδθρ. ἐς σοτηροηΐί, 
νοι ξυλλέγεσϑιαι (εἴ. «ἀη. 18,1) 
οἱ ἀϑροίξεσϑαι (ὙΠ 0. 14: γΠ 
8, 8), αποὰ ἴῃ 4}11}5 ἀποα τ ὁ0ῃ- 
στοραπαϊὶ νου [ον 411] ΒΟΥ Ἱρ - 
ἴογῈ5 οὖ (τᾶρθοὶ οἱ [δυϊηὶϊ, Οἵ, 
Χοη. Απδῦ. ΥἹ 8, 8, Ογτ, ὙΠΙ 
θ, 19. Αὐἰαπηθὴ ἐν [δσίταν ΘΕ ἸΆ τη 
ΡΊαι, Αὐὶϑβεα, 19 ἴπ νυν. τὸ λ- 
ληνικὸν ἐν Πλαταιαῖς ἀϑροί- 
ζεται συνέδριον οἱ δἰ αΟΥ16 5 
ἀρτΠ ἴσθι υἢ 8:1 ὙΠ, Ὁ1- 
(Θυοα ταϊπ αι ΤΡ ΠῚ ἴῃ δουῖϊδιο. 
Οἱ. συναχϑείσης ἐν Πτολεμαΐδι 
πάσης ἤδη δυνάμεως Δ.1. ΧΥΠ 
0.9. υ τῦ] 6 0 1 ΙΓ 11.5.1 
οἱ δάη. 18, 1.) Νεο ἀδϑαηΐ ΘΧθπι- 
Ρἷὰ ΤΙαιϊηα, σνοὶαΐ πηαρὶ, ααἱ 
οσοπογερδηίΐίαῦ ἴῃ απο Ο(Οἷο. 
ἂς Ὀιγίη. 1 41, 90, οἰοοπΐδο 
.ν. Δοὺϊίατᾶθ ΘΟΠ ΓΘ σ Δ ΠΥ 
τπ ρου Το 0) ΡΙ΄α, Ν; Η, ΣΧ. 
81, 61. Ουϊὰ ᾳαυοὰ 189 ψ ΡΒ ῈΠὶ 

ΤΠαογαϊα!8 Ὑο]. 1. 3, Ἐᾶ. 111, 

συνελϑ' εἶν Ἰπϊογά πὶ απ ἐν οοη- 
Ἰαπρίταν, αὐ συνῆλθον ἐν κώμῃ 
τινί (Ἰμλου} 5. οὐ Ῥοτηροὶα5) ἰ6- 
οἷπιαβ ΡΙας. [μπ0ὰ}}. 856, αποὰ 
ΘΧΘΙΡΙ πὶ 51Π|}18 εδί Τδοῖτϊπο 
Ἀπη, Π δύ. νυ αρυα δὶ- 
θοῖπᾶ ἀθουπιᾶθο ἰθοίοπὶβ 
ΘΟ ΘΠ ΘΙ. ον ΒΊ50᾽..«ς ὅτε - 
τηδηΐϊοῦβ οἱ ΡΙιη. Ν, Η. ΥἹ 28, 
161 ορρίἀππι ἴῃ 410 ΟἸΠΪ5 
περοιίαύϊο ὁοπν θη. -- 
κατὰ κορυφήν. θ βαρ οῦ, 
ἃ ἴα σὶβ πηοῃλία τη.“ ἤδδολ. 
Ου8 νἱ κατὰ κορυφῆς αἰοοπά ατὴ 
6556. νἱἀθαίυν, Οἱ, κατ΄ ἄκρας 
ΙΝ 112, 8. ΡῬΓῸ ἄνωϑεν ἰατηδη 
κατὰ κορυφήν οἰϊατπι! ΡτοΟΟρ. 
Ρ. ὅ8. 112. 221, 24ὅ. 841, ἀρυὰ 
4πθπὶ {ποίπαῦ. βουϊρίατα ᾿. 59], 
898, Αοοαβαίίνο ἢἰθ ΘΧΘΠΊρ] 185 
58 {15 τη ηἶτ0. ρΡορτὶθ Δ αοίαμῃ ἴῃ 
Ιοποτη Ρ6. ἴπρἃ ΤΠ ΟΠΕ{ΠΠῚ ἈΘΤΊΘΠ 
δἰ σηϊβοανὶ ρυϊαι 6061}. Ῥαι]ο Δῖον 
κατὰ κορυφὴν ΕΪαῖ, ΤῬίτη, 21 6. 
-- τὴν κάτω Μακεδον ία υ] 
τῆς Μακεδονίας τὸ μέν ἐστι μὲε- 
σόγειον, τὸ δὲ παράλιον, ἣν κα- 
λεὶ τὴν κάτω Μακεδονίαν .0}0], 

8 2. Μυγκησταύί. 1) Ἰιοτιιπὶ 
Βοαϊθα85 οἵ, ϑσᾶρ. Ρ. 828. 820. 
Μία6]]1. ἀ6ὸ Μαοοὰ. ρ. 26. 1,6ᾶ1, 
ατδθο. βερί, ΠῚ ρ. 806, αυἱ ἴῃ 
ἰοίαἃὰ ρᾶτίθ πιρυϊαϊᾶπα ΟΟΏΥγ 8115 
Εν σοπἶβ (Τ ΖΟΓη86) 605 ΠδὈϊ 8556 
οχ βίϊπηαί, ἤππὸ βοαυϊίαν ΚΊΘΡ. 
1.1, 8 280. Βοσοῖὰ θογαη] ἔπ ηο 
βαϊδὰ Ατυὺπαθαθιπι δια ϊοπιαβ ΙΥ͂ 

1Ὁ 
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καὶ ἄλλα ἔϑνη ἐπάνωϑεν, ἃ ξύμμαχον έν ἐστι τού-- 
τοις καὶ ὑπήκοα, βασιλείας δ᾽ ἔχει καϑ' αὑτά. 

τὴν δὲ περὶ ϑάλασσαν νῦν Μακεδονίαν 'Ἄλέξαν- 

ὅρος ὃ Περϑίχκου πατὴρ καὶ οὗ πρόγονον αὐτοῦ, 
Τημενίδαι τὸ ἀρχαῖον ὄντες ἐξ Ἄργους, πρῶτον 

ἐκτήσαντο καὶ εἰ ποίλεισοι ἀναστήσαντες μάχῃ ἐκ 

μὲν Πιερίας Πίερας, οἱ ὕστερον ὑπὸ τὸ Πάγγαιον 

πέραν Στρυμόνος ῴκησαν Φάγρητα καὶ ἄλλα χωρία 

(καὶ ἔτι καὶ νῦν Πιερικὸς κόλπος καλεῖται ἡ ὑπὸ 
τῷ 1Π|{γγαίῳ πρὸς ϑάλασσαν γῆ). ἐκ δὲ τῆς Βοτ- 

τίας καλουμένης Βοττιαίους, οἱ νῦν ὅμοροι Χαλ- 

ΟΡ. 99. 8 8. περὶ δι.; 

19 544.,) παίῃγαμη τσὶ οηΐβδ ὁ0- 
ΘΠΟΒΟΘΙηΙ5 ΙΝ 88. 124 544. -- 
Ἐλιμιῶται. 26 δυῖϊῃβ ἘΡΒΗΣ 
βϑαϊθ5 οὗ. Τὰν. ΧΙ] ὅ8, ὅ, ααυΐ 
ἘΠΊ ποαπὶ δα ἀξαρενοθν ἘΝ 
βίυ Ζᾶ πὶ) οΟἸ]οοαί, Μαπμηονί, 1, 1. 
Ῥ- 818. Μοὶ!. ἀὲ Μαοοὰ, Ῥε: 48. 
1,61. 1,1. Κορ. 1.1. - ἀλλα 
ἔϑνη. Νεῖαν Ονεβῖαθ, Οἱ, δάπ, 
80. 16: -- ἐπάνωϑεν. Βδιυ80. 
Ρ. 336 τὰ περὶ “υγπῆστιν καὶ 
Πελαγονίαν καὶ ᾿Ὀρεστιάδα 
καὶ ᾿λίμειαν τὴν ἄνω ακε- 
δονίαν ἐκάλουν. 

8 ὃ. τὴν δὲ περὶ ϑάλαοσ- 
σαν ἡ. τ. Δ. ἴατο ΟΙα55. πᾶπὸ 
Βουϊρίαγατη. Ιου ὶ ργδθία! τ, αποά 
ΡῬϑγίθβ τορπὶ Μαοθάοοϊοι αἴθ 
ἀοῖπάς ΣΝ ΠῸΠ ΟἸΏΠ65 δὰ 
ΟΥ̓́ΠΩ, 564 ᾿Ιοῃρίονο γα] ὈγθνΊουΘ 
840 οἃ ἀϊδβίαηθα οἶτοᾶ ϑ5ϊΠ 1 
ὙΠουτηδί οι ᾽να [5568 }. ΝΙΠῚ] 
84. τὰ θη ττὴ παρὰ ναϊοὶ Βιρ6- 
γἶτι8 τὴν κάτω Μ., υνἱ κάτω ἰῃ- 
ΒΘα θη ἐπάνωϑεν ΟΡ ροβίτυση 
εϑὶ, ἢδ περί οἵ, ΙΝ 84, 4. Ρίαι. 
Ῥῃαρᾶ, 1090. Τιοοπ] απἰὶ 56- 
ἀαϊθαν ἀοοῦγαίθ οχαπιῖπαῦ. ΜΏΕ]], 
ἀθ ΜαδοἊοοᾶ. ρ. 30 54ᾳ. Οἵ, Αθε]. 
Μαοθᾶ, ρ. 7 544. -- ᾿λέξαν- 
δρος. Οἱ. δι. Ι δγ, 2. -- οἵ 
πρόγονοι αὐτοῦ, Τημε- 
νίδαι. ,,Τοπηρη 88, ἀποο τν 
δ ΊΟΥΘΒ, ΡοιίιοΒ 6588 Μδοεδοηῃϊὰ 
ταδὶ ἴσια Ῥ]αυῖθ5. πᾶνγαὶ θγο- 

παρὰ τοϊϊααὶ ἔδγθ ΟΠ 65. ΟΥ, δάη. 

ἀο. ΗΕ 157. 58α. ΟΠ -- 
Πιερίας. ὃ 6 πο, οαἶα5 οἀραί 
ἔαὶν Ργάπα, να. Μ86|]. 1,1. Ρ. 1154, 
εὐ Κῖθρ. 1.1. 8. 219. -- Πέερας. 
ΒΘαηῦ ΡΟΡαΪαΒ ἢ ἴῃ ἔαρ 1}1}5. οἰαυὶββὶ- 
τηι5. -- οἱ ὕστερον ἅ. τ. 1. 
ΟἿ, αδίιοτ, 1,1. ρ. 68. ΜΏΈΕΙΙ. 1. 1. 
Ρ: ὧδ: -- τὸ Πάγγαιον. Πε 
δα πυΐπβ πο η 15, ἀα6 ΠῚ {γ8 5 
ΒΟΥ ΠΟΘ ΠῸῚ ΒΟΟᾺΙ ἃ τηδυὶ 
4 πΔοΡ Πα πΠῚ 6558 ΤΉπο. ἸΡ5Ε 5ὶ- 
σοϊβοαῖ, νἱὰ, Μαππουῖ, 1... ρ. ἵ. 
589. 498. Οοαδίη. 1.1. Π Ρ. τ 
1,6α1κ. 1.1. Ρ. 116, ουἱ ποάϊα οβϑὶ 
Ρίγμάν, ΚΊθρ. "τ Ρ 5 55::-- 
Φάγρητα. Οἷ, ΒΠετοάοῖ, ΝΠ 112 
οὐ ΒιμαΡ. ρ. 881 Ρτδθίον ΒΊΘΡΕ, 
ΒγΖ2. -- ἄλλα χωρέα. ἔχ "5 
ὉΠῸΠῚ ΘΟΡΠΟΒοᾶ5. 6Χ Πθροά. "ἘλῈ 
--- Πιερικὸς κόλπος. Νοοᾶ- 
θαΪαπὶ κόλπος οἰϊατηθ ἀθ ἰθυτᾶθ 
Ῥϑυθθι5 βἰπιοβὶβ ἀἰϊοϊταν, αὐ ἴῃ 

Χοη. Ηἰβι. αν. ὟΙ ὅ, 17. Αὐδί, 
Αν. 1094. ἴἸιὰ ἴ αἰ. β'η 5 δρᾶ 
Ταο. Ὅε ᾶὸ τϑρίοπο οἵ, (δίψαν. 

1  οθ εν 166 Κ. 1.1. 6170) 
«αἱ οχἰβϑυϊτηδί 6586 ἰοη 88 ῥα 68 
πππο ἃ Οτΐαπα Ρινἰβίαπι ΒΡ60- 
ιδηΐο5. -- Βοττίέας. ἢδεο100,4 
Βοττιαία ἀἰϊοϊξαν, ὁχ φαϊθὰ8 πΠο- 
τηϊπὶ θ8. δἰτου αὐσαση [α]βαπιὶ ρα δύ 
ΜΟΙ]. 1.1. ρ. 10. ΑΡ Πεογοάοίο 
ὙΠ 1238 Βοττιαιίς νοοσαΐιν, ἀ6 
πὰ οαραν ῬοΙαπὶ οομεπθηι! οἴ, 
ΜῈ6}}. 1.1. Βοττία ἰδτιθῃ οὐϊδηα 
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κιδέων οἰκοῦσιν. τῆς δὲ Παιονίας παρὰ τὸν ἄξιον 4 
ποταμὸν στενήν τινα καϑήκουσαν ἄνωϑεν μέχρι 
Πέλλης καὶ ϑαλάσσης ἐκτήσαντο, καὶ πέραν ᾿ἀξίου 
μέχρι Στρυμόνος τὴν Μυγδονίαν καλουμένην ᾿Ηδῶ-- 
νας ἐξελάσαντες νέμονται. ἀνέστησαν δὲ καὶ ἐκ 
τῆς νῦν ᾿Εορδίας καλουμένης ᾿Βορδούς, ὧν οἵ μὲν 
πολλοὶ ἐφθάρησαν, βραχὺ δέ τι αὐτῶν περὶ Φύσκαν 

’ 

κατῳῷκηται, 

ΡοΙγῦ. ΚΝ 97, 4. Νονὰ δι θπι 
Ῥέα Βοιιθογιπὶ Βοίἴοθ. ἂρ- 
Ῥοιασαν 1 θΘὅ, 8, ΠῚ 101, 4. Οὗ 
Ετγτα. Μ. 5. ν. Βόττεια Ρ. 206,8. 

8 4. τῆς δὲ ΠΥ ΣΣ 
παρὰ τὸν Ἄξιον. δε Ραεοπία 
ππίνουϑα νἱα, (ἀδίίου, 1. 1. Ρ. 7254. 
εὐ 98 5648.» αὶ Ρ. 185 νεγθὰ 
παρὰ τὸν Ἄξ. απ Ραθοηΐδθ ΠΟ- 
τηΐηθ ἃγίθ ἰπηοὶς, τὐὖ 5᾽ σα Ποθίαν 
Ῥαθοηΐα Αχίδπ, ἀπο οὐ αὐίϊοα- 
ἸᾺΠ| ΠῸῚ ἰὐθυα  Π ἱπιρ ΡΟ θΆΠ Δ Ότη 
6βϑί. [πηρο ἰσίταν παρὰ τὴν δ αλ. 
ΘταΠῇ χαϑήκουσαν. -- ξιον] 
τὴν Βάρδαριν (Βαρδάριον Νι- 
ΟΡ. ἀτερ. ρ. 880 εὖ 5ϊ. οἱ 
Βαρδάρι Τιβακ.) λέγει. 8680]. 
-- στενήν τινα. ὃ Ποῦ 580- 
βίαῃίϊνα ἀἴοίο οἵ. Πω00. Ῥάᾶγὰ!]. τ, 
ΠΡ. 8561. ο,(Ἱ ρδοίατη ἤὰπὸ Ρδθο- 
πῖαρ ἀθ 4πὸ ὙΠποΥἀἰ465 Ἰοα αϊΓ 
'ἰπ οσοἰαθηία!! ΑΧὶϊ Ἰαίθγθ αἰιδ6- 
ΓΘη ΠῚ 6556. ἴϑοι!θ ᾿η 6 6 οἽτγ οχ 
115 απᾶθ 46 Μυραοηΐϊα δὲ ϑίγγ- 
ΤΟ ΠῚ 5616 Β5᾽ία 5ίδιϊπὶ 510- 
Ἰπηχῖϊ,Κ ἀδίίον. ΟἿ, ΜΏΘΙΙ. 1. 1, 
Ῥ. 18 εἱ 41, αἰ ροβίᾳιδηῃ δἰία ἱὶ 
γεγθ Πἰἷν. ΧΤΝ 29,8 ΓορῖοΡδθο- 
ῃΐα 6, 4 πᾶ 80 οοοδᾶϑβι ῬΓΆΘΙΘΤ 
Α χί τη ἉΤΠ ἢ ΘΠ. ΡΟΥΥΙ ΟΊ ΓαΥ; 
ἴῃ 1115 μέχρι ϑαλάσσης Τπαογ- 
ἀϊάδηι δαΐ 40 Ἡθγοάοίο ἀἰβοῦθρανα 
δας Ῥ8Ὲ}0 περὶ θσθηιϊαβ ἰοα αὶ ἀ6- 
τηθηβίγαί, ΠΙαὰ ρυοθδη8β ἀτοίϊαβ8 
ΘΠῚ ἤδθο ὃχ 1ΠΠ18 απδ6 ἀρὰ Πο- 
ταθγατη ἀ6 Ῥαθοηϊθαβ δὰ Αχίθτη 
ΒαΡΙ απεῖθιι5 ᾿Θσθγθ μίαν Θοπί οἶβ88 
Βαβρίοαταν Ηϊβι. αν, ΠΥ ρ. 17 δάη. 
(Ἰπιεσρυ. Πρ, 8338 54.). Οετία 
αποὰ ΟἸ455. ορ᾽ παίπτ, ἀρὰ Το. 
Παιονίας οχ Βοττίας 8. Βοτ- 
τιαΐας οοτταρίαπι 6556, ΤαΪΠἰΠ16 

καὶ ἐξ ᾿ἀλμωπίας Ἴἄλμωπας. ἐκράτησαν 

ΟΥΘα 116. οϑί, ΟἿ ΠῚ ΤΒαογαἸά6πη, 
51 Ποῦ νβ]]εῖ, ῬοιίιΒ τῆς δὲ χώρας 
αὐτῶν 5ονϊρύαγαμη ἔαϊθθα ἴρ58 
1π.6 1} 6 Χουϊί, Ῥτγδρίθγθα 8Χ 100,8. 4 
οοσποβοῖίαν ΤῊ, τὴν ἐν ἀριστερᾷ 
Πὲέλλης καὶ Κύρρου ἀδατι6 δα 
Μγράοηίαπι οὐ ἀχίασῃ βἰιδτη. ΠῸΠ 
Βοίιαοαθ διιγὶ θαϊββθ. Οἵ, ΑμηΔ]. 
ΡΠ. 1806 ρ, 214 54. -- Πέλ- 
λης. ὃ. δυΐι5 βἰία ρυδοϑίου 
ΘΘΟΡΤΆΡΠΟ5 νἱὰ, Αὐεὶ. Μαορα. 
ΡῬ. 1985 58. -- Πυγδονέαν. 
ΟΥ Μα6ΙΙ. 1.1. Ρ. 8. 54ᾳ., φυϊ Ηε- 
τοάοιί Μγυραοπίδῃηῃ ἀϑαὰθ δά 
ΒΕΓΥΠΊΟΠΘΙῚ ηθϑᾶὺ Ρδυίπογ. -- 
Ἠ δῦῶνας. ὭΣ Βοῦαπὶ 566 1005 
Τοοοη ον θὰ5 οἵ. Ὁαίίον. 1. 1], 
Ῥ. 66 54ᾳ. εὖ Ρ. 99 54., ἀἄ6 υο- 
τηΐηθ δέῃ, 1 100, ὃ. 

8 ὅ. Ἐσοφδέας. Ηδϑο δρυὰ 
Αἰ105 οπῖποὸ Βορδαέα ἀϊοϊ(αιν. 
6 βἰίααι οι (ἴπ ἰπίρυϊουθ να ]}]6, 
ἴῃ ἀὐᾶπη ΤΟΙ οῖα Βαρουοσα ν 6 
ΤΠ οοβι1415. νὰ σηδίϊα ἀθβοθη- 
ἀθραῖ, δα Βϑγηλ τποπ015 ρΑΓΙΘΠῚ 
π᾿ οοοἰάθηΐοπι ϑρθοίδηΐομι ) οἵ, 
Μαπηεοτί. 1.1. ρ. 486. Μμμεὶ!. 1. 1. 
ρ- 19 54: 68 ΕΚ. 151: ν᾽ 805. οἱ 
ΘΠ ΘΝ ΒΟ ἀπ ΘΟ ΞΞ- 
Φύσπαν. δος αὐῦ5 ρᾶγππὶ εβὲ 
ποίᾳ. Φύσκος Μαοραοηΐδο οοτη- 
τη οΥδίΓ ἃ ϑίθρῃ. Βγ2., Φύσκαι 
ἃ ΡίοΙοη, Οἱ, μοᾶκ. Ρ. 810. 
κατῴκηται. Οὐ, δάη. 1.120, . 
-- Δλμωπέας. Βαυΐαβ ϑἰτὰ5 
ἀαθῖα8. οϑὺ; πϑῖὴ ᾿ἰηΐον ον δθατη 
εἰ Ρεἰαροπίατη ΡΓΟΡίον ΡΙη. Η. Ν. 
ΓΝ 10, 86 οο!οοαίαν ἃ0 Ατη., ἰπ 
οοπῆπὶο Μδοβαοηΐαθ οὐ ΤΠ6558- 
1186 ἃ Μ6]]. 1. 1. ν. 1δ, ααυὶϊ 
οοηϊθοίαγ 5. δυἀδοϊου 5. ἰδὲ ἴη- 
ἀυ!ροῖ, εὖ ἂἃὸ ΑΒεῖο Μαρρᾶ. 

ΡΝ 
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δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἐϑνῶν οἱ Μακεδόνες οὗτοι ἃ 
καὶ νῦν ἔτι ἔχουσι, τόν τὲ ᾿ἀνϑεμοῦντα καὶ Τρη- 
στωνίαν καὶ Βισαλτίαν καὶ ακεδόνων αὐτῶν 
πολλήν. τὸ δὲ ξύμπαν Μακεδονία καλεῖται, καὶ 
Περδίκκας ᾿Δλεξάνδρου βασιλεὺς αὐτῶν ἦν ὅτε 
Σιτάλκης ἐπῇει. 

100. Καὶ οἱ μὲν Μακεδόνες οὗτοι, ἐπιόντος 
πολλοῦ στρατοῦ ἀϑύνατοι ὄντες ἀμύνεσϑαι, ἔς 
τὲ τὰ χαρτερὰ καὶ τὰ τείχῃ ὅσα ἦν ἐν τῇ χώρᾳ 
ἐσεκομίσϑησαν᾽ ἣν δὲ οὐ “πολλά, ἀλλὰ ὕστερον 
᾿Δρχέλαος ὁ Περδίκκου υἱὸς βασιλεὺς γενόμενος 

τὰ νῦν ὄντα ἐν τῇ χορᾳ ὠκοδόμησε καὶ ὁδοὺς 
εὐθείας ἔτεμε καὶ τάλλα διεκόσμησε τὰ [τὲ] κατὰ 
τὸν πόλεμον ἵπποις καὶ ὥἕπλοις καὶ τῇ ἄλλῃ 
παρασκευῇ κρείσσονι ἢ) ξύμπαντες οἵ ἄλλοι βασι- 

Ολρ. 100. 8. 2. οἵ «πιὸ ἄλλοι οηι. 1. Ναί. Ρα]. ἀρ. Μ, 858. 
ΟΙ. νβη. ἴρὰ, Μοβαὰ. Βδρ, Η, 

Ῥ. 145, ἃ 4ὸὺ ἱπιραρσηαύαιν [μ6 81, 
Ι, 1. Ρ. 448. 

86. οὗ Μακεδόνες οὗτοι. 
ΤοΠ ΘΗ 415 Δ η 0] {118 Ρ ΘΗ (68. --- 
᾿ἀνϑεμοῦντα. ϑιϊα5. ὁχ Ρ]΄η, 
Ν͵ Η. ΓΝ 10, 86 ρυοθδθ. ον οοη- 
βίλθαϊ ροίοβι, ΟἿ, ἱπίθυρυ, θ᾽ οπη δίῃ. 
ὙΙ 20 (υδὶ οι πὶ σθηθυὶβ 651) 
οὐ Τιραῖϊς. 1.1. ρ. 450. --- Τρη- 
στωνέαν. Ποτοάοι. Ν]Ι 124 δἅτη 
ΚἈρηστωνικήν ει ΥΠ 1217 Κρη- 
στωναΐέην πογηϊηδί. ΑἰταΠΊθ ἢ οἶδ ΠῚ 
Τῆῦο, ΙΝ 109, 4 Κρηστωνικόν. 
6 δ'ύα οἷὰβ. δὰ οπίομῃ ποῃϊα οΥὶ 
(φαΐ παπο ἀ8}|160) οἵ, Π ον οαοί. 1.1]. οὐ 
ἀδύτου, 1.1. Ὁ. 106 5ᾳ. Κίοροτι, 1. 1. 
8 282, Ναμπο ΟΠ ἰβιοηϊα βου πη 1 Πὶ 
Κυαβ. Ηθ]], 1 0. 485, 46 αὰ γτορίοπθ 
οἵ. Οουϑίης 1; 1, Τὸ. 142 Βα. -- 
Βισαλτέαν. Ὅς δο νὶἱὰ. Ηε- 
γΡοάοι. ΨΊΙ 116, ἀδιίου ].]. Ρ.104 546. 
Κιορ. 1.1. -- Μακεδόνων αὐὖ- 
τῶν] τῶν ἄνω. ϑοιιο], Αὐτῶν 
αἸούαπη δδί, ααἷὰ ΡΟΡᾺΪ αὶ πιοᾶάο 
ποΙϊ παι δαηῦ ΠῸ ἔπουπΐ ρθη 6- 
γὶβ Μδοράοηϊοὶ, ΕἸ πιο πὶ Ρ οὐ 581]- 
σα πὶ ᾿π 6] 6 ον ΜῈ6}}, 1,1. Ρ, 82. 

ὅΔρΡ. 100. 8 1. Καὶ οἵ μὲν 
ΜΜακεῦδ. ΟΓ. Ὀιοά. ΧΙ 50, ὅ. 

8 2. ᾿Αρχέλαος. βασι- 
λεὺς γενόμενος. πο Δ ΠΠῸΟ 
μῖο δὰ ἱπηρουϊαπη ρουνοποεὶί (0]. 
ΧΟΙ 8, ἃ. ἢν, 418), ἀθ οο νἱά. 
Ατμθη. Ρ. 317 6. Κυθῦβ. Τμοοῖ, Ὠϊοά. 
Ῥ. 169. ΒοΘΟΚΗ. ΤΙηβοὺν, 1 ῥ. ΘΑ͂Ϊ, 
ἀθ ἴρβ80 δἷϊι5 Ἰπαρουῖο ΑΒ6Ι. 1. Ι 
Ρ.1998 544. - ἔτεμε. ἤππο ὑϑυτα 
νουθὶ τέμνειν 1Ππβίγαύαπι 6556. ἃ 
ἌΝ 6856]. δὰ Ηργοάοί, ἊΝ 180 δἀ- 
ποίαῦ (Ο.}. καὶ τἀάλλα 
διεκόσμησε, εὖ αἰΐα ὁχοῦ- 
ηδνὶί, Οιοα 5ϑαυϊίαῦ τε τϑοῖθ 
461, Κυπθρ., ὁ ἀθβι θροῦν καί 
αιποὰ οἱ τοϑροπᾶθαί, Νϑαιιθ θηΐμπὶ 
ταλλαὰ ἰπϑυλυαία, ον} 6558. Ρο8- 
δαηΐ, ἰΐὰ αὐ 18 δα ἀδηταν γ65. θ6]- 
Ἰϊοδθ, οαπη] ταλλὰ τγοιϊαιια ΟΠΊηΪἃ 
ἰΐϊδααθ οἰΐϊαπὶ τὸ85. Ὀ6ΙΠ16ὰ85. ΟΟΙη- 
Ῥγοοπάδί, ΟὗἍ, 141,8, --κρεέσ- 
σονι. ΟἷἃἨ 8ᾶη. 149, ἯΙ πα οἵ 
ἄλλοι βασιλῆς ὀκτώ. ϑερίοπι 
αὶ ἤαθυαηΐ ἀπο Ῥοναϊοοᾶτη, ρΡ8- 
{θπ Αὐομοίαὶ, ποηλϊηδί Ἡδπο, 

ΨΠΠ 1389, Υἱάθ Α06}.1,1. ρ.140544. 
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λῆς ὀχτὼ οἱ πρὸ αὐτοῦ γενόμενοι. ὁ δὲ “στρατὸς 8 
τῶν Θρᾳκῶν ἔκ τῆς “οβήρου ἐσέβαλε πρῶτον μὲν 
ἐς τὴν Φιλίππου πρότερον οὖσαν ἀρχήν, καὶ εἷλεν 
ΕΗἰδομενὴν μὲν χατὰ κράτος, 1] ρτυνίαν δὲ καὶ 
᾿ἡταλάντην καὶ ἄλλα ἄττα χωρία ὁμολογίᾳ διὰ τὴν 
᾿Δμύντου φιλίαν προσχωροῦντα. τοῦ Φιλίππου 
υἱέος, παρόντος᾽ ΗΕὐρωπὸν δὲ ἐπολιόρκησαν μέν, 
ἑλεῖν δὲ οὐκ ἐδύναντο. ἔπειτα δὲ καὶ ἐς τὴν ἄλλην 4 
Μακεδονίαν προυχώρει τὴν ἐν ἀριστερᾷ 1]έλλης 
καὶ Κύρρου. ἔσω δὲ τούτων ἐς τὴν Βοττιαίαν καὶ 
Πιερίαν οὐκ ἀφίκοντο, ἀλλὰ τήν τε Μυγδονίαν 
καὶ ρηστωνίαν καὶ ᾿ἀνθϑεμοῦντα ἐδήουν. οἵ δὲ ὅ 
Μακεδόνες πεζῷ μὲν οὐδὲ διενοοῦντο ἀμύνεσϑαι, 
ἵππους δὲ προσμεταπεμψάμενοι ἀπὸ τῶν ἄνω 
ξυμμάχων. ὅπῃ δοκοίη, ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς 

1)6 νϑυθουναπι οΟἸοσδίϊοπο οἵ, 92, 2. 
Ηετγοα. ΠΠ 068. ὙΙΙ 179. Εταβίτα 
ἰσὶταν δα οἴἴθηβαβ ἤδθο ἀ6], Π οΟΌν. 

8 9. τὴν Φιλίππου ... 
ἀρχήν. Οἵ, ἀάη. 96, 2. -- Εἰ- 
δοωυενήν. ᾿Ἰἰδομένην νοοδ ΡΊο], 
1Π 18, 839. Οοἰϊοοᾶπάα οϑίὺ ἴῃ 
Ῥαεοηίΐα γεὶ Εππδίῃΐα ἴῃ Αχὶϊ ν8}}6 
ΒΌΡΘΙΙΟΤΕ, υὖ 686 τὸ 488 856- 
φαπηίαν, Οὐ, ἀδίτεν, 1, 1. Ρ. γη:: 
Μαμπηοτί. 1. 1. ρ. Π ἼΜΏΕΙΙ. 
Μαορά, ρΡ. 41. [μ681. 1. 1. Ρ. πὶ 
--Γορτυνίαν. ,,(Οοτγηΐα ΤΠὰ- 
οΥαΙαβ οδὺ ΡΙΪΗΠ [Νι Η. ΙΝ 10, 
34] Θοτνάγηίαε,. .. Εἰΐαπι ΘΊΘρΒ, 
Τορδυνία, πόλις Π͵ῆακεδονίας, 
Ῥιο]πιᾶθιϑ. δυΐοπὶ Γορδηνίέα [ἡ 
Το(υ)οδυνέα 1. 1.1}, «αἱ [ονία5568 
Ιαρϑι5 οδύὺ ἀδβουῦι θθηίϊατη. “ Ὁ ε] - 
Ιᾶτ, ἴῃ ἀθοσν. σᾶγα δρὰὰ ΤἼμπο. 
αυοαις Τορδυνέαν 5ογῖδ᾽ ναὶ] 
θιηὰ. ἴῃ Βίθρη, ΤΠ65. ὙΒαογαὶ- 
ἀ68 ἰᾶπηθη π᾿ ΠΟΏΜ1}}18 σΟΘα θ}15, 
ααδ] ἃ βιηΐ πελιτνός 49, 5 οἱ πο- 
τηΐϊηᾶ ΑἸΓΆΤΩΥ οἱ Ἀπιρυϑοῖδα, τ 
οι π᾿ Ροϑβιιῖε ρΓῸ πιο ]]ἸοΥΙ θ 18 ὃ ει β. 
-- ᾿Δταλαντην. Ηοο ποπηθῃ 
Ατσῇ, Χ Υ6ΓῸ ᾿Δλλάντην ΘΟΓΓῈΡ- 
ἴὰπιὶ Βαβρίοαίαν., ἀποηΐαπι ορρὶ- 
ἀππι Μαοεαοηΐδε ᾿4λλάντη ποηιὶ- 
ποίαν ἃ 5ίθρ!. ΒΥΖ. εὖ ΑἸ απίθη 5685 

ἃ ΡΙΠη. Ν, Ἡ, ΙΝ 10, 8ὅ. -- Εὐ- 
ρωπόν. ΒυτΟΡαΒ δὰ ἀχίὰτη 
8 τὴ ἢ 6 πη] Ρ]΄η. 1]. 1. ὃ 84, Ευτο- 
ρῃῃ (Εὔρωπον) ΑἸἰπιορίαβ. οἱ 
Ἐπηδιῃϊαθ ἀἰδυϊηρσαϊς Ριο]θπὶ. ΠΠ 
18, 24 εἰ 89. Οἵ, Μαπηρτυί, . 1]. 
Ρ. 490. Μμ6}]. 46. Μδοβα, Ρ. ὅ8. 
[6 α]ς. 1.1. Ὁ. 444. 

8 4. τὴν ἐν ἀριστερῷ Π. 
καὶ ΚΑ. εἶν 6. 864. ΟΥΘπίθ πη, ΘΠῚ 
ΘΠΆΙο65. ἴῃ ππδυϊἀΐδπι νθγβαβ Ῥτο- 
Βοϊδοογοίαγ  Αση. [(οΡ ἰρὶταγ 
[δοῖθθαῦ ἴῃ ἀοχίγα ΑΧῚΪ στῖρα, Ποἢ 
ἴῃ βἰηϊβίγα, αὖ Ο]α55. να], Ηδποὸ 
ΓΟΡΊΟΠΘΙη 6588 ρϑίεί στενήν τινὰ 
καϑήκουσαν 99, 4 ΘΟΙΠΠΊΘΠΊΟΓἃ- 
ἴάτη. Οὗ, '0ἱ δάη, --- Κύρρου. 
Ογυγμαηὶ ΞΥΓΙὰΘ. ΘΟΙΠΙΠΘΙΠΟΓΆΠΒ5 
ϑίθρῃ. ΒγΖ. ἰδοοὶ 46 Μοράοηΐϊδο 
ΓΡ6, Β6α Ογυγῃθβϑίδθ ΠΟΙ Δ ΠΙᾺ 
ἃ ΡΙ΄η. 1.1. Οἷ, Ριοίοπι. ΠΙ 18, 39. 
Ροϊγδθη. ΠΙ| 4. ἈΒΡ6ὶ. 1. 1. ρ. 179. 
-- ἔσω τούτων αἰίτα Πᾶθο, 
,. 6. ἴῃ ἰπίθυϊοσθη Μαοραοηΐδθ 
ΓΘΘΊΟΠΘΠΊῚ Δ0 [ἷ8 ὈΡΌΙθ118. ᾿ΏΤΘΓ 
πηθΡ αἴθ πὶ οὐ ΟΟΟαΒ. ΠῚ 5015 Ρᾶ- 
τοπίει. Οἱ, εἴσω τῶν ὀρέων 
Χρη. Απ80. ἰτϑς 921. 
8 ὅ. ἀπὸ τῶν ἄνω ξυμ- 

μάχων. Οἵ, 99, .- ὅπῃ δο- 
ποη. ΟΡ ἢ9, Ἵ, --ὀ ὀλέγοι 



9280 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Β, ρά. 

6 ἐσέβαλλον ἐς τὸ στράτευμα τῶν Θρᾳκῶν. καὶ ἡ μὲν 
προσπέσοιεν, οὐδεὶς ὑπέμενεν ἄνδρας ἱππέας τὲ 

ἀγαϑοὺς καὶ τεϑωρακισμένους. ὑπὸ δὲ πλήϑους 

περικλῃόμενοι αὑτοὺς πολλαπλασίῳ τῷ ὁμίλῳ ἐς 
κίνδυνον καϑίστασαν᾽ ὥστε τέλος ἡσυχίαν ἥγον, 

οὐ νομίζοντες ἱκανοὶ εἶναι πρὸς τὸ πλέον κιν- 

δυνεύειν. 
1.0 1.10 υδὲ Σιτάλκης πρός τὲ τὸν Περδίκκαν 
λόγους ἐποιεῖτο ὧν ἕνεκα ἐστράτευσε, καὶ ἐπειδὴ 
οἵ ᾿4ϑηναῖοι οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσὶν ἀπιστοῦντες 
αὐτὸν μὴ ἥξειν (δῶρα δὲ καὶ πρέσβεις ἔπεμψαν 
αὐτῷ), ἔς τε τοὺς Χαλκιδέας καὶ Βοττιαίους μέρος 

τι τοῦ στρατοῦ πέμπει. καὶ τειχήρεις ποιήσας 

2 ἐδήου τὴν γῆν. καϑημένου δ᾽ αὐτοῖ περὶ τοὺς 

χώρους τούτους οἵ πρὸς νότον οἰκοῦντες Θεοσ-- 

σαλοὶ καὶ Μάγνητες καὶ οἵ ἄλλοι ὑπήκοοι Θεσσα- 

λῶν καὶ οἵ μέχρι Θερμοπυλῶν Ἕλληνες ἐφοβή- 

ὅησαν μὴ καὶ ἐπὶ σφὰς ὁ στρατὸς χωρήσῃ. χαὶ 

8 ὅ. ἐσέβαλον ΤΙι. ῬΑ]. Ατὑρ. (855. ᾿αρᾷ, Ἄει. Βερ. Β.; 568 

δὰ ορίαιναπι ΘΘΠΘΡΔΙ ΘΤα δοκοίη αρίαμη. οϑί ἱπιρευ θοϊαμῃ. Οἱ, 86 

ὑπέμενεν. 
σὰρ. 101. 81. δῶρα τε οοἀ4, Οἷ. δἄῃ, 

πρὸς πολλούς. Αἀάϊιυμι νο- οἴεηβαΒ. ΟΥἿἮὮ 99. --- τὸ πλέον, 

Πϊπλι8. ΨΘΡΌΊΙΗ,, νοαΐ ἀντέχοντες 
(16, 8), μαχόμενοι; σαϊα5. Πού 
γρϑίθηδα ΘΕΌ ὁχ ρῥυοχίπηϊβ. -- 
ἐσέβαλλον, ἴντα Ὀ δ ἢ . 
Εϊαα ΥἹ 70, 8 οἱ 101, ὅ ἀ6 
δαυϊθ8 ἱπηρυ ΒΒ ΟΠ 88 βιοῖοπεῖ- 
θὰ8 ἀϊοίαπι οὁβι, Προσβάλλειν 
οὐ προσβολαί 5ἰνη ον 19, 6 οἱ 
ΠΡ: 

8 6. τεϑωρακισμένους. 
ΤΑ]ο5 δα α 685 ΘΟ. 18 ΠῚ κατάφρακτοι 
οἱ κατατεϑωραπισμένοι νοοδῃ - 
τὰ δγαπίαιθ οὐ ἱρϑὶ δὲ δαυὶ Ἰουὶ- 
οαἰϊ. -- αὐτοὺς... καϑί- 
στασαν, 86 ἴῃ ἀϊδβουϊη θη 
οοπϊοὶ δ πὶ ΡΥ ΟΡ ΊΘΥ {ἃ Πὶ 
(ΤἈτγδοαμ) ΤΟ ἢ σ᾽ 6. ἢ απ] ΘΓ ΟΒΪ0 - 
γϑῃ. ἴῃ ΘοἸ!οοαιίοπο νΘΥθΟΥ ΠῚ 
Ὠδούθηβ αὐτούς ἀοϊοίο καϑέ- 
στασαν ἰεοσὶ τηᾶνυὶϊν Κυαθς, ΡῸν 
86. (πιο ἴῃ νυΐϊσ, 0 οδί απο 

βεν γάν ὮῸΠ ΠῚ ΘΥῸΤΗΩ, 

6ὰρ.101. 81. λόγους ἐποι- 
εἴτο, αϑεῦδί, λόγους προσ- 
ἕφερε 10, 1} 7 δὲν 5Ξ ταῖς 
ναῦυσέν. Οἵ 95: 3. -- ὁπι- 
στοῦντες ... μὴ ἥξειν. Οἵ. 
αάπ, 1 10,1. -- δῶρα δὲ 5οιὶ- 
μοπάθπη οχἰβυϊηιανίηλιθ.; ρδῖοδί 
δηΐηλ. ΠδΠΟ ΘΠ ΕἸ 10 ΠῚ βαρθ- 
τἰοῦὶ οὐ παρῆσαν ταῖς ναυσίν 
ΟΠ Γαυπὶ οὐ βϑηϊθη δ) ΠΆΠῸ 
6556, Αἰ μδηΐ θη 565 Θὰ ΠῚ Οἰα556 0 
δάνθηϊδββο, 58 ἀομῃᾶ οἱ Ἰερᾶῖο5 
τ Ϊ51556. -- τειχήρεις͵ ποιή- 
σας. ὅδ΄πια! δυὰὶ αὐτοὺς οἱ οἴ, 

ΙΝ 2, 8. 
8. 3. οἵ ἄλλοι ὑπήκ. Θεοσ- 

σαλοί. Ουαϊοβ οὐαηῦ ΡουυΠ ΔΘ Ϊ 
ΙΝ 18, δὅ εὐ Αομδοὶ Ρ]υ  οἰδθ ΨΠΙ 
8, 1. -- οἵ μέχρι ἐς Ἔλλη- 
νὲες, ἷ. 6. οἵ ἄλλοι μέχρι ΠΟ, 
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ἐν παρασκευῇ ἦσαν. ἐφοβήϑησαν δὲ καὶ οἱ πέραν 
Στρυμόνος πρὸς βορέαν Θρᾷκες ὅσοι πεδία εἶχον. 
Παναῖοι καὶ Ὀδόμαντοι καὶ ΖΔίρῷοι καὶ Ζερσαῖοι" 
αὐτόνομοι δ᾽ εἰσὶ πάντες. παρέσχε δὲ λόγον καὶ 
ἐπὶ τοὺς τῶν ᾿“ϑηναίων πολεμίους “Ἕλληνας μὴ 
ὑπ᾽ αὐτῶν ἀγόμενοι κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν καὶ ἐπὶ 
σφᾶς χωρήσωσιν. ὁ δὲ τήν τε λαλκιδικὴν καὶ 
Βοττικὴν καὶ ακεδονίαν ἅμα ἐπέχων ἐφϑειρε" 
καὶ ἐπειδὴ αὐτῷ οὐδὲν ἐπράσσετο ὧν ἕνεκα ἐσέ- 
βαλε, χαὶ ἣ στρατιὰ σῖτόν τε οὐχ εἶχεν αὐτῷ καὶ 
ὑπὸ χειμῶνος ἐταλαιπώρει. ἀναπείϑεται ὑπὸ Σεύ- 
ϑου τοῦ Σπαραδόκου., ἀδελφιδοῦ ὄντος καὶ μέ- 

γιστον μεϑ᾿ αὑτὸν δυναμένου. ὥστ᾽ ἐν τάχει 
ἀπελϑεῖν. τὸν δὲ Σεύϑην κρύφα Περδίκκας ὑπο- 

ΔΑ ΉΡΕΣΣ 51. Πἰαά, ΧΗ 51. 4. 
Οὗ, δαη. 1 116,8. --- ἐν παρα- 
σκευῇ ἦσαν, Ο΄, φάη. 80, 8. 

8 8. ἐφοβήϑησαν. 6 πος 
ΘΘΠΘΓΘ ἈΠΔΡΠΟΤαΘ νἱά. δύῃ, [ 
98, ὁ, ΟΥ, Ἐπί. δὰ Ηομι, 1]. ΧῚ 
489. -- Στρυμόνος. ἔξ δ υ- 
05 ἰηΐογῖον, ΟἱἉ, Τρακ, ατᾶθο. 
5ερί. ΠῚ ρ. 466. -- Παναῖοι- 
Ἔϑνος Ἡδωνιπὸν οὐ πόρρω 
᾿μφιπόλεως ϑιίορι. ΒγΖ. ΟἿ. 
Ἠδβυοῖ. εἰ ἀδίτεν. 1.1. Ρ. 104. -- 
Ὀδόμαντοι. Οἵ. Βετοᾶοι, ὙΠ 
112, Αδίίοσγ. 1, 1. Ρ.. 118 34. [με8Κ. 
ἸΠΝΕ πιδρο 1 ΦΠ9 85. δὲ 
ΖΔρώῶοι. ἤκεο δτιον.].1], Ρ. 108 54. 
Βιβρθοία τρααὶΐ, οπὶ ὧἀθ ὨΓΟΪΒ 
ΠΘΙΠΟ ΑἀυΪΟα Δ ΠῚ Τ]ΘΙΊΟΥΪΔ 6 Ρῥτο- 
αἸάονι. Βεοβροηᾶοῦ ἰδίηθη ΑΤη, 
ΟΥ̓ ΠἾΠΟ ΡΟΓρᾶμοᾶ ΠΟ5 ἀ6 Πἷ5 Τῆτα- 
οἶδ τορι οηΐθιι8. οἱ ΟΡ 5. 50 ῖγθ, 
-- Δερσαῖοι. ὅϊο Ηεργοα, αυο- 
αι ὙΠ 110 605 ποιηϊπαῖ, ζΖίερ- 
ραέίους ϑίοερῃ. Βγ2. Οἱ, ἀδιίῖον. 
ἸἸ  66ὲ 

8 4, παρέσχε λόγον, 1Ἰο- 
αὐθπηαϊ παίογϊαπη ΡΥδοθιϊί, 
ΡΤ ΟΥ Θῖὴ οχοϊίανὶι, Οἱ, Αὐἰβί, 
Ρϑο. 148. Χρη. Ουὐγορ. Ύ 1, 89. 
Τιααπδ ἐπέ (α 54 π6 8 ἃ) 1ῖὰ 5ουῖρ- 
ἴὰπὶ οδέ αὖ βδορίιβ ἐς δριυᾶ 
ψοῦῦα ἀϊοοπαϊ οἱ οβίθπάθπαϊ, Οἵ, 
ΜΈ}. αν. 8 ὅ78 ο, Θϑαυϊίαν ἀαΐθιη 

μή, αποᾷ ἰπ {Π|ὰ Ἰοφαθηαὶ ἴον- 
πλα]α ἰαιοὶ ποίΪῸ τοῦ φοβεῖν. -- 
ὑπ᾽ αὐτῶν] τῶν ᾿ϑηναίων. 
6Π0], -- ἀγόμενοι ΡΘίδγ αν 
δὰ τὸν (Σιτάλκου) στρατόν 
8. 2. 5'νθ τοὺς (τοῦ Σιτάλκου) 
Θρᾷκας. -- τὸ ξυμμαχικόν. 
ΟΥ̓ 'δάπ, 992, 8. 

8. ὅ. Βοττικήν. ΟΥΣ 69:5: 
-- ἐπέχων] ἐπικείμενος. 5610]. 
Αὐ ᾶθὸ νὶβ ἰηϑίδπαϊ, αυδ8 
ἂρυὰ Ποπι. οἱ Ηεγοᾶοί. Ἰπ ϑηΐταν", 
Π6Ο πβαιδπι Δ|10] ἂρὰὰ Τῇαο. 
ππΐο γ ΡθῸ {θυ αν πὸ ἢἶἰο ἀθ 
ἴθυτα 8815 οϑδί ἂρίαᾶ. ΝίδΙ απητ5 
Ἰσίταν οὐοπ ρα ύατη ἰδ πθγο ἰη- 
ἰογργοίδεὶ, αὐ θυ κα5. ΟΥὉΝῊ 62,4. 
Επδγαηΐ οἰϊδτη αἰ 5105] 50 6 ΓΘ, 
ποη ἰοπροίαβ ρῥτγορστγοθάϊ, οχ- 
Ῥἰαπαᾶγθηί. 56 Πος ΡῈΓ ΔΠΙθΙ ΠῚ 
ΓΘΡΊΟΠΙΠΙ αᾶ8. ΠΟΙ ΠΔ ΠΡ ΠΟῚ 
ἸΙοθῦθ οὖ οὕτη ἂς νἱ 801. δἱ ἰαΐ, 
ἰδηΐαπι ἢ Ϊ15. νυ Ἰην θαϊγὶ ἀοοθί 
ΟἸ455. --- ὑπὸ Σεύϑου. ,,Εϊο 
Β᾽ταΙοδ 6 βιιοοθβϑὶς (οἵἉ, ΓΥὟ 101, 5); 
ἴΐδᾳιιθ ϑδάοουβ (29, ὅ. 67, 2) ἰῃ- 
ἰοῦ Οὔἶβ86 νϊἀρίυν“" ἤθτν. -- 
Σπαραδόκου. Βοροκμῖο ἴῃ 
Ιη5ογ. ΠΠ Ρ. 109 ν]ἀ ον 15 ϑίτα] 86 
ἔγαύθυ ἔα αὶ ἴῃ δου ίῃᾶ5 τγδη5- 
ἴαρεγαι, ΨΊα. Πονοάοι, ΕΝ 80. 5εα 
ἰᾷ ἱποούῖαπι οβῖ. --- ὥστε. Ο. 
δάη. 2, 4. 

9 

β»- 
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9.9.2 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΤΡΑΦῊΗΣ Β, οβ΄. 

σχόμενος ἀδελφὴν ἑαυτοῦ δώσειν καὶ χρήματα ἐπ᾽ 
αὐτῇ προσποιεῖται. χαὶ ὁ μὲν πεισϑεὶς χαὶ μείνας 
τριάκοντα τὰς πάσας ἡμέρας, τούτων δὲ ὀχτὼ ἐν 
Χαλκιδεῦσιν, ἀνεχώρησε τῷ στρατῷ κατὰ τάχος 
ἐπ᾿ οἴχου᾽ Περδίκκας δὲ ὕστερον Στρατονίκην 
τὴν ἑαυτοῦ ἀδελφὴν δίδωσι Σεύϑῃ, ὥσπερ ὑπέ- 

ὄχετο. τὰ μὲν κατὰ τὴν Σιτάλκου στρατείαν οὔ- 
τῶς ἐγένετο. 

102. Οἱ δὲ ἐν Ναυπάκτῳ ᾿4ϑηναῖοι τοῦδε τοῦ 
χειμῶνος, ἐπειδὴ τὸ τῶν Πελοποννησίων ναυτικὸν 

διελύϑη, Φορμίωνος ἡγουμένου ἐστράτευσαν. πα- 

ραπλεύσαντες ἐπ᾽ ᾿ἡστακοῦ καὶ ἀποβάντες, ἐς τὴν 

μεσόγειαν τῆς ̓ ἀκαρνανίας τετρακοσίοις μὲν ὁπλίταις 

᾿ϑηναίων τῶν ἀπὸ τῶν νεῶν, τετρακοσίοις δὲ Μεο- 

σηνίων, καὶ ἔκ τὲ Στράτου καὶ Κορόντων καὶ ἄλ- 

λῶν χωρίων ἄνδρας οὐ δοκοῦντας βεβαίους εἶναι 

ἐξήλασαν, καὶ Κύνητα τὸν Θεολύτου ἐς Κόροντα 

καταγαγόντες ἀνεχώρησαν πάλιν ἐπὶ τὰς ναῦς. ἐς 

γὰρ Οἰνιάδας αἰεί ποτε πολεμίους ὄντας μόνους 

᾿ἀκαρνάνων οὐκ ἐδόκει δυνατὸν εἶναι χειμῶνος ὄν-- 

τος στρατεύειν᾽ ὃ γὰρ ᾿Δχελῷος ποταμὸς ῥέων ἐκ 

ὕαρ. 102. 8. 1. καὶ ἀπίε ἔκ τε οπι. πι. (458. ὅδ, ἂν, Ογ, θη, 

ξ 6. τὰς πάσας. Οἵ, ἄπ. 1 
100, 1. 

ὅδρ. 1092. 81. Οἱ δὲ ἐν 
Ναυπ. 4. Οἵ, 99, 1. -- τὸ 
οὐ ναυτικὸν διελύϑ'η. ΟἹ. 
98, 1. 94,8. --- ἐπ᾽ 'Δστακοῦ, 
νοῦβὰ5 ἀβίδουμῃ, ΟἿ, δάῃη, 1 
θ0, 8. Ηοο δπὶπι ορρίά τη ἃ Ρεϊο- 
ΡΟΠΠΘΒΙ ΟΣ Π ΠῚ ΓΆΓΒῚΒ. ΡΑΓίΘ βίαθδι, 
συ ϑο . .959; {12 Βοβὶ ᾿Δστακχοῦ 
ΡυποίαΠῚ Βιιδ Ὁ Ἰ πνὰ8., αἱ ἐς τὴν 
μεσόγειαν τῆς ᾿4χκ. οὔτ νϑυθο 
ἐστράτευσαν ἰαῃθαπίῃν. -- τε- 
τρακοσίοις ..«.ὐπὸ τῶν 
νεῶν, Νιάδπταν ασυδανγαριηίδ {γὶ- 
τοπηϊαπη (86, 2 οὐ 92, 7) δ᾽] ἢ οατὶ 
οἰαβϑίδυ, Ια. ὟΝ ΠῚ 98, 2. --- 
Στράτου. Οἱ, 80, 8. -- Κο- 
ρόντων. 6 51 Ρᾶγι πὶ Οογίο 
οἵ, Τιραῖς, ἄταθο, βορῖ, ΠῚ ῥ. 414 

εἰ Κιαβ. δὶ], ΠῚ 2. ῥ. 842. ΒυΓ8. 
ἄεορτν. 1 ρ.110. Ρνδθίον ἢ.]. δραά. 
ἈΠῸ Κ΄}. ΒΥΖ. ΠΟΙ ΠαίαΓ. --- 
οὐ... βεβαέους, ἀυ ΐδ8ε 
ἔιά οἱ. ΟἿΟΝ 498, ὃ. 

8 2, Οἰνιάδας. Οὗ δᾶη. 1 
ΠῚ 8. - αἰεί ποτε πολε- 
ἔους. ΟἿ 1.1. Π| 82. -α ὁ γὰρ 

Ἀχελῶος κ.τ. 1. Πυπο πη ὶ- 
τἀπὶ νου θοσαπὶ αἴϊουὶ Π)πλθίν, ἀε 
ΕἸοο, 8 45, αὖ πιαση ΠΟΘ ἢ ἰδ. ἐκ 
περιαγωγῆς εἴβοῖ ἀοοθαί. θε ΓΘ 
οἵ. ϑίναν, Ρ. 440 εχίν, -- δέων 
ἐκ Πίνδου ὄρους. ἘΞ υἱδὺβ 
γεν} 18, Οἵν, Τμραὶς, ανᾶθο. βϑρί. 1 
Ρ. 281 εὐ ΤΙΝ ρ. 258. Ριπάϊ πο- 
τΐπο ᾿δοηοπεηι (τὸν ξυγὸν τοῦ 
Μετσόβου) οοπηριθμθπαϊ ραίαὺ 
Βυνδέυ το ἢ; 12. Τ᾽. δυιίουϊο 
πο δάάϊτο να. Ββάη. 28, ἃ. 
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’ »" ’ἅ ,) Πίνδου ὄρους διὰ 4ολοπίας καὶ ᾿ἡγραίων καὶ ᾿ἄμφι-- 
λόχων καὶ διὰ τοῦ ᾿Ακαρνανικοῦ πεδίου, ἄνωϑεν μὲν 
παρὰ Σ “Στράτον πόλιν, ἐς ϑάλασσαν δ᾽ ἐξιεὶς παρ᾽ 
τ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς περιλιμνάξων, ἄπο- 

ρον ποιεῖ ὑπὸ τοῦ ὕδατος ἐν χειμῶνι στρατεύειν. 
“ " ᾿ -»Ἥ ’ » 51χ [ὰ ο ᾿ 

κεῖνται δὲ καὶ τῶν νήσων τῶν Βιχιναδὼν αἵ πολλαὶ 

δ 2. διεξιεὶς οοαα, 

διὰ Τολοπέας 4ολοπία ἡ νῦν 
καλουμένη ᾿ἀνόβλαχα [᾿ἀνώ- 
βλαχα, Ἀπον]δομία, Μερδίονὶὰ- 
ομὶα [ " Ἶξ ἀνατολῶν γὰρ αὐτῆς 
ὃ Πηνειὸς ποταμός, ἐκ δὲ 
νότου ὁ χελῷος οὗτος ποτα- 
μὸς δεῖ. ὅδ01. ΟἿ, ϑιταῦ. Ρ.484. 
Μδπηρι. 1.1. Ρ. 5718 5ᾳ. Βαγ5. ]. 1. 
Ῥ. 12, 806. ο]ορὰβ ΘτΘΡ 8 ΠῚ8 
ΒΥΖ. τϑοῖθ ἔϑνος Θεσσαλῶν ἐγ- 
γισταὰ νοῦδΐ ποὺ Τῇ 6558}15 πθῸ 
Αϑι0}15 ἘΣ ΟΣ -᾿γραίων. 
Οἵ, βιτδῦ. 1]. 1. δὲ ΠῚ 106, 8. --- 
διὰ τοῦ ἘΔ ΣΟ. πε- 
δέου. 816, αὐ ΔΙΙΘᾺΌΙ οοτῖθ ἀϊ5- 
Ἰϑυτηϊπθὺ ΑΘ Π8 8 πὶ οὐ ἡ δι] ἈΠ]. 
Οἷ, δάπ. ΠΙ| 106, 1 οὐ ἀδ οᾶπιρο 
Ασδγηδηϊοο Βιῖβ5. 1]. 1. ρ. 108. 
Ῥεν Αοαγπδηΐδηη ἥπονθ ΘΠ] οὐιτη 
ἀἴοῖς οἰδαὶ Ηογοάοί, 1 10. Οἱ, 
Βνδπαβιίδεῖ, Ηΐβι. Αθιο]. Ρ.. 110 ) 54. 
-- ἄνωϑ' εν. ϑιταίαπι δηΐπα ἄνα- 
πλουν ἴῃ ΑΟἤεΙοο πλειόνων ἢ 
διακοσίων σταδίων πάθετε αἰοὶς 
Βίχαθ, ρ. 450. Ῥοταΐν οἰΐατα ἄνω 
ὉΤΟΣ 56 ΟΕ ΠῚ 91 15 608;3.. Ὁ 
108, 1, - διξηχίρενιρ:. Οἱ. ΒΘΕΝΙ 
46, ἀ ει Ηετγοάοι. 10 ὃς (άχε- 
λῷος) δέων δι᾿ ᾿ἀκαρνανίης καὶ 
ἐξιεὶς ἐς ϑάλασσαν κ. τ. 1. --- 
τὴν πόλιν... περιλιμνά- 
ξζων. Τπαυογαϊάθ5. ἰσίτγ Οεηϊα- 
ἀδτασα ραϊάθβ Αομοῖοο οἴδβοιαβ 
6558 παιδί, αυοὰ περαύ [0681 
ατᾶθο. βερῖ. ΠΠ ρ. 569 54., οΥἱτὶ 
685 αἰβυτηδηβ εχ ἔοηίθυβ βὺῦ- 
ΤθγΡΆ Π6Ϊβ. οὐ (θυγθϑίγ 5. ΘΟ] Τη. 
Βεὰ Πίθμηθ, 40 ἃΠηΐ ἰθΠΊρΡΟΥΘ 
ΑΠΡΙῸΒ Ππᾶθο ἰοοᾶ ποῃ οΟὐϊογίϊ, 
ΟἸΠΘΠῚ ΡἰΔη 16 τὰ ῬΑΥΔΟΠ ΘΙ ΟἰἸ 6 πὴ 
ΠαΤΪἢ 8. ΒΌΡΕΓ τὶραβ οἴπβο ἱππαη- 
ἀδίαπη νἱαθῦὶ τοβρομάθί. Ββοῖτον 
ἀθ Αεἴοὶ, ἥπ, δὸ τορίοη. ΠΡ. 8. 

Επηθηα, ΡΟΡρο. Οὗ, δήη. 

Νοπ οορἸα πα ππὶ ἰοῦ νἀ οίυν 48 
ΒιλαθΟἢΪ5 ρϑὶαάϊθι5. Νατῃ Βίγαθο 
Ρ- 409 ἃὺ Αοαυπαηΐα δὰ Εππθπ α πὶ 
Ῥγορνθαϊθηβ ροϑὲ Οθηΐϊαάαβ. εἰ 
ΑΟΠΘΙο πὶ ΘΟΙΩΠΙ θη ογᾶὶ λέμνην 
τῶν Οἰνιάδων (τεοιϊα5 Οἰνια- 
δῶν) ελίτην καλουμένην εἰ 
Δἰτογᾶτη ΟΥ πἰαπὶ οἱ ἰδγίϊδη {ΠὉ18}}, 
Εχ ἀυϊθὰ5 ΟΥ̓ πᾶ ἴῃ τηᾶγ8 δχῖνο, 
ἀμᾶ5 το] 85 αἰπηϊαϊο βιδάϊο σιιρτα 
ΤηᾶΓ6 ἴᾶσογα αἰοῖῦ, Εἰχ 5. Με 
νἱἀθίυῦ θα 6 ΠῚ 6586. 4π8ὲ Ποάϊθ 
Πιοζὶηὶ βἰνο Τυϊοαγαὶ (Τρικάρδου 
εἰ Κατωχῆς) νοοδίιν. ϑιγαθοΠῚ5 
ἀυδ8 τοὶ ϊα 5. ρϑ] 65. ἤὰΠΠΟ 6556 
ΒΙΠῈΠῚ ΑΠΔΊΟΪΙΟΙ ν 6] Α πδίο οὶ οἱ 
ΜεβΟΙ ΠΡ δοβιπαγὶα βιιβρ᾽οα ηταγ, 
Εὐχαπιΐηδὺ Ἰοοατη οἰ α5 [,θαἷς, ατδθο, 
5θρί. Π ῥ. ὅ7185ᾳ. Οἱ. Ββοκ. ]. 1. 
Ρ 5645 ΒΒ ΠΣ 191. 56: 

8 8. κεῖνται δὲ καί. 8ε- 
ααϊίαν ἀἰργθββίο [ουίαβδθ ᾽π4 6 οΥᾶ 
αποα ΤῊ, δἰἴδιη ἃ τηᾶτὶ Οθμϊδ ἃ5 
ΑἸ η 611685 ἃὰ Ἔχραρπαηααπ) 6538 
ἀεπιοηβίγανα νοὶ αἱΐ, Εὰπιὶ δὰ δο- 
ΘαΡ αἰ Οὐ πὶ γοὶ ἀ βου ρ ΟΠ 6 ΠῚ 60 
δα ποία 6588 απο 'ρβα ῬΠοτῖ- 
τη] ΟἢἾ8. ΘΧρθαϊοπὶ ἸμοΡ ΘΥῚς δ8- 
ΒΡ οδίον ΟἸαββ, --- τῶν νήσων 
τῶν Ἐχινάδων, Ῥε Πἷ5 νἱά. 
Θίγαῦ, Ρ. 468 οὐ ]ῖοβ. σϑίθσβϑ, 
αοϊ ρᾶυϊο ροβύ ποῃλϊ θα ηΐαν, 
τον ΒΙΠ ΝΥΝ 19..58᾽ δὲ 
Κυαβ. Ηδε}]. ΠΠ 2. ρ. 457 534ᾳ. ΒΕΚΚ. 
1,1. Ρ.. 8 54ᾳ. Ηοάαϊΐε νυ]οσοὸ ϑοτο- 
Ῥῆδθ εὐ Οὐγβο]δνὶ (Οανιζο δε) 
ΡΘπΙΏΒπ8 6 νοοδηίν, ϑερίθηινῖο- 
Π8]65. δχ 115 Ὠγτασοπάγοβ (Ζραγό- 
νερὰ Βχ5. 1.1. Ρ. 119), διυβίγα!ο5 
Οχὶόβ (Ὀξειαῖς 1014.) 56ὲὰ ϑονό- 
ῬΠδ5. ἃρρειαῦὶ οοῃϊοηαϊ [μο8Κ. 
ἄγδθο. βερί, ΠῚ ῥ. 80. ϑεὰ ἰάθπηι 
ἰγῈ5. οἰαβ5865 οοῃβίαϊ ΙΥ̓ ρ, 4. -- 
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χαταντικρὺ Οἰνιαδῶν τοῦ ᾿ἡχελῴου τῶν ἐχβολῶν 
οὐδὲν ἀπέχουσαι. ὥστε μέγας ὧν ὁ ποταμὸς προσχοῖ 
αἰεὶ καὶ εἰσὶ τῶν νήσων αἱ ἠπείρωνται, ἐλπὶς δὲ 
καὶ πάσας οὐὖκ ἐν πολλῷ τινι ἂν χρόνῳ τοῦτο 
παϑεῖν. τό τε γὰρ ῥεῦμα ἐστι μέγα καὶ πολὺ καὶ 
ϑολερόν, αἵ τὲ νῆσοι πυκναὶ καὶ ἀλλήλαις τῆς 
προσχώσεως [τῷ μὴ σκεδάννυσϑαι] ξύνδεσμοι γί- 
γνονται, παραλλὰξ χαὶ οὐ κατὰ στοῖχον κείμεναι 
οὐδ᾽ ἔχουσαι εὐϑείας διόδους τοῦ ὕδατος ἐς τὸ 
πέλαγος. ἐρῆμοι δ᾽ εἰσὶ καὶ οὐ μεγάλαι. λέγεται 
δὲ καὶ ᾿ἡλκχμέωνι τῷ ᾿Δἀμφιάρεω. ὅτε δὴ ἀλᾶσϑαι 
αὐτὸν μετὰ τὸν φόνον τῆς μητρός. τὸν ᾿ἡπόλλω 
ταύτην τὴν γῆν χρῆσαι οἰκεῖν, ὑπειπόντα οὐκ 

8 4, ὅ'ϑοίαβα ἱγγθρβῖβ88 ν᾽ ἀθηϊαγ 6Χχ 5000], δὰ τῆς προσχώσεως 
δΔάβουρίο τῆς προσχώσεως ἕνεχα, διὰ τῆς προσχώσεως, διὰ τὸ 
μὴ σκεδάννυσϑαι αὐτήν. Ὅοτιο Ἰπαια δαηι αἰᾳαθ ἰδηρυϊάᾷ, 

τοῦ ᾿ἀχελῴώου τῶν ἐκβολῶν 
οὐδὲν ἀπέχουσαι. Οἢ 
ἈΡρεμᾶ. ΠΙ|. -Ἃη«ῶν νήσων. 
ἠπείρωνται. ,, στα ΤΏΟΥ- 
αἰάθ [ργδρίον Πθγοάοί, ΠΠ|10] ἐο 
Βθη0 Βίγαθο 1, Χ [ρ. 468], ἃ 
Εἰῦγο 1 [ρ. 88] ἀΐοιυ. μία τς 
Ἐχινάδων ἤπειρος γέγονε. ΡΙ]- 
ἢΐπ5. Δαῖοπ) Π| 85. Ἰηνοοίι ΑΟΠ 6] οἱ 
ΠΟ ΟΠ ΪποΘητὶ ποχᾶβ, 5608 πδίδβ 
ΒοΥθιι.“Κ Ηπᾶ 5. -- καὶ πάσας 
-παϑεῖν. ἤοο ἰδπηθη Του θυ 

ποη δυθηϊί, Οἵ, Ῥαιβ. ΝΠ]| 24, ὅ. 
ῬοΓ ἀχὸ Πα ΔΏΠΟΓΙΠῚ ἤ8ΠῸ 
ΟΥ̓Δ ῬΆΓῸΠῚ Πγιἰαία Π 6558. ἀ6- 
ἔδηάϊυ 168, 1,1, ρ. 510. Οὗ, Βυγ5. 
1 γν. 58. εὐ] 0θ ἘΠῚ: 1966. νἱ8- 
οἰϊαπὶ Βθοῖ, ἴθ ἀρρϑῃά, Π| οἱ 
δάη, ὃ 4. ὕΟἋὑτν τοϊϊαθαθ ἰηδοϊαα 
οοπίϊποηι ποπάπηι ἰαποίδθ 5[ηΐ, 
οἷὰβ Γοὶ οδιιβαβ ἴῃ αἰνουβᾶ 118 18 
σοὶ παίαγα οὐ 4}115 ΓΘ θ8 486 - 
τθηΔ 5 οχἰβυϊπηαι ΒΟΚΚ, Ρ. 16, 1)6 
οὐκ ἐν πολλῷ -- ἐν οὐ πολλῶ 
ΘΕ Θὲ υ1: 

ὃ 4. δεῦμα] τοῦ ᾿ἀχελώου. 
560], -- αἴ τε νῆσοι. Οἔ. 
Αρρϑμῃᾶᾷᾶ, ΠῚ, -- ἀλλήλαις. 
ξυνδεσωοι γίγνονται, ἰῃ - 
το Υ 86 ΘΟΠΘΧΌῸΠΙ ᾿ϊπιὶ ἃ σσ ο5.] 

οἰ οἰ απ , 5.6 δἱπα οἱπαπάᾶου Μδὲπ- 
αν ρδηιέίοὶ ΡΥ αἰ πιϑολιυθπιηιη 
(465 προϑβοϊαιυοπιπιίθη). Οἵ. ἀάη. 
5, ὅ..-- παραλλὰξ... κεί- 
μεναι, 6 Χ ὈΥΔΉΒΥΘΓΒΟ, ΠΟ 
βου τϑοίᾶ ροϑβὶίδο. --- ἐρῆ- 
μοι δ᾽ εἰσί. ..14 ἀδ ρῥ]ουίβαιιθ 
οὐ τη οῦ 5. 1η 16] 6 ΘΠ ἀἸ1ΠῚ 6558, 
αὐἰαὰ ΠΟ Πϊαμη. αποαῖθ ᾿μτ6 ν᾽ 685 
Ῥομὶύ ϑίμαθο [οἵ, Κτιβ. Ηδ]]. ΠῚ 2 
Ρ. 459 54η4.}, ρυϊαῦ Οε] αν, Οδορ. 
δητ, ΠΡ. 14. 0 .Κ. Μοάο ρΡἱαγε5 
τηοᾶο ΡδποΙοΥ 68 ̓ πδ8}86 ἢ η 8 685 
νοσαίδο 5ιηΐ, ἃ Το. δαΐθηι α18}- 
αὐᾶπη ΠΟ ἰΐἰὰ ρϑᾶιοαβ ἴῃ ΠΏΠΟ 
ΠΌΤΟΥ ΠῚ γοἰαίαἃ5. 6556 6Χ 8 8 ᾿ἰ᾿- 
ααρθί, ἰτη 6ῃ ΓΘ ΟἸΟΥ 65 οἱ ΤΠ] ΊΟΓΘ5 
ἢ8. ΠΟ 6588 δΔἀπυτηθΡαίδθ. οὖ 6 Χ 
60 αιοὰ ἰἴο ἀἰοὶν οἱ οχ νϑγθ 8 
καὶ πάσας ... παϑεῖν οορῃο- 
Βοῖταν, 

8 5. λέγεται δὲ καὶ κ.τ.1. 
ΟἿ Ραιβ, ΝἼ] 24, 4. ϑιίγδθ. Ρ. 4602, 
Τιιοῖαπ. ἀ6 ϑα]αι. ὅ0. Ἀρο]]οά, 
ΠΥ, 8. 1)6 ἴρ80 ΑἸεπιᾶθομο δαᾷ, 
Ἤδη. Οὔδβονν. δὰ Α ρο]]!οὰ. . 3754. 
-- ὅτε... ἀλᾶσϑαι. Οἵ δάη. 
1.91, ὅ. -- τῆς μητρός] τῆς 
Ἐριφύλης. Θ0Π0]. 1)6 ουἶπ5 οδθὰθ 

. Ἀρο]]οά, ΠΙ 0, 2. 7, 2 οἱ ὅ. 
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εἶναι λύσιν τῶν δειμάτων πρὶν ἂν εὑρὼν ἐν ταύτῃ 
τῇ χώρᾳ κατοικίσηται ἥτις ὅτε ἔκχτεινε τὴν μητέρα 
μήπω ὑπὸ ἡλίου ἑωρᾶτο μηδὲ γῆ ἦν. ὡς τῆς γὲ 
ἄλλης αὐτῷ μεμιασμένης. ὁ ὁ ἀπορῶν, ὥς φασι, 
μόλις κατενόησε τὴν πρόσχωσιν ταύτην τοῦ '4χε-- 

λῴου καὶ ἐδόκει αὐτῷ ἱκανὴ ἂν χεχῶσϑαι δίαιτα 
τῷ σώματι ἀφ᾽ οὗπερ χτείνας τὴν μητέρα οὐκ 
ὀλίγον χρόνον ἐπλανᾶτο. καὶ κατοικισϑεὶς ἐς τοὺς 
περὶ Οἰνιάδας τόπους ἐδυνάστευσέ τὲ καὶ ἀπὸ 
᾿ἠκαρνᾶνος παιδὸς ἑαυτοῦ τῆς χώρας τὴν ἐπωνυ- 
μίαν ἐγκατέλιπεν. τὰ μὲν περὶ ᾿“λχμέωνα τοιαῦτα 
λεγόμενα παρελάβομεν. 

108. Οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι καὶ ὁ Φορμίων ἄραντες 
ἐκ τῆς ᾿ἡκαρνανίας καὶ ἀφικόμενοι ἐς τὴν Ναύ- 

Θ.ἫΣ πο το πήσηται πι Ναῖ, σατη ἀἰδιθυϊουῖ 5. ἰού, 
εὐ Βα. Υ1 9. 

8. 6. Ἰ πε Απρ- οἱ 858. 

ΟΝ, δαῃ. 

λέγομεν ἃ Τι. ΕΙΣ Μ, 6858. ΟἹ. ,εη. Βορ. Η, δοῦν. Απὑρ,., 40 
ἰηθρία δνδαάϊὶ νϑυθογαμη ΟΟἰ]ΟΟδίϊο. Ετ᾿ Ἀ]Γογᾶπι ΒΟΡΙρύαγδ ΠῚ {πρία 
ΘΙοπΥ5. Ηδ]. ἱπηϊαίϊο ἴῃ Απί. ΠΠ 76 οχίν, 

- δειμάτων, [οΥπιὶαἰπα πὶ, 
ἐουγοσατη (ααῖθι5. νϑχδγθία νυ). 
ΡΙΌΓΑ 15 οἰ αδάθιη ν ΘΑ θ]1 Ἰορῖταν 
ΨΙ 80,8..---:ἐἐν... τῇ χώρᾳ 
κατοιπίσηται. Ῥάμ]]ο ροϑβί 
κατοικισϑεὶς ἐς τοὺς ... τόπους 
εὐ Ποχίοπθ τημίαία οἱ Ῥτϑθροβὶ. 
τἰ0η 6. (ΟΠΟΥΙΠῚ ΠΟΘΕᾺΓΓΙΠῚ ΤΉ ΤΠ - 
ἄππη. Νὰ) δα θ6η6 κατοικί- 
σασϑαι ἴσια κατοιπκισϑῆναι 
ἀϊοὶ ἀδηηοηβίγαι αἴθε ἀνοικέίσα- 
σθαι 1 ὅ8,2. ΟἿ ΡΊίοτβ. δὰ Μοοι. 
Ρ. 3803. ΠΝ ῬγΔΘρΟβιοπ 6. δα ΐθιη 
αἰνᾶψαθ νἱά. δάη. 1 108, 3. -- 
μήπω... ἑωρᾶτο, Π θη ἀπ πὶ 
ΘΟΠΒΡΙΘΟΓΘΊΩΙ, Εχ δο ἰηίον- 
Ρτοίαιϊοπθ εἰ ΘῈ μήπω ἰοραῖαν, 
ΠΟῃ οὔπω εἰ οὺν ἕωρ ἴτο ἴῃ 

ξώρατο τιτίαντὶ πὸπ πϑόθβϑθ βὶΐ 
᾿πίθΠΘοίτατ, 

8 6. μόλις... καί. Ἦδε 
Ῥυυϊοιϊαθ ἰηίοῦ 856. νἱάθηιαν τοὸ- 
ΒΡομάθιθ οὐ ἰάθη) νδ]θγα 8148 
4101 νοῦ ἃ οὐκ ἔφϑη ... καί. 
θῈ απ8}} καί ἀϊοίατη ἐϑὲ δα [ 

ὅ0, ὅ. Ξ ἀδὺ κπκεχώσϑαι. Ῥανε- 
ουίαο ἄν Ρϑογέεοιὶ ἰηδηϊνο δά- 
αἰίαθ αἰΐα Ὄχθπιρὶα ἰεσππίαν Υ̓ 
40, 8. Χεοη. Μεοπου. Ἷ 2, "80. 
Ογν. ΓΝ 1,8ὅ. 1γ8. ΧΧΥΠ 8 ἴθ; 
Οἱ, δθυπη, 46 ἄν ΤΥ 2 οἱ Ῥοῦθνυ. 
Ρ- 108. -- δέαιτα, 568 68, 
ἀοη οἰ Π ατὰ, ΟἿἉ, Χοη, γε. ΨΠ1Π 
0, 22, Ττὰ ΡΙΊηϊο ἀϊαθίατη 8]|141π|0 - 
εἰδπ5 οοποῖίανο 4π 04 ὯΠ| 6556 60Π- 
βίαι, νεῖαν Ερ. Π 17, 12 εἰ 18, οἱ 
ΘΟρ᾿θ0165 δΐδπι νοοάθαο τροφή 
ἀοτηὶο!!} ΠΟΙΪΟΠΘ ΠΏ ἄδνθ Δ.15118 
6ϑὺ 06, 862. -- ἀπὸ ᾿Δκαρνᾶ- 
νος Ἀ.τ. Δ. Οὗ 405 ΠοΙηϊηδύ 
Κααβ, Ὸ]]. ΠῚ 2 Ρ. 380. --- τὴν 
ἐπωνυμέαν ἐγκατέλιπε!) 
πρότερον γὰρ Κουρῆτις ἐκα- 
λεῖτο. ὅ61101. Οὗ, ϑύγαν. ρ. 468. 
ἘΠ ΉΝΕΤΥ 9. Ἰεέτῖδ. 15 1 ὉΣΤΑ. 
--λεγόμενα παρελάβο- 
μὲν, ἰγδάϊία Δοοορί μη 8, ἴετα 
Ἰάθπι, αἴθ ἀκοῇ παρελάβομεν: 
Πᾶπὶ λεγόμενα ΡΓδθάϊοδίτι πη 6558 
ΘΧ ΘΟ]]ΟΟΔΙΙΟη8. ΡΓΟΠΟΙΏΪΠἾ8. του- 
αὕτα δρρᾶτεῖ. 
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παχκτον ἅμα ἦρι κατέπλευσαν ἐς τὰς ᾿Αϑήνας. τούς 
τὲ ἐλευθέρου τῶν αἰχμαλώτων ἐχ τῶν ναυμαχιῶν 
ἄγοντες, οἱ ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀνδρὸς ἐλύϑησαν, καὶ τὰς 

ναῦς ἃς εἷλον. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ 

τρίτον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκχυ- 
δίδης ξυνέγραψεν. 

Οδρ. 108. 8 1. τοὺς ἐλευ- 
ϑέρους. ὅϑοινὶ, 51 Αἰμδηίθηβοβ 
ἴάθπι ἔδοουπηί αυοὰ ΟὐΥὶμίῃ 1 
88, 1, γθηἶβ56 αἰ βίη 8) ] 5αηΐ. 
-- ἐκ τῶν ναυμαχιῶν, ἀδε 
ααϊθιβ πᾶυγαίαμη οϑὶ 6. 88 54. 

οἵ 90 5ᾳ4. -- ἀνὴρ ἀντ᾽ ἀν- 
δρὸς ἐλύϑησαν. Ησοο ΡΥΪΤΊ ΠΤ 
ΘΧΘΙΏΡΙ πὶ ΟΡ νΟΓα ΠῚ ἃ ΡΟΡ 5 
ΒΘ] απ θ5 ΡοΥπη ἰδίου] 6556 
Ρυϊαὺ ΒΙοομαῖ, ΑἸτθΘυ πὶ 5᾽ ΠᾺ]ΠΠ τη 15 
γΘΙθΪ5. ἘΧΡΓΘΒΒῸΠΙ οχϑίαῦ Υ 8, 4, 



ΑΡΡΘιῃμαΙοβϑ. 

Ἱ 

[ὴ8 ϑιῃροσαμῃ ταύϊοπα ΤΠπογαϊαθδ. 

1. Το 8 ποῦ 1ἢ ϑδοϑύαϊοϑ οὖ ΠΙΊΘΠ168 

αιβύσιθ αι ἢ 6. 

συ. ταίϊομθ ΘΗΠΟΥΙ ρᾶγίθβ ΤΗοΥ 1465 αἸβουιρβιβϑοῦ 
οαπὶ τηὰϊύαμη οὐϊα πη ΠΟΥΙΒΒΙΟ ἰθιηροῦθ ἃ ὙἹΠ8 ἀοοῦ!β α18- 
οθρίδθαπι 510, ΠΟΌΪΒ. αἀποαὰθ ααϊα 46 68 Υ8 ΒΘῃ 8 γητι8 ἘΠ ΘΥ 8 
γ᾽αθίιῦ ΘΧΡ]]ΙΟΘΠἀπ]η 6550, ΡΥϑΘβού τη οὰπῃ δα δ]]ατιοῦ Ἰοοο- 
Τατη αὖ ᾿πίρυρυθύδ θα δῦ ΘΟ  ἀδύϊοθ ΠῚ Τηϑχῖτηθ Πδθ0 
βϑηὐθηὐα, ρογύϊπθαὺύ. ὗὐμι ᾿ἰσιύαν ΤῊ. ππᾶθ δθβϑίαβ δὲ Π]8ΠῚ5 
τηϊύαση Παθγθηῦ ππβαθδη ΠΟΙΗΙΠδίϊτη αἰχουϊύ, δθϑίδίθῃι 
αὐτᾶθηῃ ὑπ 68 ἸΠΟΙΡΘΥΘ γο]θυῦ θη ρουαπ απ] δ ἄβηη 11|6110115 
5815 οϑυΐο ΘΧΡΙΟΥΔΙῚ ροίοϑῦ; α(θ ΠΙΘσῚ6 δαΐθμ πα πΐθ Δ] 6 
ἀθοθυ θη οϑῦ, 851 ῬΆΥΘ5, 8|1067. 51 ΠΉΡΘΥΘΒ δὶ ΡαΥὗθ8 
ϑθβίδίθηη οὖ ΠΙΘΊθιη [1556 ϑἰαυαϊσηιϑ. 

Ας ρῥυϊαη απϊάθπλ (6 δοβίαϊθ αἱοαΐασ. θπδθ οὕτα 
ΒΟΙΙΡΟΟΥΙ ἃ Ὑ616 Ῥ]ΘΥαηαπι6 ἱποὶριαὺ (11 2, 1. ΤΥ 117, 1. 
0 1 ὙΓ 9 Ὁ 1 ὙΠΕΡ 1 6Τ Ἐκ Βα αΒ᾽ Ἰπηϊ τὺ 
ϑιοϑύα β. ἀποαπθ Θχουαϊατη ἀθΠ ΠΣ] ρούοϑυ. Βἰὐχθαηΐθ Ἰριθαν 
Βίθιπθ Ὁ]. 91, 2 (414) οὔτῃὰ πᾶνὶβ Αἰπθπαβ οχ 5101118, δᾶ- 
γϑηϊβϑοῦ, 8ΔῸ ᾿ἱπηρουδίουι θτι8 ταϊδϑὰ αὖ ρΘΟυηΐαβ οὐ θα α]68 
Ῥοϑίουθῦ, Αὐμοπίθηβθθ πα]10 ἀθϑι θυ οὈἐθιηροσατθ ἀθοσθνυθυαπὺ 
(ΟἹ 98, 4). Αἰαᾳαθ ἴδηι οϑ] θυ! θυ Βα 51 418. 1118 τηϊβουτπὺ αὖ 
ΘΧΘυοῖἐτιβ Θ1ΟΠΠΘΠΗ5158, ΟΌΠῚ ὙΘΙῚΒ ἰπἰδ0 ἃ Οδἐϊπα ρτοΐθοίαβ 
ἀπδ8 ὈΥΘΥ͂ΘΒ ΘΧΟΌΥΒΙΟΠΘΒ 1Π ΠῚ Πη88 ΤΘΡΊΟΠΘ5 θοϊβϑοὺ (ΤΥ 
94, 1---8) ᾿ἱπάθαιθ τϑυθυ ϊββοῦ, ἰᾶται Οαἰπαθ οῳ οἴδπάογοῦ 
(ΥἹ 94, 4). Νοὸπ ταυϊΐατα ἐθιπρουὶβ ΔῸ ἰπἰδο νϑυῖβ ἔπτη 
Ῥυϑθίθυϊββθ ΤῊ. πδυγϑῦϊο ΟΙαγα οβίθπαϊδ, πθὸ τηυ]ύατη ἃ γΘΙῸ 
ΘΌΘΥΥΔΥΘ ΠΟΌΪΒ γ᾽ θυατυ., 51 δοάθυη ἔδυ ἐβῃιροῦθ απὸ Κ΄1οὶ- 
ἸΙΘ 518. Θχθυοιύτιβ ΡΥ αστα Οδὔϊπα ρῥγοΐβοιαβ δῦ δαυῖίθβ οὗ 
Ρθουμΐαβ Αὐπθηῖβ ΠδΥ]θτ5. ἹΠΠΡΟΒΙίαΒ. 6558. ΒΌΤΠΔΙΗΤΙΒ, ΡΥ86- 
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ΒΘΥΌΠῚ ΟΌΤῚ 1086 ΒΟΥΙΡΊΤΟΥ 1118 ΟΠ ΠΪ8, ϑα 1] Ὁ] 1 Ὑ6118 τοίου. 
Ἀροθαϊῦ, απὸ 168 τηδχῖτηθ ΟΠ γτηδῦασ, απο ΑὐΠΘΗΙΘΗΒΙ πὶ 
0605 Τηϊδϑἃ ΠΔΥΘ 14 Ἰρϑιπὶ 5566 81 γο]αθσϑηῦ τὖ Βα 051618, 
ἰπϑαηΐθ γϑύθ δάθββοπύ (ΥἹ 14, 2). Τὺ δαΐθιῃ οχ [πβου. Αἰ. 
τ. 188, 18 5ᾳ. (Ὀ1 θη}. 5.11. α. 360, θὅ 5344ᾳ.} ὀοτηροτῖ- 
Τη 8, ΨΙΟΘΒΙΠΔΟ α16 οοὔδγαθ ὈΥΥὑϑη18.6 αὐἀϑϑϑύουθβθ ῬΘΟ ΙΒ. Τα 
ΒΔΟΥΔΤΠ ΜΊΠΘΥγαΘ ἢ6]]θποὔδη}18 84 ᾿πβύσιιθηδβ ὩΔΥΘ8 
αὐἰθὰβ 118 Βα 51 α1α ὑγαμπβρουαυθηῦαν 47... [8]. ἐγ] ἀθυαπῦ. 
Ηοο ἰριύαγ ὑγιθυβ [ῈΥΘ. τπϑηβιῦ8 δηΐθ ἰπϊζίπμη Ὁ]. 91, 8, 
'.. 6. 28, Τ.1η1} 414 1), ἑαούπμη θοῦ. Οὑτη δαύθηῃ δα πᾶΥυθ8 
ΘΟΙΠΡ]Θμδ5 ϑὺ ἰπϑύστιιθ δ δα ποὺ αἸθΌτι8 Ορτβ δϑϑϑῦ, απὺθ 
1η1ὑπτὴ ΑΡΥ]]18Β Υἱχσ ροβϑαμὺ ρῥγοίθοίαθ θ8588θ. Εἰοάθιη Ἰσὶθαν 
ἔθγθ ἐθιηροῦθ δγδαὺ Ὑ8γ18 1πιὐπιτη. Αα ἰθπηριιδ πῸπ τηὰ]ΐο 
Ῥοβέθυϊαβ ἱπᾶσθ!5 ἀποίτηυν αὐδ5 δοϑίαίθ ἃ. 428 ἅμα ἦρι 
εὐϑύς 2) ΑΥΠΘμΙΘμ565 Θατα Γ,8οθαδθιπ 118 ἔϑοθυιπὺ (ΤΥ 117, 1) 
ἱποϊρίθαΐθβ ἃ 14. ΕΒ]ΔΡΠΘΌΟ]ἸοπΙβ (ΤΥ 118, 2), ααἱ 5θοσῃ- 
ἄππι ΒΟΘΟΙ ΗΠ ταὐϊομπθβ 20. ΑΡΥ1]115 δηπὶ Γα]1θπὶ ἔπι. 5) Οὐτα 
ϑαΐθιη 1π πα ] τη. ΟΟΠἸΟΙΟπ65. απδύθψιον αἰ θα. δηΐθ ὁ0η- 
γϑπουϊηῦ δίατθ Ἰαγϑυηθη 5 Πγηηδίδθ βιαὺ (ΠΥ 119, 1) αυδτα 
ΑὐμΘμΙθηβίαση. ΡΟρα] βοῖΐο ταῦθ βαπῦ πα Ιΐδθ ΑΥ̓͂ 118, 14) 
οὖ ψϑίθσθ οοθρθυτμῃῦ 4), οοπγθπογιπὶ 10. ΑΡ11118. Νοαῦθ 

1) [ἡ τουππὶ ἐθ προ θ15 84 ΔηΠὶ Τα πὶ α168 γα ποθ 15 ΒΟθο ἢ τ πὶ 
(Ζιω" (ἰδδελ. ἀον Ποπαομκιθη Ρ. 21) ββαιαϊπηαν. Νᾷπι ἃ, ΜΟΠΊΠΊΒ6Π18 
ἴῃ. ΟΠγοποϊορσῖα πιαΐθ ἀθβοῖν!ῦ 0 δὰ ὑϑίϊοπθ απ Ιἀ6]6ὸν ΟΠ γοηοΪ, 1 
Ῥ. 828 5ᾳ6ᾳ. θϊοά. ΧΙ 86, 1, 23, αἱ Ἰοοὰβ ῬγῸ ἔμηἀαπηθηΐο δϑὺ ἰοὐϊαΒ 
ΘὨΡΟΠο]οσίαθ Αἰἰϊοδθ, ἱπιογργοίδιαβ οϑὺ οὐ πῸ}]0 ὑθϑυϊπηοπΐο δαάϊα 8 
Μεοιοηΐβ ογοίτη. ἰἴᾷ πὶ Δομοηία ΑΙοαθο (422,21) τγϑοθρίμμη 6588 θη- 
ἰθηαϊι. Οδίθγαμη ἴῃ τ θτι5 ἃ ΠΟΡΪ5. 'π ἤδο απϑθβίϊομθ ΘΟΙΏ ΘΙ ΟΥΑΙ Β 
τἀ. }}} τὰ ΜοΙηΙηβθπὰ5. ἃ ΒΟΘΟΚΉΪΟ αἰβοῦοραί πἰ ΠΪΠ1] ἰητουβϑὶθ. ὉΥΓΠΤΩ 
Βϑαθδιηιγ, [Ιἀ6ηὶ ἔθυε οδαὶϊν ἴῃ Πηρθγαπι, ααἰ (4 {ξδολον Καϊοπαᾶθν --- 
Θἰἐχιι)οῦον. ον ὦ. ὃ. Αἰ. 11 1875) δο τιᾶχίπιθ ἃ Βοθοκῇϊο γϑοθαϊέ 
ᾳυοα ἃ ἃ. 421,20 «ἴδηι ᾿πιθγοα 8 Πα] γαιῖοποπι ἱποθ ρ 556 ραϊαί, οοπίνἃ 
ἀυδηι ΟΡ᾿ΠΙΟΠ ΘΠ 510 ἴαᾳτο αἰβραίανουαν [ἰρϑῖα5Β ἴῃ ϑίπα. 1108. 
1ΠΠ| ρ. 312, ϑΒομηῖ, Ουδοβίθ, οἤγομοὶ, μ᾿. 41, Μοπιπιβ. ΟΠτΟΠΟΙ. 
Ρ. 418 544. τ 

2) Επαηδὶ ποὴ δἀαϊίαπι οϑϑοί εὐϑύς, ἰγηθὰ ἰρβαπι ἀμὰ τῷ 
ἦρι γΘυ8. ἰΠΠππὶ 5ἰρπἰἤοατοῖ, Ηοὸ ἱπάθ ἀρρᾶγοὶ αυοὰ 1 108 ἰὰ 
φυρά ἅμα ἦρι ἔδοίαπι δϑὶ οαπὶ Πθπιϊβ οχῖμι ἰαπριίαῦ: Ρ δθίθρθᾶ 
ἅμα ἦρι ΥἹ 88, ὁ. ἰάθη) ἰθπιριι8 8] βοᾶν δία Ἱ 94, 1 ἅμα τῷ 
ἤρι εὐϑὺς ἀρχομένῳ (46. ὁδάθῃι δηϊπὶ ΓΘ ΒΘΙΊΊΟ 681), Ραν να τῖο 
δἰ ὶ γοβροπάθηϊ ἅμα τῷ ἦρι ΥΙΙ 17, 1 εδἱ ὙΠ}. 30, 1 τοῦ ἦρος 
εὐθὺς ἀρχομένου (Ὡς . Πημοσϑένη.. . ἀπέστελλον β 2). ΟἿ, οὐἴδπηι 
ἅμ᾽ ἡμέρᾳ 5ῖνγε ἅμα τῇ ἡμέρᾳ - ῬεΪπιᾶ ἴὰοα 11 94,2. ΠΠ| 107, 1, 
ὙΠ ΌΘΣ 5: 1120; 9, 

8) Ζιν Θοφοΐ. ἄδν οπάομπὶ. Ρ. 19. 90. 
4) Ἀδοῖθ ποὺ ΜομηπΒ. ΟΠ τοπο]. Ρ. 894 544. ἱπά 6. ΘομοΙ 81} αυοά, 

οὐτα Ψ' 19, 1, αδὶ ἀπρ οὶ ἀρρο!!αιοπα Ἰάθηη αἰ 5 Β᾽ 6 αἰ Ποδίαγ, ΠΘΠ 515 
Πιαοοἀδοπποπίογτηι Ασιτθιηϊβὶιβ ἀθοθὰβ ἀϊθθβ ρυϊα8. ἀαδπὶ ΑΙΠΘηΐθπ- 
βίαμη ΕἸΔΡΠΘΌΟΙΙοα ἱποὶρίαί, οοπίγα, δὶ [Ν᾿ 119, 1 ἀποάθοϊμηι8 ἀἷ85 
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τησ]θαχα ἀἸβίαῦ γϑὺὶβ ἰπἰδίΐπη ὙΠΠ| 61, 1 οοτηχηθιηοχείῃτχη. 
ῬΕΙΟΡΟΙΠ βου τη ΘΗΪτη ΟἸδ5818, απ8θ8 Ὑ]σΌβῖτη0 [6111 ΔΠΠΟ 
οἴγοῦ Ὀτατηδι (26. ΠΘοθι.) ἃ Μαῖθα ῥγοιπαηύατγιο ῥτοίθοϊα 
Ῥυϊπιατη δα Μϑ] τη ᾿πϑαϊδια ΔρΡΡαΪ Ὁ 1Ὀϊαπθ ἰγθ8 Αἰ θη1θῃ- 
ΒΙΌΠη) ΠᾶΥ68 οοριὺ οὖ ΘΟΠΟΥΘΙαΥῦ, ὑππὶ Οτθύδπι πϑυισανηῦ 
οὖ ἱπᾶθ Ἰοῃρίοσθ οἰσοαϊσι δαπατη ρουγθηῖ {(Υ1Π| 59). ΤῸ] 
φοτηπηοῦδία, ἄοπθο Αβύγοομτιβ πααμΐ]0 ΓΘ βϑιτβ., Ροβύα δ ]η 
ἴῃ ἰὐποῦθ Οομ ἀὐθθια αἰσιρυϊῦ οὐ ρυϑθάδηι ἴῃ Θ᾽18 ΔΡΎΟ 
οσὶὺ οὖ οὑπὰ Αὐμθῃιθηβίαπη οἷαββθθ ρα ὥπγιημδιη ΡῬαρτιδΥ 1, 
Ομπϊάαπη γϑηϊὺ, θοάθιῃ ργοΐθοϊαω οατη Αβύγοομο 88 οομιαηχιῦὺ 
(ὙΠ 41. 42). Ῥοὶπᾶθ Οπιαὶ οαπὰ ΤΊΒΒΑΡΒΘΥΘ Θρθγαηΐ οὗ 
τ ἔνπιβίταία (ΥΠ|Ὶ 48) ἃ Βποάϊογαπι ορἱϊππαί!θιι8 γοθαίὶ 
Οαταίσατη σϑοῦ Βποάστη ᾿πβαϊθηη δα ἀοἔθοϊομθη ΡῬΘυτηο- 
γϑυαπύ ἰδία οοἰορὶπία ἀϊθ5. ααϊοβοθυδηὺ (ἼΠ 44), ὑπ 
ἀθιπαμη Ὑϑὺ ἰδοίατα οϑὺ {Ὑ1Π 61, 1), Τίδασθ θὐϊδπαϑὶ ααδύ- 
ὑπογαθοῖπι ἰαπίατμη 4165 ργϑθίθυϊθυπηῦ, δηΐθαπδη ΡΘΙΟρΡοΟΙ- 
ΠΙΘΒΙΟΥΠΙ ΟἾ8,5815 ΠΟΙ ἴῃ βὐδθομπθ ββϑθῦ, 1. ΑΡΥ"5. ΥὙΘΥ 
ἱποθρῖῦ; 5644. ὙΘΥῚ δϑῦ Βα} ΠΤητΠ Ὀ]ΌΥ 68 ΡΥΘΘίθυβ886. (πα 
δαΐθιη ὑγὶῶ ψϑύθυιθιιβ ΟὙδθοὶβ πθυϊηὺ ὙΘΥῚΒ 1π1018, 86681- 
ποοίϊατη σϑῦπ8]6 (20. ΜαΑγὉ1), οὐ σϑϑρου πα ἃΥΟὐΕΣῚ 
(25,20. ΕϑΌτ. βθουπάτπηι Επἀοχυμ), ἤδύπβ ΖΘΡΕγΥΙ (12,18. 
ΒΘΌγ. βθουπαθτη ΘΠ 61η)}}), ἰπἰδα δαΐθιη απ8θ ᾿ΠΥΘΗΪΠ.Β 
γΘΥῚΒ ΤΗΠΟΥΙΔΘῚ Ῥγοχῖηθ δα δϑαπϊποοίϊαμη γΘΎΠ816 8606- 
αδπὺ, 80 Ποὺ θη Ὑ61 ΘΧΟΙΟΙΪΤΙῚ σγοϊπϊββθ Ρραίθῦ. 1πη}] 
ϑαΐθιη ἀρραγοὺ γϑυθὶβ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ γε] ἅμα ἦρι ποπ 
ἸρΡΒΌΠΣ) ὈΥΪΠΠΠῚ ὙΘΥΙΒ ΟἸΘΙη, 504. ΔΙΏΡΊΙΟΥΘ 5Θη81 ὈΓΙΠΊΠΠΙ 
ὙΘΥῚΒ ἰθιηρτιβ 5. ΠΟΔΊ. 

Αὐ 5ίδτθ πο ροβϑϑὺ ποβίγαθ βϑῃηξθη δα, 81 σϑυεσδ, αὖ Π 
τ, ὃ ὑγϑαϊίατη οϑῦ, Ῥϑ]ΟΡΟ 651 τη Ρ]αἰδθαγαμη ΟὈΒΙΙΟΠΘ 
ῬΘΙ βϑρίπαριηΐα 165. ΟΘΈΥΘ Θχϑίγαθμο οοοτπρδῦὶ ἐπιἸββθηῦ. 
ρα σπο ΠῸΙΠΘΙ ΤΏ ΟΘΟΥΓ ΡΠ 6550 ἴδ01160 ἀθιπομπβύγεα αγ, 
ῬΘΙΟΡΟΠΘΒΊΟσ τι Θμΐτη οοπῖτα Ρ]αύδθθ 865 Θχρθαϊθ]οπθη ἴδο- 
ἰδ 6556 ἀχμαάζοντος τοῦ σίτου ὁχ 11 79, 1 οορποβοϊθυν. 
Ηοο δαΐθπι 8 ΠῚ ἰθηριι5 οοἰοριπίδ ἔθ αἸΘ 5. ροϑῦ ὙΘΥ15 
1πλύϊατη ουαῦ ; πϑτὴ ΡΥ τη ΡΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΟΥ ΠῚ ἴῃ Αὐδίοδιη ᾿γγ πα ρύϊο 
οὐ 'ρ8ὰ τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμάζοντος ἔδοία ἰού! 6 πὶ 

αΙΘθὰ5 ροβὺ ΤΠΘραπούθτα ἴῃ Ρ]αἰδθθηβίθμη ὉΓΌΘΙα ᾿ΠΟΌΥΒ10- 
ΠΘτὴ ζαϊν (ΤΠ| 19, 1), αὰ88 ἅμα ἦρε ἀρχομένῳ πυβοθρία εδ 
(1 2, 1). Ῥυϊαβαθδιι δαΐθιη ἴῃ 118 οχρθϑαϊδίοπθ Ὀ 6118] 
οοθρύμππι οϑὺ, ἀ(θ ρ80θ ᾿πίϑυ Ῥ]αίδθθηβθθ οὺ Αὐομι ἀδιηθτη 
δρθραίαν (11 11. 72), ᾿τπὐθυϊσπατ 1}1 Ἰϑραύοβ Αὐμπθπαβ. τη]86- 

ἀογαβίϊ πο αἰ δυγ οὶ ἃ ᾳυδγιοάθοίπιο ΕἸΔΡΠΘΡ ΟΙἸοπἾ5, ἀϑγαβίϊαβ ἀπ θι5 
αἰθθὰβ ΕἸΑ ΡΠ ΘΟ Ομ 6 ΡΟΒίθυΪΟΥ οβϑοῦ, 

1) Οὗ, Βοβθοκῃ. ϑοππθηκγοῖβδθ (δὺ' Αϊέθη Ὁ. 92 54ᾳ. 119 564. 
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ταί, τὖ αὐ ΑὐΠΘΗΙ ΘΗ ΒΙ θυ15. 6. ΘΟ Πα] ΟΠ] Ὀι18 ΔῸ Αὐτό ἄδηηο 
ῬΤΟΡΟΒΙ615. Ρ] δου οορποβοουθαὺ (11 735). ΒΘΒΡΟΠ80 ΘΟΥῸΠΙ 
γϑαίο ουτη Ῥ]αΐβθθηβϑθθ ΟὈ]θύαβ ΘΟ Πα] ΟΙ ΟΠ 68 τϑρυαϊαββθηΐ 
(1 74), Ῥυϊσηατη ῬΘΙΟΡΟΠ 6511 οϑθϑὶβ ἈΥΘΟΥΪ Ὁτι8 Ὁ ΌΘιη οἷτ- 
ΟὈΤΑΥ ΔΙ] αὖ, π6 απἸβαθϑηη οχιγθὺ: ἀθὶπαθ ΡῈ βερυπδριηξΐα 
4165 ΔΟΘΘΥΘΠΊ 6] δύσι θθδηῦ 6Χχ ΘΟα 6 5᾿Π|1] τη 18. ὉΥΌΘΙΩ 
ἰοιαρίαθαπί (11 76. 76); ἔπτη γϑῦο, οαπη ΠΘα 6 ΠΟΟ 8110068- 
βιββοὺ οὖ ᾿ποθ 10 ΥῸΘ ΡΟΣ] {τπβίσο ΘΟ ῦΪ οββθηῦ 51Ππ|1]- 
αὰθ οἰΐδηι Ρ]δίβθθηβθϑ ᾿πΐαϑ τα πη ΘΟΕ ΟΡΡοπογθηῦ 
(1 177), ΠΠ]ᾶπὰ τοῦτο οἰπχθγαμπὺ ἔοββαμη αἰτππαθπθ ἀποθπύθβ 
ΕΣ αὺἃ Ἰαίθυθβ [δοιθραπὺ (11 78, 1). ἨἩΐο δαΐθια ταυτὰβ 
ΘΟΡΘΓΘΠῚ 11}1Π| πη ρ Ἰ 1η6 860 βαρουααὺ αὖ ἰθιηραβ ἴπ 
ποὺ ϑαβίχαθμο Οομπϑαμηρίαμη 84 1ΠΠ᾿ὰτὰ Ρουποϊθπθαϊη ΠΘ 
ΤΙ ΠῚ ΠῚ Πα] 46} Βα !Ποογοὺύ. ΝΆ ΠῚ 50] τὴ ἐοίϑιη ὉΥΌΘΙα 
οἰπροθδαῦ, ΟΠ ΔΡΟΘΙ ῬΔΥΔ ἰδαΐατμη ΟὈϊΘοὔα8. οϑβοὺ (εξ. Θη. 
1Π τΤῦ, 1), 564 οἰϊδιη ργϑϑίθυθα, οαπὶ ἀαρ]οχ θϑβϑὺ ρΙ πα 8 
ΘὉ πἰ πη πὸ Ῥᾶγίθ θχογῃϑύμβ οὖ 8410158 ΤΥ ΡΒ ταύ 5 δα 6 
1ηΐγ 56 οαβίοαιπι ἰδ θυ μϑοι]α Παθογθῦ, ορὰβ δῦ ταὰ]ῦο 
τῆδῖι8 οὖ ἸοηρυΒ. Ηρ ΠΘΙΜΙΠΘΙη ἔπσοῦθ ρούθϑὺ ααἱ ο᾽ 8 
ἀθβουϊρἐϊοποπι, Π|Ι 21 οὑπὶ δΟΟΌΥ]8 βύγποίαγα ΠΠ| 78, 2 Ὀτο- 
γιΐου δαυτηθταΐα ΘΟ ραῦαυί. Αὐαὰθ οχ ἰοία ΤῊ. ΒΒΓΓΘΙΔΟΠΘ 
Θ᾽ αοοὺ ῬΘΙΟΡΟΠ 5105 ὑππι ἀθυηππι δια ὈΥΌΘΙΩ ΟἸΓΟΙΙ ΠῚ ΤΛ ΤΠ Π161- 
ἄδηι ΔΟΟΘΒ5158586. ΟἹ [δ Ί ΠΟΥ. ὈρΟΥἃ ΘΠ ΘΧΡΌΡΠΣΤΘ ἢ ΒΟ χϑ, 
ἰθπιρύαββθηθ. [{{ΠΠ6Υ6 σιν ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ ΟΥαη. οὐ 116 (8 
Ῥ806. ϑοίϊοπθ δίαιιθ Ἰθσϑίϊοπθ οὖ οἰγοπτηγδ) ] αύϊομπθ οὖ ροϑὺ 
ΘΘΘΘΙΘΠῚ ὈοΥθούση ΟΡΡΙΔΙ ἸΠΟΘΠαἸΟ ΟΔΡΙΘΠΑῚ οομδία 581] 
ἀσπίαχαῦ Υἱοὶη!] (165 Θομϑατηρίοβ 6886. βίαιαϊτηαβ (τη]ΐο 
ΤΑΪΠτΙ5 ΥἹΧ 1060), οατα Τηαγ τη ΔΘ] ἤοαγ 8 ἀρστθἀθυθηαίαῦ 1π6 
ὃ ὙΘ6118 1Π1010 ΠΑ τητοι 110 ἴδυθ ἀ105, 51 ϑΟΘΘΣΙ βθρία- 
ασιηΐα ὑσ]θαπηῦαγ, Οὐπὶ ϑαΐθιῃ ΠΤ Ῥουϊϑοίυϑ εβϑοὺ περὶ 
ἀρχτούρου ἐπιτολάς (11 78, 2), 1. 6. αἰτοῦ τηθάϊ τη βιϑρέ. 
ΘΠ [᾿]]|8}1 ), 551 ΨΕΥ 8ὺὉ οχθαπίθ Μαγίϊο ἱποὶριοθαὺ οὐ 
ἰθιωριβ τοῦ σίτου ἀκμάξοντος οοἰοσίπύα ἀἰΘΌπ5 ροβὺ, 1. 68. 
οἶτοα τηθαϊπηι Ταηΐπμ 2), ουαῦ, π18}} ἔθυθ ὑθιηρουὶβ τοϑύδαὺ 

1) Οὐ. Βορθοκῆ. ϑΟΠΗΘΉΚΙ.. Ρ. 81 544. 
2) ᾿Μαϊανίταίοτι 6588 τὴν ἀκμήν ἈΡΡᾶγθὶ ὃΧ ἸΞΆΕΣ πρὶν τὸν 

σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι εἱ ᾿Υ̓͂ 6, 1 τοῦ σίτου ἔτι χλωροῦ ὄντος, 
αὐϊθὰβ ᾿ἀ6 πὶ ἐδ ρ5 οἰ συϊ ρίαν. Βονοῦα ἃα!6 ΠῚ ἰγἰἸοπὶ (Πα πὶ ἢος 
ΡΟουϊβϑίμηπὶ σῖτος δ᾽ σα.) ἴῃ Αὐοα δαια υῖταιὶδ ἀυϊ ἀθπλ (ΘΠ ΡΟΥῈ 
ἴηὰθ ἃ τηϑᾶϊο [πῖὸ πιαίγοβοθαί, αὰὰ ἀ6 στὸ ορίϊμηθ ὀχροβιὶ [ποτὸν 
ἴῃ ῬὨΙΟ]. ΧΧΧΧΙΝ ρ. 6048 84η4ᾳ. [ἀεπὶ τϑοίθ 1. 1. ρ. 040 54. 60ῃ- 
ἰθηᾶϊν ᾿ἴὰ ἀοπηαη ἰάθπι [556 16 ΠΡ τοῦ ϑέρους εἱ τοῦ σίτου 
ἀκμάξοντος (ΤΙ 19, 1). Νὰᾷιπ δὶ πὸ τθη86 ρτῖι5 ἀκμὴν τοῦ 
ϑέρους Τῖ,ν, ρΡοϑυῖϊββοι, οαπὶ οἱ ἄμοβ ὨΊΘη868 (ἰθαδὶ Χοη. Ογυ. Ψ]Π 
6, 22, ὀχοϊ διδοῖ ἤμοπὶ [Ὰ}}} οὐ ρυϊουθπὶ Αραδ. ρανίθμῃ, ἱ. 6. ᾿Ρ51ΠῚ 



ΑΡΡΕΝΌΏΙΟΕΒΝ. 241 

δα τηὰγπὶ Θχβϑίγιθπάθμη. Νραθθ ὑθιηροῦα ΘΟΠπρΥ πη, 51] 
ὙΘΙῚΒ ἰπιὐαπι Ἰάθοαιθ οὐϊδηη {γατη θη] τηϑύπγ! θη 1Π0 
ΤΊΘΗΒΘ. ὈΥΙῚΒ [Ὀ]1586 ΒΤ δα; Πϑ1ὴ 1ζδ, ΥἹΣ ΙΓ] τη {θπι- 
ῬΟΥΙΒ 8 χηυγὰπὶ δ ΘαΙποδηᾶππι γΘ] πα θαι: απο ρΘ Υ8 
ΘΧΒΟγΘ πο οομβαπιρύαππι θοῦ. Αοοθαϊὺ 8118 γϑίϊο, αὶ ᾿ΡΒΌΠΙ 
βδρύπαριηΐα, ἀἸΘ τη. ΤΠ] ΘΙ, ΘΟΥΤῚΙΡ [618 ΠΙΠΉ1 ΠῚ ΘΒ {1 
ϑασύαχη 6588 ΘἰΠοιΐαν. Τοῦ ΘηἸὴ 168 ΘΟΠΒΌΠΊΡ515586. ΔΟΘΘΤΘ 
οχϑίσιθπαο ἐούσῃ ῬΘ]ΟΡ ΟΠ ΠΘΒΊΟΥ τη ΘΧΘΥΟΙ ΠῚ, ΟΠ, 5] 
αὐϊάθιη γογῶὰ ἰγϑαϊὺ Ῥβθαδο-)θπιοβίῃ. ΤΙΧ 101, ρ]ὰ5 βθχᾶ- 
σἰμΐα τη1}1ἃ8 ΠΟΙ ητιπ ΠΘΌ.18586 ὁχ ΠΠ 10, 2 οὖ 8ἅη. 11 
11, 1 οορῃοβοιθαγ, οομὐπιιθ α165 ποούθϑαθ ῬΘῚ Ὑ]Ο68. ΟΡαΒ 
ἔδοιθηῦθη ὈΥΟΥΒ8. ΠΟΘ 1116 οϑὺύ. ΝΠ 51121}} δσσογθ [)6- 
Ἰὰὰ οἰπχιῦ Αὐμοηϊθηβίαση οχθγοιύαβ ΙΡ 90, 1--8ὃ, καὶ 
βθουπάθμη σοῦρῶ ΚΡ 94, 1 ὄντες πλήϑει ἰσοπαλεῖς τοῖς 
ἐναντίοις οΟ]]αα, οὐτὰ ΤΥ 98, 8 οοἴαγδιη ἔθυτηθ 111π|8 Ῥ6]ο- 
ῬΟΠΏΘΒΙΟΥΕ ΠῚ ΘΧΘΙΟΙθα5. ρδυύθπι δϑαπδυῖῦ, 1446 ΟΡαΒ ἀιιοθυβ 
αἸθθαβ οὖ αἰτηϊᾶϊο ρογίθοιθ. Ατηθιῦαβ φαΐθπι Ρ] θαυ ]Ω 
ΠῸῚ ἃ ΠΙΔΡΉΙΒ οὐαὺ οὖ τὰὰ]ῦο ΤΠΪΠΟΥ α.8Π| ΤΘΟΘΗΙΟΥῚΒ 
ὉΓῸ15. ΟἸΓΟαΪ 5 ΘΧ ΤἼ1Π18 δᾶμππο Θομβρίοααϑ (οἵ, δάπ. 11 77, 2), 
αὶ δποίουθ Ίβομθσο 1) Ὑἱρίηῦ ἔθυθ βἰβαϊουμπη οϑῦ, πὸ 
ὑοῦ ὉΓῸῚ ἃρσσθὺ ΟἸγουμηἀπούπ8 οϑὺ, 5664. ραυῦ δαβίγποίαβ. 
1)6}}1 ϑαύθπι 8801 στερίβολος ὩῸΠ ἰΐῶ ρϑυύνιπι δπι ἰὑπση Πᾶ- 
Ὀοραῦύ. Οὐοπὐπθοαῦ θη ΠῸΠ ΒΟ]. ΠῚ ἐθιηρ]αγη, 564 οὐϊδηη 
Ἰαθατῃ (Τν. ΧΧΧΥ 51, 2, 8) δὖ ρογύϊουμι οὐ 8118 βϑαϊῆοὶα 
(Ὗ 90, 2). Νὶχ Ἰριθαν 1116 ΤΑΙ ΠΟΥ ογαὺ ααϑιη ἀπογαμη 5ύ8- 
αἰοσατα. 1881 Ἰσιῦαν δπΐαπα Ῥ]δύδθδυ μι ἀγ Ὸ5 ΘΌΠΘ]ὴ 
Δα ὈΙατη δἴαθ Ὑϑοθηθοῦ Πδθυϊδϑοὺ ΠΘΟῸΘ ΤΔΙΟΥ {ιϊββοῦ 
ῬΘΙΟΡοΟμ ΒΊΟΥ τα. απϑ1η ΑὐΠΘμἸθηβιαμη Θχθγοὶδαβ, ΡΙῸ (διη- 
ΡΟΥΘ 40 δὶ Τ᾿ ]ατη. ἃσσουθ οἰγουστηδθαπῦ ῬΘΙΟΡΟΠΉ65115 

ἰθηηριι5 ἃθβίιβ οδηϊοιϊαθ. τ γονονὰ διϊδη ἤὰπῸ ἴπ ροβίθυϊουθ Τα ηϊὶ 
Ῥϑιίθ τη χὶΠη18. δθβύμθ ᾿Ποἰρὶΐ οὐ ἴη46 Ρ6Γ ἄο5 ἔδυ Ἰηθη565 πηϑηθί, 
Οὗ Τὰ]. Θομμα 1 ου5θνναύϊοηθβ5 ἃραὰ ἃ. Μοηιηη5. αγίθολ. «Χαλγοοτοῖίθη 
Ῥ. 100 5ᾳᾳά. Ρανιίη ἔαϊδα δαηὶ. ραγετη. ΠἾΠ1} ναϊθηΐ απᾶ6 ΘΟμίγα 
ὕπρθγαμη. ἴῃ ϑιπα, Βερο]. ὙΠ 8 ρ. 80 544. αἰϊβραίανιι ΗοΙΖΑρίεὶ. 
Ωποὰ δαίοπι ΑΝ ΠΔηλονν ᾿ὑζίιβ ἴῃ αν. Τημπο. Ρ. 10 544ᾳ. οχ 60 αποά 
ἴῃ Ιηβον, Αἴῦ, ΓΝ ἢ, 179. τῦθ5. ρθηβίοπ85 ΘΟμΠ ΘΠ] Οὐ παι 486. ἀποῖθτι5 
οἰαβϑὶβ 11 28, 2 οἶγοαὰ Ῥεὶοροπηθϑιιη τηϊβϑαθ ἀδίαθ βαηῦ οοποΙαάϊῃ 
ᾶπῸ. ΟἰΆΒ58 πὶ Ἔχθαῃῖθ Μίαϊο ργοϊβοία πη 6556 δἵ, οἵη ΘΟ 6ΠῚ (ΘΠΊρΡΟΓΘ 
Ατομ ἀδηηὰβ ἴῃς ΑΟΠΔυμθηβίππὶ Πηϊθιι5. ἔαϊββοὶ (1 28, 2), Πιοο ἐοπηρὰ5 
ἔμῖδβα τοῦ ϑέρους καὶ τοῦ σίτου ἀκμαάξοντος (11 19, 1), ποαιι6 
ὨΘΟΘ558 6ε5ῖ, αὐ 1Π6 ἴδοι, ρθηβίοιιθβ {185 ὉΠ 65 αἰ νοῦβὶβ ΡΥ δ 0115 
θα γα (οἵ. Τηβον, Αἰὸ 1 ἢ, 188) πθαᾳπθ θᾶ ρβοιηΐᾶ οἸΠῚ πᾶν 65 ρτο- 
Ποϊδοθγθηῖαν, 56 δηίθα δ θὰβ ἰηβίνπθη δα δὲ ΘΟ ρΙοπἀὰ5 νἱάθίαν 
Βοἰ εἴ 6556. ΟἱἍ Τήρβίιιβ ἴθ διιᾶ, Τῆρβ. ὙΠ ρ. 166 εὲ ὕπρεν ἴπ 
ῬΙΙ]ΟΙ. ΧΧΧΧΙΝ ρΡ. 628 544. 

1) νϊππουισροη αἰ (νϊθομοηῖ. ᾿. ὅ48. 

ὙΠαογαΙ 15. ΚΟ]. 1. 23. ἘΔ. 111. 10 
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γ]σὶη] αὐϊπαθθ ὑδπίαπι αἸθΌὰ8. Ορι8 [πϊβδϑοίύ. Εὖ Ἰ1οϑὺ 
8111 περίβολος ἀπὰπὶ βίϑαϊαμη ΠῸῚμ Θχοθββουϊῦ, αποα τἱχ 
ΟΥ̓ΘαΙ0116 δὲ, ααϊπαπδρσιηΐα Ἃ165. 118 50} } 6ο]ββθηῦ. Αὖ θηΐτη 
τα] ῦο ἸΠΘΙΟΥ͂ Θγαὺ ῬΘΙΟΡΟΠΠ ΒΟ αῚη ΘΧΘΓΟΙύ8, Τα] ΤΔΪΠΟΥ 
δηὐϊα δ Ῥ]αὔαθθηβιατη ὉΓΌΪΒ ΟἸΓΟαΙπ8 πθαῖιθ ἤπ10 ὑοῦ] ἈΡΡῸΥ 
οἰγουτη ἀαῦαβ, 5864 Ρδ.}] ὑδπύπχτα δαβίσγποίτπβ. Τίϑαπθ Π)6]1Θ 515 
ΔΟΡΟΥ5. ταὐϊομθ παθιία ἀπθίθμη πῸη οϑὺ ααϊπ 1116 βθρία- 
αϑσιηΐα ΟἸΘΙΤΙ ΠΠΊΘΙΙΒ, ΘὐὔθΠ581] ῬΘΙΟΡΟΠΙΘΒΙΪ ἴῃ ΟΡΘΙΘ 
ἔδοιθπο 80 δάνθυβα 115 Οὐ ΘΗ] 15 πη] πὶ Ἰπηιρθα 1 βιηῦ, 
ΟἸΙΠΠΘΠῚ Θχοθάδὺ τποάσπτη. [Ι͂π ῥγοιηρίι θϑῦ βαβριοασὶ ἔβδο- 
μήκοντα Ῥῖο ἑπτακαίδεκα βουρύμθμη 6586; βϑα δὐϊδιη ϊσ 
ΠΌΙΛΘΥ ΙΒ. 1118 ταύϊοσιθ ΠϑΌϊΐα σἱαθῦαι ΠΙΠ11π8 6886. [δα 8 
ΡΙΟΡΘΌΙΠ 5. 6586 ραΐαιηὰβ ο΄ ριῸ ϑ' (ἐννέα) ροβιδατη 6588. 
Νϑμι αἸο1 πϑαὰϊὺ Ποὺ ἰθιηραβ πο 5:1} 1586 Ῥ]αὐδθθηβ αχα 
ταπ! ]οπῖι5 (1| 7ὅ, 4---Θ. 76, 8). Νβαὰθ ϑηΐη ΠΟΥ ΠῚ 
ΘΑΥΙΠῚ ἸΟΠΡΊῚ Πα] ΘΠ, αα88 6Χ ἈΡΘΘΥΪ5. ἸΟηρΊ μα] Π6. τηθύϊ θη 8, 
οβϑϑί, οὖ πϑαΐγα ρογΐθοία οϑὺ (οξ, Π| 70, 8. δάμ. 77. 1). ὅ64 
αἰοθπαιθ ποὺ εϑὺ, 1ἃ ἰδπὶ οοπβίαὺ ΟΟΥΓαρΟ 1110 ΠΌΠΠΘΙῸ 
βϑῃξθῃίϊδη ἃ ΠΟΌΪΒ ρῥγοροβιύδϑιη πὸ ἰδροίβοίαυ. Νϑαὰθ 
οομίτϑ θᾶπὶ αἴουγθ Ἰοὺ 40, 4 τοὺς δὲ ὅρκους δεομένου 
Νικίου ἀνενεώσαντο, ααοα ἢδθ0 ᾿ἰπγαχτπθπίδ βθουπάπη 80οῖ8- 
ἰαὺϊβ οοπάϊοίοπομι Υ 28, 4 ἃ δορά δθη 5 Αὐπθηῖὶβ Π]1ο- 
ΠΥΒΙΟΓΌΠΙ θη ΡΟΥΘ ργδθϑίδμ δ [πϑυϊηῦ, 1. 6. 9.---14, ἘΠΔΡΠ6- 
ὈΟ]Ϊομΐ5 1) 5ῖνσθ οὔμὰ δημπὰβ 0]. 90, 1 (420) ἃ 4. Τὰ} 
Ἱποϊροτθῦ, 18.---20, Μαυθ, ᾿ὔδαθθ, οατῃ δηΐθα ροϑὺ ὙΘΥῚΒ 
ἸπἸδατῃ ἴαοία δῦ αὐδ6 Υ 42, 1 -- 40, 4 (οἷ. Νὶ 40, 1) πᾶτ- 
ΤΠ 1, ΥΘΙ ὍΠΟ ΙΠΘη85Θ ὈΥ5 ἸΠΟΘΡΘυΙὺ. Νϑηη 81 ἰδ Υ68 86 
Βαρογθὺ, ΤῊ. ΤΥ 117, 1 ᾿παπίϊαβ, αα8θ Ρ]ὰ8 ὉΠ0Ὸ ΤΏΘΏ8Θ 
Ῥοβδῦ Ποὺ δῃμηὶ ἰθιηραβ ἰδοίδθ ϑαηῦ, πὸμ Ροὐαϊββοῦ (ἸΟΘΥΘ 
ὅμα ἦρι ἴδοίαβ 6886. Ξ'84 πᾶ αποᾶ βὑδύϊτη ροϑὺ ΝΙοῖδθ 
τοάϊύθμ (Υ̓͂ 46, 8) βοοϊδίαβ οὰση Αὐρὶνὶβ ἱαποῖα οβὺ (Υ̓ 47. 48) 
οὖ οοπύϊηθο ροβῦ θϑῖὰ ΟἸγτηρία οοτητηθιηοσϑηύαν (Υ̓ 49, 1, 
αποουα οὗ Ἵ 47, 11) νἱάθίαν θ᾽ θθθ πὸρ πιαϊΐο δηΐθ 
ΟἸγμρα ΝΙοΙδτα ᾿ϑοθα θη 8 γϑῦ 5588. [δα πθ ῬΓΟΡ θυ Θ0- 
γον θυβῖδβ ααἀδθ ὕππη ᾿ἰπΐθι Πιδοθ ΔΘ] ΟμΪΟ5. οὖ ΑΘ ΠΙΘμ565 
οὐΐαθ ουδηὺ (38, 2---ἴ. 89. 42) 1}}1 Ἰαγαιηθηΐδ βἰδίαο 
ἰθηροῦθ ΠΟ γοποναγουδηΐ. 

Νϑαὰθ ὕδιηθ ΟἸΩΠΪΠΟ ϑϑϑίαἑ δ 1101 πῇ ΟἸΠῚ ὙΘΥῚΒ ΘΧΟΥΙΟ 
δρυᾶ ΤῊ. οΘομργαϊύ. Τπγθηλαμὐαν θη ἸΟΟΪ ὉὈῚ 111πα ῥϑιιοὶβ 
ἀἸθθυβ. ῥυϊὰβ δῦ ροβίθυϊθ δῦ. Οποαᾶ [80 1]]}1γ 6. 810. θχρ]]- 
οαὔαγσ, Οὐτὴ Ὠϊθιηθ ὈΘ᾽] 1 ΘΙ ΒΟΘΥΘ αὖ 88] ὕθπι αὐύθη Δ Υ], 
αθδίαθ ϑαΐθηη ππϑὶ0}8 Υἱ ρϑυὶ βο]θυθῦ, 488 οϑιιδᾶ ΒΟΥ ΡΤΟΥΙ 

1) Οἵ, ΑΔ. Μοπιπιβ. Πεονίοὶ, ἡ. 887 5644. 
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οὐϑὺ 8111 1Π Π88 ρᾶγίθβ αἰνι ἀθηαὶ, δθϑίδίθιη 8 60 ἐθιηροῦθ 
ἹποΙριθθαῦ α0 ΟΙτοα ΨΘΙῚΒ ᾿Πἰ τη ὈΘ]] τη σὶγθ8 τϑοθρογδαῦ. 
Τΐδαπο ΠῚ 108 γτϑαϊίπβ ῬΕουσαϊοπῖβ απδπαπδιι ἅμα ἦρι ἔδοξα8 
Οοατη ἥπθ ΒΙθΙηΪβ ᾿ππρΊ αν οὖ ὩδυΥαῦΟ ΤΌΤ ᾿ΠΒΘΟΠΘΗΪ 
δϑβίαίϊθ σθϑίδυ πὶ ἃ ῬΘΙΟΡΟΠΉΘϑΙΟΓατα ἴῃ Αὐξοαιη ᾿μγαβΊ 0 Π6 
ΘΧΟΤαἰδαγ, αὐδπασδηη 880 ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμάξοντι ἄἀθτηθτῃ 
Θσϑυϊῦ (ΠῚ 1, 1), ρϑυῖπαθ δἰαπθ ΠδΥΤΑ Ϊο τϑυατῃ ἐοείϊο ΒΘ] 
ΒΏΤΠΟ φοδέδγαση 8 ῬΘΙΟΡΟΠΙΘβιοσιτα οοηίγα Ρ]ίβθθηβθβ οχ- 
Ῥϑαϊθοπθ ᾿ποῖριὺ Θοάθπη 811 θη ρΟΥΘ ἔδοΐα ( {ΘΕῸΣ 
Βδάθιη Ὧθ οδυβα ΝΊΟΙδ6 ρᾶχ, αι τῷ πρώτῳ πολέμῳ τῷ 
δεκέτει (Υ̓ 26, 8) βΒηῖ5 ἱπιροβίδαι5. δβὺ, ἴπ ΒΘ παῖβ θχίτα 60110- 
οδαγ Υ 20, Ἶ- αὐδπαῦϑιη ροβὺ δθααϊποούιη ἔμπ1ῦ. Τπο]- 
Ῥἱθ δῦ πίστη 68 "- αὖ ἴπ 'ρ80 ρῥϑοῖο (Υ᾽ 19, 1) οοπβυψαξαπη 
ογαΐ, ἃ 2ὅ. Ε]ΔΡΠΘΌΟΙΙΟΠ15, 1. 6. 11. ΑΡΥ]Π15. 1), Ῥγοοα] ἀαθῖο 
ΘῸ 60 ἴβθιῆροῦβ απὸ ᾿πγδιηθη 5 βαποϊία δύ. ΗΟ θηΐπὶ ᾿πἰθ Υ 
Ἰπαἀυΐα5 ΓΝ 118. 119 οὐ πᾶπο ρϑοθῖμ ἰηἰθγοϑὺ αποα ἴὰγὃ- 
τηθηΐα 11116 ἀθογθίαπι ρυϑθοθάπηῦ, 10 βθαπαπύαγ ; ΠῸ816 ἴῃ 
1110 ρῥϑοῖο 486 ᾿πυϑιηθη 8 Π1}1] ργϑθβουιρίθτη εϑὺ. Πθογθίσχη 
δαΐθπι ὧ(θ ΝΊΟΙΔΒ ρΡ800 ἃ ΤῊ. Υ̓ 18 οδχβουϊρίαπι οαπὶ ἀθ 
ἸΌΤΘΙΙΘΗΪ15 ῬΥϑθδίϑη 15 ρυϑθοϊριαῦ, δηΐθα ἰδοίαπη δῦ, τᾷ 
αὐοὦ 60 αὐοαὰθ Θοσποϑβοιθαῦ αποά ἰθηρὰβ απὸ ἴοθατβ 
δούατη 5810 βρθοϊδίϊπη δἰααθ ἰοῦ Υ 20, 1 νϑυθὶβ ἐκ 4ιο- 
νυσίων εὐθὺς τῶν ἀστιχῶν ἀρῆπίίαγ. ΝΒ] ἰσϊθαν οὐβίας 
ααϊῃ δ θη ὈΥΠΟ ροβὺ ΠΙομγϑίδ' αἴθ ἰάαπθ θοᾶθμι απο 
Ἰπααῦαθ ΔὉ ΑὐΠ ΘΠ ΘΒ: τι5 ταΐδθ ϑαπὺ Πδϊίαθ, 14. ἘΠΔΡΠ6- 
ῬΟΙ]ΙΟμΪβ βῖγθ 51. ΜΑΥΙΙ 9), ρϑοθια ἀθογθίδηη 6588 ΒΕΠΊΒΙΠ.Β. 
Θυο οὐδ Ποὺ οομπτποῦπιη οχϑιβυϊῦ αὖ Ὀ61 ἀθοθηη8}15 ΠΠ18 
ἴῃ οχὶ πα ΒΊΘΙΠ18 ΡΟΒΙ 8 ὈΥΙΟΥΘ 8ΠΠΐ ὑθΙροΟ 6 ἔπου!ῦ αΠΒ ΤΩ 
ἰούϊα8. 6111 Τηϊζίατα, αποὰ 4,5. ΑΡΥ1115 ἔπ1586. ροβίθα γἱάθ- 
ὈΙτημ8, ἱπ θα πὐ] αθϑύδεὶ 6 2, 1, ἀὐογιπὶ οἵ, ΠΟ 88, 1) 
αὐἰυιθαΐαχα, τα αὖ Υ 20, 1 καὶ ἡμερῶν ὀλίγων παρενεγκου- 
σῶν (1ἀαπ Ρϑα ΟΥ̓ ΠῚ ἀ! ΒΥ αΤα αἰ ΒΟΥ Ἰ τη 1 6), 1ἃ απο 
ῬΕΙ͂ ἴρβα σψϑυύθα 11οϑὺ ὅ), αἰβογθραῃίαπι ῬΘΌ ΘΟΥΠῚ ΑἸ ΘΤΊΙ ΠῚ 
ΒισυΠοθῦ ααἰ ἀθοθηι ἃΠηἶ5 ΠῸΠ δἀδμαϊ, 564 ἀθη μα] 5ἰηῦ, 
οὖ 1] πτὴ ἀθβίϑἑϊβ απὸ βοοϊθίαϑ ᾿πίθυ Αἰ ΠΘμῖθηβ65. οὐ [,806- 
ἀΔΘΙΔΟΠΙΟΒ ἰπ]ΐα οϑὺ ( 24, 2}, οὐϊδιηβὶ ὑοίϊαβ τη Θ 518 8ρᾶ- 
ἔϊαχη Ἰη θγοθββουϊῦ, ΠΟῚ Πτηΐβ οχίθπαδύαι αἰύγϑ γΘΥ18 1 Ὶ ΠῚ ΤΩ, 
αὐοα 5818, ΟἸΠῚ ΤΜΌΟΥ ΑἸΑΙ ΚΟΥ ΡΔΥ5 δθϑϑίβ[β 5ἱὺ, Δ] απδμ τα μη 
ΘΧΟΘάΘΥΘ ροίθϑὺ; πϑὴ τὸ ϑέρος ἦρχε ΠΟΝ Τη89 15 Ἰρβαπα 
ΡΥΪΠΌ μη αἴθὰ (0 δθϑίδβ ᾿πϊθαῦ ΒΘ πΙΠοαῦ αὔϑπι ἀρχομένου 
του ἡΉΡΡῈ ΡΥΙΠΊΌΤΩ ὙΘΥῚΒ ἀ16Π|, 5644 ὈΥΪΠΙΌτη ϑδϑίθ δ ἐθιηρ8 

1) Ἰἐβαςμι: Ζιμ" αὀδολ. (οὐ Ἡοηάομκϊ. ρ. 80. 87. 
2) Οἵ. Μοπιπιβ. Ποονγίοϊ. Ρ. 888 544. 
8) Οὗ, 455. Ὀίοη. ΧΙΜΠΙ 96, 1, 
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ΒΙΥ6 ῬΥΙΠΊΔΠΙ Θ᾽8 ρᾶγΐθηι. 84 οὔϊδιη ρϑιοὶβ ἀϊθῦυβ. δηΐθ 
ΘΘα απο ὙΘΥΠ8}6 δρυὰ ΤῊ. δθβίδβ Ἰποῖρ 1}. Νὰ ΤΥ δ2,1 
Ἰθρίπονϑ μδθο: τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐϑὺς τοῦ τὲ 
ἡλίου ἐκλιπές τι ἐγένετο περὶ νουμηνίαν χαὶ τοῦ αὐτοῦ 
μηνὸς ἱσταμένου ἔσεισε. Ἐπὶ δαΐθπι 50115 1116 ἀδίθοϊαβ 
21. ΜϑνΝΙ 424 1) Ἰάθοᾳιθ δῃΐθ θαυ! ΠοΟὐϊατα οὺ νϑυῖβ 1η1- 
ἔϊαπι, απ886 οδπδβδ ἔαϊῦ οαν ΤῊ. ἅμα ἦρε ἀρχομένῳ ποη 8ά- 
αθγοῦ. ὅ8ὅ86α Ὠ1Π1] ᾿πηρϑαϊῦ αα]ῃ ἰθυγδᾶθ τηοίτιηι, ααὶ ἰηὐγἃ 
ἀθοθια ὈΥΠΟΒ Ο165 Τ]Θ 518, 6Ὁ] ογϑῦ ΕἸΔΡΒΘΒΟΙίοη 3), Γπθυῦ, 
ἸρβιὰΒ. ΔΘΟΌΙΠΟΟΝ ὑθιηροῦθ θχϑύμ 558. ραΐθιηιβ οὐ ΤῊ., οὰπὶ 
απ γῸ8 ἴθ ὙΘΥΠΙη Πϑύτγδ 511}1}1Π007 ΘΟΠΒΡΙΟΔΒ. ΒΘΡΘΙΘΥΘ 
πο] ]ϑύ, 50}15 ἀθίθοθαση, απϑπατδπι ρϑα]ο δηΐθ ὙΘΥῚΒ ΠῚ 1 ΠῈ 
δοοϊάθυαῦ, οὶ ἔθυυϑθ πιούα ΟΟΠΙ ΠΠΧΙ556. ΑἸΌΘΥ ἸοοαΒ Πυϊο 
Β1111115 οδϑὺ ΠῚ 19, 1, Ὁ] πιϑστϑ οαπὶ ῬΥΟ ΔΙ] 1ἰαΐθ ὕπρον 
οοπίθοῖ! τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους (οοἀάᾶ. ἦρος) εὐϑὺς 
ἀρχομένου πρῴτατα Ἵ, αποα οὐ γυϑασϑθ οοπϑαθίπαιπι ΤῊ. 
σΟμνθηϊῦ οὐ 1΄θ0 ΠΘΟΘΒΒΔΥ ΙΗ ὙἱἀθὐαΣ 6586 αποα ροβίθϑ 
ὙΠ 20, 1 τοῦ ἦρος εὐθὺς ἀρχομένου ἰΐὰ βοααϊναγ αὖ ἀηΐθα 
ὙΘΙῚΒ ἘΠΕ ΠΟΙ ΘΟΠΊΤΗ ΠΟΥ ΠῚ 6586 ν]ἀθαίαν οὖ 1016 1} 
μοῦ ἅμα τῆς 4εκελείας τῷ τειχισμῷ Θχϑ 1586. βἰρηϊβοδίαγ, 
ααθπὶ ὙΠ 19, 1 Ῥρ]ορομπθβίοσαια ἴῃ Αὐὐοδιη ᾿γγαρύϊο οἱαβ- 
απ ἰθυγδθ ἀθγαβίδθο ργϑθοθαϊῦ, απὸ απο νἱαθῦιν Ἰρ581 
Ὦ8Π0 ᾿ΥΥῸΡΟΟΠΘΩ, ἃ αὐ ὩΠαΘΥΙΘΘΒΙΠ1 811 ΠϑΙΥδΙΟ 6χ- 
ΟΥ̓αΙαΣ, δ] ααοὺ αἸθῦυβ. δηΐθ ὑϑυὶβ ᾿πἰἰ]ὰτη ἴμοίδηι 6586. 
ϑθα ῬΘ]ΟΡ ΟΠ ΘΒΙΟ τα 1 Αἰὐϊοδμι ᾿ηγαβιο οατα τΘΌτ5 ἀθὶμθ 
σοϑῦβ 108. ΟΘΟΘ χα οϑὺ αὖ 80 115 ΑἸΒΙΠΠΡῚ ΠῸΠ Ῥοϑδιῦ οὖ 1088 
86 ᾿πυϑβΊο 8 Οἶγοα ὙΘΙῚ8 π᾿ ϊαγη ὈΘΙ]ὰπη 8ΟΥα8. Θχδυβὶῦ. ) 
Τύδαπθ δϑϑύαβ δριιᾶ ΤῊ. οἴγοῶ δϑαπὶποοῦ πὶ γΘΎΠ8}6. 1Π1 011 
Βαρϑῦ οὐ 8ηη: αὸ85 παιηθγδῦ ῃδύτιγα] 65. βαπΐ, αυοά 1Ιάϑηι ΚΟΥ 
20, 2 σχοπείτω δέ τις κατὰ τοὺς χρόνους καὶ μὴ τῶν ἕκα- 
σταχοῦ ἢ ἀρχόντων ἢ ἀπὸ τιμῆς τινος ἐς τὰ προγεγενημένα 

σημαινόντων τὴν ἀπαρίϑμησιν τῶν ὀνομάτων πιστεύσας 
μᾶλλον ἃρογίθ ἀθπηοηβίγαϊ, αὸ ΟἾΥ1]65 8 Πηϊ, ΟΟΡΡ6 ααἱ 
τηϑρΊβ γῦ] Ὀ18 ΘΠΠ18 ΟΘΒΙΘ ΘΗ, ἃ ΘΠΊΡΟΥαΠΣ οομηρυΐδ- 
ἰΐοπθ δχοϊααπίασ. σ) 

1) {Προ}, οὐ, τῦῦῦ ΕΥ̓. ἀ68 Τὰ. ν. 180. 
2) Οὐ Θη πὶ 564 ΠΘῊ {15 Δ ΠῺϊ 1ηἸ {τὰ 160. 1}}} 6ββϑί, ΕἸ Ρ ΒΘ ΡΟ] 0 ὴ 

ἃ 19. ΜαΑγΐ ἱποὶρίθθαί, 
8) Ζοῖίνοομπιηρ ὅ68 Τὰ. (διεξζιιιγοῦθν. ὧδὺ Αἰ. ὃ. 41. 1 1818) 

84 84. 
Ξ᾿ 4) ϊο ποθὴ βϑαμὲ δῆ υ θη αὶ ἰἱ Ἰοοὶ αυΐθι8 περὶ τὸ ἔαρ (ΠΠ 116, 1) 
να] πρὸς ἔαρ (ΙΝ 188, 1. ΚΝ 17, 2. δδ; ὅ, 81; 2) οὐπὶ ἢπὸ ΠΤ 
᾿πηρΊ αν, οἰ Πὶ ἢΠΪ5 Ιοου ομΐθιιΒ ΘΠ 115 νουῖδ Ἰη τἰαπι Ῥγοχίμηθ. ρΓδ86- 
ΟΘ6η5 βἱρηϊβοθίαν, 

ὅ) 6] ἴδθὸ οᾶυβα βυποῖς αὰ γοὰδυρι θη δη) ΘΟὨ ΤΥ ΪΔ ἢ) ἴΠη 6 ΘΥἹ 
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Ηδο ἸριΥ Ὑ6 θχρίοσαῖδ ἰᾶτη ὑπ4θ ὨΪΘΙΠΘΠῚ ᾿ποθρουὶῦ 
ΤῊ. νἱάθπάθπτη οϑὺ. Αὸ ρυϊσηθση αὐϊάθηη οουθα πὶ οϑῦ ὨΊΘΙΉ1Β 
11 ΠΤ 6] [1580 δηΐθ 80 ]βϑυ πὲ ὨΙΘΠΊαΪΘ, οατη ροϑὺ 
1Ππᾶ τροπὰς χειμερινώς οσοτηπιοτηογούὺ ΥΠΠ16, 2. ὙΠ 89,1. 
Αα ΒΙΘΠΙβ5. δαΐθμι Θχουαϊα πὶ Δοοαγ αὐ] 5 ΘΠ Θ Πα ΠΔ ΤΠΒ ΧΙ ΠῚΪ 
γΠΟΙΊΘΗΪΙ οϑὺ 5016 αἰγπὶ ϑθϑύδίθμη οὖ Ὠ]ΘΙΠΘΠῚ ρ8Υ65. 8 ΠΗ] 
Ῥαγίθβ ΤῊ. 6880 γοϊπουϊῦ πθῦπθ. θα απ8θ0 δὰ 1ὰα 6οῃ- 
Ῥγοθδημάθμη ΦΠΒΥΥΘ 50] θηῦ 0515 ΒΟΥΙΡΟΟΥΙ5. σοῦ Υ 20, 3 
κατὰ ϑέρη δὲ καὶ χειμῶνας ἀριϑμῶν εὑρήσει, ἐξ ἡμισείας 
ἑχατέρου τοῦ ἐνιαυτοῦ τὴν δύναμιν ἔχοντος, δέκα μὲν ϑέρη 
ἈΚ. τ. λ. 51 ἴπ Π8πὸ βθῃίθηξδπι ᾿π θυ ρυθίδ πη Γ, ἃρθυΐθ σθρυ- 
συδηὺ 115 απ886 ΥἹ 21, 2 Ἰερυπίυν ἐξ ἧς μηνῶν οὐδὲ τεσ- 
σάρων τῶν χειμερινῶν ἄγγελον ῥάδιον ἐλϑεῖν. 1) ἘΧοιΒδΓΘ 
αὐϊάρθη ποὺ 60 σοϊαπὺ αποα ροβίθυιοστα ὑϑῦῦᾶ 1ἴπΠ ΝΙΟΙΔΘ 
ΟΥ̓ΔΟΙΟΠΘ Ἰορσϑηζιν, ΑἹ] 816 Γ δἴαπθ ἴρ8θὸ ΤῊ. γψυ]ρδγθιη 
ἘΙΘΙΗΪ5. ἐθυταϊ πο ποιὰ βθατιαίαν (οἵ. Ἐασὶρ. ἔγαρτα. 1 Ῥ]υΐ, 
Μοτν. ρ. 1028 [); 868 ἴῃ δῷ οὐϑίϊομθ ρυδθίβθι ΒΌΤΩΤΩΒΠΙ 
ΔΥΘΌΤΗΘΗΪΙ ΟἸππὶὰ ἰρβῖαβ ΤῊ. βαπὺ (οἵ, δ΄. 1 22, 1), οὐ 
γα] 46. ΠΤ ΠῚ δϑβθῦ, 81 π0}18 δοία αἸβυ ποῦ ηθ ἀΠῸ ἸΟ00 
τη ]ῦο ὈΤΘΥΙΒ. Π]ΘΠ115 Βρδύϊα τη ΠΟΙ Πα ὐϊ τη 5] στ Ποδδδθὺ αΌΒΙΩ 
ΤΙ] 18. ἸΟΟΙΒ ΟἸΠΠΙΡῸΒ 5101 ΘΏΪΤΩΠΟ ᾿ΠἰΟΥπαϑϑθύ. Οὕδύθ ἢ 
γιαθηθαῦ τροίθ ἰαάίοατθ ααἱ Υ͂ 20, 8 ἐξ ἡμισείας ποῃ 
αἸ1418 6χ ρᾶαῦῦθ, 868 ὈΙρδυθϊθο νϑ]θγ ραΐαπῦ. Νδπη 
ΠΟΠΠΠΏ 81 ἥμισυ ΟἸΠΠΙΠΟ αἰύθυδ ΡῈΥ5 τοὶ ὈΙραγαθ ἀἸο τιν. 
510 1π Ηδβιοαὶ γϑυθ]5 πλέον ἥμισυ παντός (Ορ. 40) ἥμισυ 
ΟἸΛΠΪΠΟ Θ8ἃ ΡΔΥΒ δϑὺ αὐᾶθ Βαθθῦαγ, οαϊ 6Χχ Ορροβιῖίο οορὶ- 
ἰαῦαγ αὰ8θ πὸρ Παρίων 56 δρρθίϊσαν. (οἱ. ΡΙ]αί. α8 θΡ. 
466 0). οὐ ἂρ Ῥοιποβίῃ. ΧΙΧ 217 ἐφ᾽ ἡμισείᾳ χρηστὸν 
εἶναι Ὡ1Ώ1] πων θδὺ αυδπη ῬΑΥ ΠῚ ῬΥΟΌΠμΙ, ραγύϊπι ἰτη- 
Ῥγοθατη 6586 οὖ βγη 18. ἴῃ Ῥ]αὐύ. 46 Βθρ. 601 ὁ ἡμίσεως 
βηϑέν Ἰεοσίτααβ οὐ δρᾶ ϑαπάθιη ἴῃ ϑόορη. 221 Ὁ. Ῥοϊῦ. 
282 Ὁ ἥμισυ ὉΪ γτ65 ΠΟ ἰπ ἀπᾶβ δϑατὰβ ρατίθβ, 864 ἴῃ 
ἄπο ΘΘΠΘΓ8 αἰνίβα δῦ. Αἰαὰθ θοᾶθῃι τηοᾶο οαν ῃἰϊο 4πο- 
απ ἐξ ἡμισείας ἸΠ Θ ΡΥ ΘΘΠΊῸΤ οἰδτη 841188 βϑαπὺ ΘᾶΘα 6 
ΘΎΔΥΙΒΒΙΙη86. Οδιιθ88. 51 ΘΠ ΠΙΘΠΊ65 ΤΠΌΟΥΟΙΑΙ ΡΔΥΘ5 
δϑβίδιι θυ [α1556. ΒΌΠΔΙΤΗΙΙΒ, ΠΘΟΘΒ586. οϑὺ ὨΙΘΠΊΘΙη ΘῈΠῚ 1π0]- 
ῬΘΥΘ γο] 5586. 80 δθαυϊποοῦϊο δαξατηη}} (27. ϑ8ρύ.). 864 

ΟΡ᾿ΠΙοπΘΠπΊ, 48, Αυϊοαυϊα ἰΐο ΟὈΙΟΟμι5. εβὲ ἴῃ ΡΠΪΟΙ. ΧΧΧΧΙΙΙ 
Ρ. ὅ84 54.,) πηϑῦῖτο ἱπηργοθαν! ΘΟΠ μα εἰ π5. 1.1. Ὁ. 8 544. 

1) Ουπι οὐδέ δὰ ἄγγελον ρεοτιίπονθ πθοβ886 ἰΐ, ἃπίθ ἢοὺ νἰάθιιγ 
ὑΓΔΠΒΡ ΟΠΘΠΔ ΠῚ 6556, θη(θηα ῬΘββαμη αίιν ΘιΘαρΙΙ οοπίοίατα, 4ὸὶ 
Βυιά, Πρ, 18 544. ἀεϊείο τῶν χειμερινῶν, 4ιρα δα ἰοπηριδ ΠΊ}}8 
οἰδιιδὶ βὶ σ᾽ π Ποδη ἀπ τὴ Ρίδηθ ΠΘΟΘΒΒΑΓΪ ΠῚ οϑί, ἐξ ἧς μηνῶν τεσσάρων 
οὐδὲ ὄγγελον ῥάδιον ἐλϑ'εῖν 5ουίθιι, 
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μοῦ ΠΙθμαΪβ ἰπιύϊ τη 8110] ἀρ γϑίθυθϑ ΠῸΠ Ἰηυθηϊναν 1) οὐ 
ῬΙδπ6 που θα 10118 οϑὺ ΤῊ. ργυορυϊατη ϑὺ που ατη οἷ8 ΘΧΟΥ ΠῚ 
᾿ἸπΠἀΧ]55890 πθαὰθ 14 110 τποᾶο αἸβύϊποίθ οὖ πουπιηδῦϊπι 5160 }1- 
βοαθ56, Ῥυϑθβθυθπι οατὰ 86 5.18. 1ΠῚ 0101} 5101 ΡΥΟΡΥΙΌΙΩ ΥΘΥῚΒ 
1 10 οἷαγα ἀθίθυται πανουϊύ. Θαοᾶ οὑπὶ ἴῃ ΠΙΘΠΘ ΠΟ ἴθ- 

ΟΟΥΪΌ, ἃ ΘΟΙΉΙΩΠΠΙ 615 ΠΗ 10 ΘῈΠῚ ΠΟῚ ἀΘΒΟΙ 1588. ἃρρϑγθῦ. 
ΕΠ ἸΙοοὺ δᾶ σϑῖὰ ἱπαϊοθη ἄδηα ἐξ ἡμισείας Υ 20, 8 5Ξυϊῆοϊαῦ, 
ἀδῖηθη Ρ6᾽ απϑίθαου ῬΥΙΟΥΘΒ. ΠΙΌΤΟΒ Θ8 πὶ ῬΥΟΥΒΙΙΒ 1Π ΟὈΒΟΌΤΟ 
δίααθ ᾿ποουῦο συ] ]55θῦ. Θαοα οὰπη ΟΥ̓ΘΑῚ πθαπθϑύ, Π1ΘΠῚ18 
ταιύϊατα ΤῊ. ἀἰοιῦ Ἰοσθηθθα5 πούατα. ΑὉ δη Πα υ]ογ 6 δαὔθιῃ 
ἐθιιροΥθ, αὰο. Δηπὰμη ὈϊρΡαΥ απ Πουθραπῦ 2), ἀβαὰθ δὰ 
Ἰρϑῖὺ58. ΤῊ. δϑίδίθιη ἈΊθ5 ἃ τηϑύπ πο Ρ]ΘΙδάθτη ΟΟΟϑ8α, 
αἱ οἶτοα ἀθοϊτααμη Νογθιαρ. (βθουμάαια Βπάοχιπι 195,14.) 
᾿ποιϊάοθαί 5), δχογαϊθδίαν, ἰὼ αὐοὰ 46 ΤῊ. δϑίαϊθ ἰθβία- 
ὑπ] ΒΟΥΙΡΟΟΥ 110ΥἹ Ῥβθαάο - -ΗἹρροογαίϊοὶ ἂθ αϊδοία ΠῚ 1η. 
{ Ῥ. 708) 4): τὸν ἐνιαυτὸν ἐς τέσσαρα μέρεα διαιροῦσιν, 
ἅπερ μάλιστα γιγνώσκουσιν οἱ πολλοί, χειμῶνα ἢ ϑέρος 
φϑινόπωρον᾽ καὶ χειμῶνα μὲν ἀπὸ πλειάδων δύσιος μέχρι 
ἰσημερίης εἰαρινῆς» ἔαρ δὲ ἀπὸ ἰσημερίας μέχρι πλειάδων 
ἐπιτολῆς, ϑέρος δὲ ἀπὸ πλειάδων μέχρι ἀρχτούρου ἐπιτολῆς, 
φϑινόπωρον δὲ ἀπὸ ἀρχτούρου (ἐπιτολῆς» μέχρι πλειάδων 
δύσιος. Αἰαὰθ Πδπο ΘΟΙΠΙΛ ΠΟΘΙ 511 θη ρου 5. 5 θη θη ]8 1 
ἴῃ Βίθπηθ ἀθίθυηϊηδηᾶα, ΤῊ. βϑοαθαμη 6850 οἰϊδ τη ἸάΟΙΓΟΟ 
ΤῊΒΧΊΤηΘ. ῬΙΟΌΘΌ116 οϑὺ απο ἰάθη θὰπὶ 11 ὙΘΥΙΒ 1110 δὰ 
ϑϑαπϊποούϊαμη γϑαύο [60 1558 ν]αϊσηαβ. Ἀοοθαϊῦ πα. {Ὁ ν6Υ 
510 δα αμηπαΒ 4αοαὰθ (τὸ φϑινόπωρον 11 81, 1. ΠΙ 18, ὃ. 
100, 2 γϑὶ] τὸ μετόπωρον 7 τ9, 8. ΙΠ 108, 2) αθϑβίδί 
αὐὐειθαϊαγ. Νδπι ἀαϑ πα 81 ΒΕ ΗΝ 1οο18 περὲ τὸ φϑινό- 
πῶρον οὐ πρὸς τὸ μετόπωρον Ἰοοὶθαν Θοαὰθ ὑβθιηριβ δα ΠΠΠ] 
11{1π|π| ῬΤΌΧΙΤΩΘ ὈΥΔΘΟΘάΘηΒ ϑἰσπϊβοαίαν, [ϑταθ ΟῸΠ Θ118 
ΠΌΠΟσΘΠι ΟΠΊ ὨΪΘΙΩ6 τηθπΐϊο ἢδὺ, ἰούαπα δαϊασαηπαπι ΤῊ. 
ῬΙῸ δθϑύδ!β ραυῦθ Β8Ὁ 1586 ῬυΟ 8 0116 οϑύ,. Ῥουθποραῦ δαΐθῃ, 
αὖ δυοίον οϑὺ Ῥβθαᾶο- Ηἱρροογαΐθβ, ϑαΐαμημιβ ἃ τηϑία  1η0 
δυοίαυ] οΥὐὔαὰ ἀ84π6 δᾶ τηϑὐαςπατη Ῥ]ο᾽δα πὶ ΟΟΟΔΒΌΙη 5179 
ὨΙθυΐθ Θχογάϊπτῃ, 1. 6. ἃ τηθαϊο θυ ϑϑρίθια. ἀϑαὰθ δᾶ 
ἀθοϊσηαη ἴθσθ Νοόυθπρ. [)ομαθ γθγῸ ἰούστη δα τη 111, 
ΠΟ Θϑῖὰ ἰδηΐατη ρϑυύθιη απδθ δηΐθ δϑαπϊποού απ ογαὺ ΤῊ. 
δθδίαθϊ δάμτιπθγαβ86 ἀπο ἸΟΟΪδ 6Χ ᾿ρϑὶτ8 Πδυσ δύο ηθ 60- 
συιοϑοϊθαν, «ΟΥ̓. ΠῚ ῬΥΪΟΥ οδὺ ΠΠ 18, 85--1'9, ὕύ οπΐμπὶ Βϊο 

1) Οἷ,χ, Βοθοκι. δορηθηῖκν». Ρ. 18 54. 118 54. 
2) ΟἿ Βοροκ!ι. 1.1. Ρ. 78. Μοπιπιβ. Ολγοποὶ. Ὁ. 10 544. 
8) Οἵ, Βοθοκῃ. 1.1. Ρ. 88 5ᾳ. ὕὍμπρεν Ζοίέγοολη. 465 1}. Ρ. 58. 

ΜομηπΊ8. 1. 1. Ὁ. 21. 
4) ΟἿ, Δὸν 1]. 1. Ρ. 280. 
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ΠδΥγαΐαν, ΡΆΟΠ68 Μγθ]Πθπ85 περὶ τὸ φϑινόπωρον ἤδη ἀρχό- 
μενον τΤηϊβθ8 δηὖ8 ΠΙΘΠΊΘΙ ΠΟῚ ΒΟ] ΠῚ ΤὉΥΌΘΙ ΒΤ} ]1Ο] ΤΠ] ΤῸ 
Οἰηχιῦ ἴῃ δοατθ οδδύθ! ]ῶ ΠΟΙ .Ὰ]1}18 0018 Ππϑύμγδ ΤΉΠΗ1015 
Θχϑίσιχιῦ, βθα δὔϊδιη ὉΓΌΘΙη ἰθυτῶ τη 16 ᾿ποϊα ἀθραῦ. Τύρυ 
ἸΡῚΓΥ ΡΕῚ ΠΙΒΙΘ Αθρϑθαμπι οὗ ΓΌ18 ΟἸΓΟΘΌΤΩΠ 1 Π]ΟΠΘΠ οὗ 
ἸΠΟ] ΒΟ μὴ Δα πάθοιη. [ἴθυτηθ αἸΘΌα8 (ἰοῦ Θῃ1ΠῚ παπηθγδῦ 
ΒΟΒταύ. Θαδοβύ. ΘΠΥΌΠΟ]. Ρ. 47, πθὸ Ὀ]υ165 ΔῸ δαιτὶ 
Ἰπ]10 ἀβαπθ δα δθαπὶποούϊπι [1586 ῬΟΒΒαΠ Ὁ) ρθγίθοία, 6558 
ΥἱΧ ΟΥΘα]116 οϑὺ. Νὰ δα οἰ ΠΠΠ] 16 η ἤδη ῬΎ]πΙη, αὶ 
Ἰοοὰ5 τηὰ]ῦο ΤΠ] ΠΟΥ οὐαὶ (οἵ, δάῃ, ΤΥ 8, 1) οὖ τη Υ8 6Χ 
Ῥαγτίθ παύπγα ἰδῶ πη] ΐτι8 αὖ ΤΠ] ]ΘηΟ ΠΟ ἱπαϊσογοῦ 
(Υ 4, 8. ὅ, 2), φιαδηααϑιη πᾶ ΧΙΠῚ6 Γθβυϊπδύαπι οϑῦ ΠΟΟ ΟΡ 8 
(ΙΥ 4, 8. 8, 4), Αὐπθμιθηβϑιαμη ΘΧθγοὶα] 850Χ αἸθ 8. ΟΡὰΒ 
οὐδὺ (ΤΥ ὅ, 2). Οδείθ παπᾶ ΤΡ Ο8.Ὁ116 οϑὺ 1185 Υ958 Βρδῇϊο 
ἀαοθιβ τη ηΒ10 118 ΠΟΙ Τηπ]ΐο ὈΥΘΥΙΟΥΘ σϑϑίδϑ θ88586, Ῥ͵δ8- 
ΒΟΥ ΤΠ. οὕτη αδιη αι ἃ ηξ8 ΠΙΘτη15 1ηἸ δ᾿ ατη αγ 05 ἀμφοτέρωϑεν 
καὶ ἐκ γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης εἴργετο (111 18, ὅ) πο ἀ10- 
χη 510. [ἀ6η1] δὐϊδπὶ τη 018 οχ ΠΠΠ᾿ 100, 2 --108. ὡρραγοῦύ. 
Νδπηι 168 αὰ8θ 16 πϑυτϑηΐαν ὩΘ ἘΠῚ. ΑἸ] ἀ8 ΠΏ Π]ΘΠ818 
Βρδύϊο συ ἀθηθαν σου] ρούα]558. 1) ὕὐϊαθ θαυαπι τη α] 1 11 
ἸΟΠΡῚ.Β ἰθΠ}ρ0}18 βρδύϊ πη ΠΙΔΡῚΒ νἱαθίαῦ ΘΟΠυΘΉθ. 64 
Θὑϊϑ πη 8118, ΠΥ ΘΗ] 1 ΘΒ 6116 Θὐϊδ πὶ ΟΘΟΥ ΤΟΥ, τι] 015 θβϑίδθθηα 
Θϑαπϊποοῦϊο δαθθγη η8}}1 θυ ΠΏ] Π8γ6. ῬΥΓΟΠΙ ὈΘΘΙΠΥ. ΟπΟΤΌΙη 
ΘΟΥΔΥἸΒΒΙΤΊ ΤΠ ἢ οϑὺ. ΝΊΟΙΔ5. δηΐθ ἤπθιη δθϑβίδίβ ἃ. 414 
Παηὐ105 οατη ορίβία!α Αὐπθηδθ ταϊϑιὺ (ὙΠ 8), 41 Βίθτηθ 
ἸΠ5Θα ΘΠ 60 ΡΟ υθηθυπηὖ ΘΡΙβὑα] δῆ απο ἐγδαιἀογαπὺ (1110). 
τᾶ 1ῃ οοἤζομθ γϑοϊίαΐω Αὐμθη]θ η865 5] ὈΒΙαΙα 1ἢ 5ΙΟΙ ΠΙΒΤῚ 

τηϊ θυ ἀθουθυθσιηὺ οὖ ᾿υγιηθαομηίοτη ϑὑδί!πη οἰἶτοα, 580]501- 
ὑϊατὴ ΒΙθΘΥπαπὶ (26. [)6οθιη 0.) οατη ἄθοθη ΠΔΥΪθ8 ΡΥ86- 
τη ἸΒΘ τη ῬΘΟΠΏ]δΙη ἰδθυθηύθιη οὖ ϑ Ὀ514|8, ῬΥδΘητ ]δῦ α} ἍΤῚ 
(ΥἼ1 160). ΕΥδΠ151 Ἰσιλαν απ ΘΟ. ἀ165 πη 1{1Ππ6Γ6 ΠΌΠΟΙ 
ἐπουπηὺ 2) οὖ οοἵο ἀϊ185. ροβὺ θουιτη δανθηΐπμη ργϑθίθυϊθυπηῦ 

1) ΘοΠπη επ5. 1. 1. Ρ. 51 54. ἀΠῸΠῚ ἴαγα ΠΠΘΠ56ΠΊῚ 688 δχρίθν 858 
οοΟηίοηαϊ1. 56α οὐ 'ρ88. ΠΟΡΪ5. ΓΘΓΠΠῚ θη ρΟΥα ΠἰΠ}Ϊβ ν᾽ ἀϑίαν ΘΟΔΓΙΑΓΘ 
οἱ ΤῊ. ργορίβν. ὑϑῦαπη ΘΟΠΔΘΡ ΘΗ 8Π| δθβίαιϊβ ἤπεη ἀυαθι5 ἔδγ 
ΠΘΡἀοτηδάϊθιι5. ὑπ ΒΘ ΘΒΒ.1ΠῚ 6588. ΠΟΡΪΒ ΡΔΓΙΠῚ δύ νυ β᾽ πα1}6, ΟἸΠΠῚ 
απδθ ἰα]1ὰ ἴῃ δοϑίδιῖβ Ἰηἶπ|0 ᾿πνδηίτη 8 πια]ο Ὀτονίονα βἰπὲ οἱ Ραποῖβ 
ἀἴθθιθ οοπτπθδηιαγ., ΤΠ νΘΓῸ Π6 τηϊπἰ ΠῚ πὶ αυϊἀ6πὶ ΟὈβίδθαι ααυΐῃ 
ΤῊ. τεπη ρον αποὰ 1116 διαύαϊ! ΘΠ ΘὨΪΘΠΙΘΙ 1Π 102, 1 5ουιθογοὶ ἐπειδὴ 
δὲ παρεσκεύαστο πάντα... ., τοῦ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς 
ἐχώρει κι τ. 1. οἱ ΠῚ 108, 1 οἵ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿4ἀϑηναῖοι τοῦ 
αὐτοῦ χειμῶνας ἐπελϑόντες κ. τ. λ. 

2) Ατὐἰδηεῃ. τοῦ αἀἴοθιβ η6. οἰαβϑδὶ αυϊάθηὶ νἱάθιπν. οραθ [πἴ5856 
4086 ΑΥΠΘΠἾΒ οἶνοα ΡΘΙΟΡΟΠ ΠΟΘ ΠῚ δἰ ρυᾶθίθυ Οὐγουγπὶ ἵπ 5 1Ο1Π18Π| 
πᾶνίρατοῖ. Οἱ. Τηρον ἴῃ ΡΠ]. ΧΧΧΧΤΙΠΙ ρΡ. 647 5ᾳ. Να 415. δυϊοπι 
ἰηβοῖια ΨΙ 21, 2 ἐξ ἧς μηνῶν οὐδὲ τεσσάρων τῶν χειμερινῶν 
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ἄομθο οομΐο οοπγοσαία οϑὺ, δχ 1Π|}|ὲ γϑύϊου Θ Ρ] 8 ἄπο ΤΠ Θη565 
ἃ σομδομθ ογϑηῦ ὑβϑαπθ δὰ ΕἸΥὙτΘἀο]15 Ὀγοίθου 911. 
ϑοα ΑὐΠΘμΊΘη565 ἢ ΠΟ ΥΘΥᾺΠῚ (ἸΒΟΥΊΠΪΠΘ., Οὔτ ΕΠΠΥΎ ΠΊ8- 
ἀοπίθιη ἃ 4θ οϑιβ ργϑθιηϊϑγθηῦ τὖ ααδπὶ ΟΘΙΘΥΥ τη. Ρ6- 
ΟἸΠΙϑη 81.185 δἰἴουγθῦ ΘΟυ 16. ΔΠΙΤηΟ5 ΡΥϑθπτηὐδὺ]58 50Ὁ- 
514 115. ΘΟμΠγτηδυθύ, ἰδηθατη [θη ΡΟΥΒ ΘΟΠΒΌΤΠΡ515586 8 ἀθοθηι 
ΠᾶΥΘ5. ΟΟΙΠΡΙΘη 85 οὐ ΤΠ. Ἃἀθ6 ἰδηΐο ἰβθιηρου 5 ᾿πύθυνα]]ο 
εὐθὺς περὶ ἡλίου τροπὰς τὰς χειμερινάς ἀἰχῖθθθ. ὈΪ8Π6 
ἸΠΟΥΘΑ 1116 οϑύ. Εἰχ ποβίσα ϑαΐθμη σαύομθ πο 1πἰθυυ δ] τὴ 
ἼΠῸ οὖ ΑἸΠηΪα10 ΠΘΠ886 Τηϊπαϊῦαγ, Το ηθ. οατη ΠΙΘΙ5. Θχ- 
ΟΥΪΟ ΔθααΙΠΟΟὗ]8}1 ΡΌΡΔΓΘ Θἰϊδη 68 νἱάθηθαν απ88 ἦ6 
οχιύ ΘΧΡΘΑΙ ΟΠΙΒ ἴῃ ΘΙΟΠ 8 πὶ ἰαούδθ οὐ ἰθιηροῦθ ῬΤΟΧΙΤῚΘ 
1Ἰηϑθοιΐο πϑυγδηΐαῦ. ΒΕ αίδ]}15 ΘΠ 1116 Ἰαπ8 αοίθοίςβ απὸ 
ΝΙΊοΙα5 οοτηπηοῦαβ δϑῦ αὖ ῥτοΐθούομθπι ᾿πμ]θουοὺ (11 ὅ0, 4) 
217. Απρ. Θχϑῦ0.1) Τύχη βθοαΐαθ ϑιιπὺ 1116 οδ]δμϊ αῦθ5 
ααϊθβ Αὐμθηῖθηβ85 ἃ ΘΥΥΘΟΊΒΙΒ [θυτῶ 856. ὙΘΟΙΡΘΥΘ ΘΟΘΟΙΙ 
βαηῦ. Ουδγίο ἀθ᾽παθ ῥγοίθο!οη]8 ἅ16 (οἵ, ὙΠ 79, 1 οὐ δάπ. 
ὙΙ1 78, 6) πρὸς μετόπωρον. 1. 6. ὙΘΥΒα5. τηθαϊατη ϑθρίθιϑὈ., 
ἴδ δοβϑίαδϑ ριόρίθϑδϑθα δγαὰὺ (ΥΠ 79, 3}; βοχίο δαΐθιι 
(οἵ. δάη. ὙΙ1 80, 5) Τοιποβίμθμο (ΥΙ 82, 2) οὖ οοὗδνο 
(οἵ. δάπ. ἼΙ 84, 1) ΝΙοᾶβ 586 ἀβθάβσθ οοδοίιι5β οδὺ (Π 
85, 1). Ηοοῦ ᾿ριὰν ρᾶα]ο ροβὺ τπηθαϊατῃ δαρύ. Τούτη δῦ. 
ΜΈ φαΐθιη τα! ]168 ΘΧ 1050. οοΥὐδιαϊπθ αὐ πδπι ρου ασθγυϑηῦ 
(ΥἿ 8ὅ, 4), δῦ ᾿ἴβαὰθ πυπύϊιβ οδ]αγηϊὑαῦ]8 ΑὐΠθ πα8. Δ] ]αὔτιϑ 
εδὺ (ΠῚ 1, 1). Ηοβ ρυϊδανγουαπὺ ἴδοι]θ ἀποῦιπβ αἀἸθ 8 
Οὐδύϊπμδμη ῬΘΥΥΘΗΪΓΘ οὗ ᾿ἱπᾶθ οοο οὑτη Ὀἰαγσπαπι ΑἸ ΘὈ 8 
παπὔϊπιπη Αὐμπθηαβ ΡΟΥΘ ρούμπϊββθ. ποὰ ΠΟΌΪΒ ΤΠ]Πτ|8 
γα θίαν γϑυ β᾽ Π}1186 6556. Νϑιη οὔτ Ἰοοαβ Ρασηδθ ἃ Οὐδύπἃ 
580. ἔργ βίδα! (9᾽ ως τη]. σθορι.) αἰβίαγθι, 5816, 81 σϑοίϑ, 
γί ἰν᾽βϑθηῦ, 1ἃ ἢΠθυὶ ροίογαῦ; 86 οπὶ 81π6 ἀἄπῦϊο ἴῃ ἔπρα 
αΙΒΙραῦ ΡΘῚ δηθαρθβ, π6 ἴῃ Πποβύϊατη τη Ἱποϊἀογυθηΐ., 
1γ86. σορϑυθηθαῦ, Ρ]Ὸ5 θη ΡΟΥῚΒ υἱαθῦυν δ ΘΔ ΠῚ ΥῸΠῚ ΟΡ 
ἔα1556. Ποῖπᾶθ οὰπὶ ρσοοαὶ ἀα10 ΠΟ ΟἸΉΠΘΒ 51π|π] οὗ ᾿π8 
ἐαρσουθηῦ, οὐϊδπη Δ᾽] ἃ ἐθηηρου 5 νἹαθῦαυ ρυϑθύθυβ8θ. ὈΥΪα8- 
ααδῖὴ {16 σον θηϊγθηύ. Ῥυδθίθυθα ΠλΪΓ ΠῚ οϑϑθῦ, 51 βίδἐτη 
ΠδΥΘΠῚ ατιᾶπιὶ ΘΟΠβοΘπἀογθηῦ Αὐἰπθπαβ Ῥγοἢοϊβοθηΐθπι ἄθρυθ- 
θη Ἰββθηῦ. ῬΥΟΌΔΌ116 ρούϊα8. δῦ 6058 ΘΟ ραν 1580. ἀθη τη 
5101 πᾶνθηι, δα απο 1{θ6πηὶ ὑθτη ρου ]5. Δ᾽] πα ὔατη ΟΡ5. ογδῦ, 
οὔ 81] πᾶὺὶ οῃθίδυϊα 118 δα ἰθὺ ἔδοιθπάπστη πἰοπαππὶ οὐδ, 

ἄγγελον ῥᾷάδιον ἐλϑ'εῖν αἴδοταί, ἀἀ ποίδηηι8 Π5. νου θἷβ ποι ἀἰοὶ Πΐθπιο 
Ρ᾽5. αυδίζιοῦ τηθηβῖθιβ Οραβ. [Ὀἶθ86. Παπιϊο τ ὁχ 510} ΑἸΠΘπἃ5 
᾿Ρουνθηϊγοῖ, δὰ ἰοίο Πΐθπηϊβ ἰοπρουο Π06 ἰζον αἰ 0116 [Ὁ1556. 

1).0 [5 ὉΠΠπὸ 1. 1 ρὲ 18]. 
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1ᾷ αποα ῬΥΟΌΔ116 οϑῦ, ὩΪΒῚ α165 ποοίθβατπθ οομεϊππθ σϑῃθ- 
Ῥαπίπι, οἰσοαπὶ ῬΘΙΟΡΟμΠθϑτη αὐϊάθγη οοἷἴο αἸθὰ5β 1ᾳ οοη- 
ΠΟῚ Υἱσ Ῥοίοσαὺ (οἷ. Π| 97, 1. ΙΓ 1, 2). ᾿Οὕδγθ ποῦ!8. 8]}- 
αυδηΐο ροβϑῦ δϑαπιποοίματα δϑαθατηη8]6 πππὐϊπ5. 116 Αἰμθπα5 
γιαθῦαν ῬΘΥΥΘΠΪ8886. θα [ϑοϊϑπηιβ 14 ἰρβϑῖπβ δθαυϊ πο 
ὑθιηροῦθ ἰδοῦ) 6856, ΠΙΠΙ]ΟΤΪηπ5 απᾶ6 ἀοπθ Θϑ6ΠῚ 
ϑοβίαίθ ροβϑί8 6586 ἀἸΟΘη ΤΥ ἰϑηθαμη ἰθιηρου 8 5101 ϑρδύϊιπι 
Ῥοβίπϊαηῦθ αὖ ἢᾶθ0 εἰΐγῷ ῬΥΟΡύοΥ Υϑγαη ΟΟΠΘΧΙΠῚ δοϑίδἐϊ 
δαἀαϊία 6556 ΘΟΡΊ ΔΥῚ ῬΥΟΥΒΒ. ποαπθαὺ. Ρυϊπηατη Θηΐτη ᾿Αὐμο- 
ΘΗΒ65. απ ΤῊ] Ὀ15 ΥΘΥΘΥΒΙΒ ΠῸΠ ΟΥθάθθαηδ; ὕμπηη ψΘΊῸ, 
Ομ 6Χ ἴτῶ οὖ ὑϊπηοῦθ 86 ὑϑοθριββθηῦ, ΟἸδ5586 ΠῚ ρδυδΥΘ οὖ 
ΘΟΥΠΡ]ΘΤ6 ἀθουθυθυηΐ, Β00105 1π ἢα6 γϑίηθυθ, τ65 ὉΥΌΘΠΕΒ 
1ῃ ῬΔΥΒΙΤΠΟΠΙΔ ΠῚ [ΘΠ ΡΘΥΔΥΘ, τηϑ ΙΒ ὑπ ΒΘΠΙΟΤ ΙΗ ὙἸΓΟΥΆΤΩ 
ΟΥ̓ΘΑΥΒ αὉἹ ὅ(6 ῬΥϑθβθηθὶ ὑϑυτη βἐθύι οοπϑυ!αγοὺ οὖ δα ρο- 
Ῥαϊαση ἰθυυθῦ, οἱ ἤᾶθο οἵηπὶα Ποῖ 50] τππὶ ἀρουθνογαπῦ, 564 

οὐϊαπι ρου βοιθαπὺ (ὙἼΠ΄.1). Οὕδθ απΐπ Ρ]τι8 ὉΠἾτ15 ΠΠΘ 1518 
ϑρδύϊαση ὙϑαἸβινθυϊηῦ ΠΟῸΪ86. πο σἱαθύαν ἀπ ὈΙ[αΥ1 ΡΟ5886. Ἶ) 
Ῥγαθίθυθα ἢὰσ ρϑυθπθηῦ απ86 46 ριρπα δα Ποϊϊατη ἔδούδ 
ΘΟΤΗ ΤΙ ΘΙ ΟΥ̓Δ τι. (απο Θηϊπὶ 416 ροβέατπδτη ΗἸρΡΡροογαίθβ 
ἄοτηο Ῥῥγοΐθοίτβ θϑῦ, θὰ ῬΈ ΡΠ, οϑὺ σουηπηῖδϑα (ΤΥ 90. 98. 96). 
Οὐτα δαίθιη Ποπιοβϑίμθπθβ ἃ Ναυρβοίο (ΤΥ 77) ϑ5᾽ρΠῃδ8 
ΟἸα556. ρευυθῃϊββθῦ, ποπαπηη 1116 ἴθ Βοροίϊα, βϑθᾶ ἴῃ 1{1Π6Υ0 
εὐαὺ (1 89)... Εχ οὸ ἰριθαυ ἰθιηροῦθ απὸ Πριπ βίο 68 
χειμῶνος εὐϑὺς ἀρχομένου (ΤΥ 89. 1) δἃποογαβ βο]νὶῦ Υἱχ 
ἀθοθῖη 165 ρυϑϑίθυϊθυαπῦ πὶ δρια Πο]ππὶ Ρπρσπδγθίατ. 
Βτιθνὶ ροβῦ μᾶπο ριρσμδιη (τῶν ᾿“ϑηναίων ἐν τοῖς Βοιωτοῖς 
νεωστὶ πεπληγμένων) ΒταβΙα5. ΑἸΩΡΒΙ ΡΟ] τη οσοσπρανὶς (Υ͂ 
108, 1. δ), αὰοὸ δηΐθ πηθάϊατη Π)θοθιηῦ. ποὸη νἱἀθίαν ρτο- 
ἴθούπιβ 6886: πϑτὴ χειμὼν ἦν καὶ ὑπένειφεν (ΥΥ̓͂ 108, 2). 
51. στέαγ ΤῊ. δθαπϊποοίί τη. δὐθιπηπα]6 ρτῸ Ὠἰθιῖβ 1πἰ 0 
Βα 858. ΒΌΤΠΙΤΗΠΒ, Ρ]π8 ὅπ0 ΤΠΘΠη85685 ᾿πίθυ Ῥασπδτι Π6- 

1) ϑοῃπηιῖα5. Ππροτο δἀβιϊρυϊαίπβ. Πᾶθο Ὁ. θὅ 54. ἰΐᾷ ἴπ ἀδοθπὶ 
ἀἴθγαμπι δηριιβιῖϊα8. σοαγίανι! οὖ ἐπὶ πολὺ ΨΠΠῚ, 1 οοπίτα οἷπβ ἰοσα- 
1018. 58 ηίθητ τη Ρᾶιι605 ἀἴ65 βἰσηϊῆοανθ, ἀθογοία. {Π|4τπα σΟηὨτΪΟΠ6 
ἴαοία, γὸ5. ἀβογθίαβ ρϑιοῖὶβ ἀἴθθιιβ σοηΐθοίαβ 6588. βἰαίπογοῖ, πᾶ 
ΟΠἸἷα ΟΠπὶ ῬΓΟΒΔὈΙΙαΙΘ οανθηῖ, Οοποραϊηηιβ εἰ σοῦρθα απ86 ἦθ 
οδρεϊν 18. ἴῃ Ἰδυτππη185. οοηϊοοι 8 ὙΠ 87, 8. Ιοσαπίαῦ: καὶ ἡμέρας μὲν 
ἑβδομήκοντά τινας οὕτω διῃτήϑησαν ἁϑρόοι" ἔπειτα... ἀπέ- 
δοντο δχίτα ΓΘΓΠΠῚ 5ΘΓΪ ΠῚ ἰπίθγροβίία τὸ5 ροϑὶ δοβϑίαίθμπι [βοίδβ. οο - 
{πο γα; 866 τηΐπτ5 ΡΥΓΟΌΔΌΙ6 οϑὲ ΤῊ... οαπὶ ἤδοο παρενϑέτως τἀάοτοί, 
τοῖο πος βεριπασϊηῖα ἀϊθγιπη βρδιῖο απᾶπὶ πλαϊτ0 πιΐποτα δοβίδίϊϑ 
ἢ ποτὶ γα ΒΟΥ ΘΒΒΊΠ 6556. 

2) Ναπη 46 οχίγδογάϊ πανία 4 πδάδπιὶ πἶνα ποι ᾿ἰσοὶ οοσίίατα οὐ ἴῃ 
ἴρ88ἃ Αἰοα ἃπίθ θχθιηίθη Πθοθπιῦ, ΠΟ βοἱοῦ πἴησογο, Οἵ, Νβιτπηδηη- 
Ῥαυίβοῃῃ δάχεϊκ. αϑορν. υοπ Ονιίθολοηῖ, Ὁ. Θ00, 
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ἸΙΘηβθ 1. οὗ ΑἸΩΡὮ]ΡΟ]18. ΟΟΟαρδύϊομθπι ᾿πὐθυθυϑηΐ, ααοα Ἰηΐου- 
γϑ]]ατη πὸπ δθο0 νἱἀθίαν ὈΓΘΥΘ 6858. ἷ) 

Ποϑίδῦ αὖ Ὀγονυιθυ γϑίαϊθιηιιβ αὰϑ 84 ΘΟμἢνηϑη 8 
ΘΟΠ ΓΔ 5θηὐθη 81 8] ἰδ, βαπὺύ. Οπτπι ἰοιύαν ΒΥΔΒΙἀἃΒ 
ὃ. 424 οοπίτα Δοδπίμαμη ρῥτοίθούαβ ὀλίγον πρὸ τρυγήτου 
(ΙΥ 84, 1), αποᾶ Ιἄθητη οϑὺ δἴαιθ πρὸς τὸ φϑινόπωρον 3), 
Θϑῖὴ ὉΥΌΘΙ ΟΥ̓ η6 δα (6 βού θ τ. Ρουουϑϑδθῦ, πῸη ΠλαΪτο 
Ῥοϑὺ οὐϊδιη ϑἰαρὶνιδαθ ἃ} ΑὐΠΘμἸθηβίθιι5 ἀθβοϊσογιπὺ (ΤΥ 88). 
Θυϊθὰβ τϑῦυβ πϑιγαῦβ ΤῊ. ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ ϑέρει 
τούτῳ ἐγένετο δααϊύ. 5.864 5ἰαριγιαΒ ᾿Ρ50. ϑθβίδὑβ ἤμθ ἀ6- 
ἔθοῖθβθ 818. ὙΘΥΡῚΒ ΠῸῚ βρη Πού, οὖ 51 415 [ουῦθ τ] ΓΘ ῸΓ 
αποα το] ]αὰδ, αθϑύδυϊβ ραγὶθ Βυδϑι 88. Π18}} ΘροΥΙῦ, ΓΘΒΡΟΠ ΒΥ 
Ῥοΐοθϑὺ θα πὶ δ αν 5586 Θ ρα ΟΠ. α81 ἸΠΒΘΟΌΘΗΪΙ Π]ΘΠῚ1Θ 
ἔχων τοὺς ἐπὶ Θράκης ξυμμάχους οοπύτα ΑτηρὨ]ρΡΟ]τη. 888- 
οορὶὺ (ΤΥ 102, 1). Οονίθ ααἱ 810 γϑυθαίαῦ ἰθιηρΟΥΒ ᾿πίθν- 
ΔΙ] ατη δαγηϊθγθ αἀὸ 165 ΟὙΔΥΪΟΥΒ ΤΠΟΠΊΘΗΪΙ ΠΟῚ οϑϑίδ, 
δῦ, ἰπίθυ Ραρμδιη Π6]]Θη58ηῚ οὖ οοοαραΐδηη ΑΥΠΡΒΙΡΟΙ ΠΩ, 
αὖ Ἰηοο αἸΧΙΠλτ5, ϑρδύϊαη ΠΟ Ταΐηπ8 ἸΟΠΡΙα βἰδίμθγ 8 
φοσιπύαι απὸ ἰΐθπι 1811] δούππι 510 (οἵ. ΤῊ 101). ΝΜ] 
ἀριπᾶθ οἰβοιθαν εχ 115 αὰ88 11 31. 82 46 Αὐπθηιθηβία πη ἴῃ 
Μερδύθηβ68 ἱπουγβίομθ περὶ τὸ φϑινόπωρον ἴβοϊα οἱ Αἴὰ- 
Ἰαμίω τοῦ ϑέρους τούτου τελευτῶντος τησηϊΐα ΠΔΥΥΘΉ [7] 
ΟΠ ααδηθατη θη ρογ1]8 ᾿π θ᾽ Π88 ΥῈ5 ᾿πύθυθϑϑουῦ ΠΟῚ ΠΊ6- 
τηογϑύαχη 510. ΑΠΘΥΥΙ δαύοη. πὰὺ ΟΥ̓ μΪπο πῸη ροϊογδηὺ 1Π 
80. 81. Νδιὴ απδ6 11 850 Αὐπμθηϊθηβίατη ΟἸ85518. ΘΘ581588 
ΠΔΙΤΘύα1, δ. ραΐθὺ πίθου 50115 ἀθίθονοπθοιη αὐ ὃ. Αὐρ,. 
δχϑυιν (ἸἸ 28) εὐ τὸ φϑινόπωρον (11 81, 1) ἴδούα 6858. 
Οὐπι δαΐθιη οἶτοαῦ Πτιῖπβ ᾿εἰςὰτπὰ ῬΘΙΊΟ]65. ᾿ΠΟΌΥΒΙΟΠΘΙΩ 1Π 
Μερδυίάθηῃ [6 οἰββϑ, [6116 ϑοάθηη ἐθιη ΡΟΥΘ 1188 ΠᾶΥΘΒ ἀΟΙΠΏΤΩ 
γβάθιαμίεβ δἱ δυΧ 0 γϑηΐτα ροϊοσαπὺ (1 81, 1).) Νοϑαὰθ 
6Χχ τϑῦὰι5 ἰουίϊα δοβϑίαίθ σϑϑυϊβ (11 79 --- Θ8) ἀθηηοπβύγα 
Ῥούοδὺ δϑαπϊποοίϊαμη ὁ888 ϑϑβίαςβ ἥπθιη. Νάαχμι, αὖ 8]18 
οἸαϊ  ϑηλ8. ΠΘαὰ8 8815 οουΐο ἀθῆμιγθ Ἰοὺ απϑηΐαμη ἰθη1- 
ῬΟΥῚΒ 5101 ροξθα!θηῦ γὸ5 11 79 παγγαΐδθ δῦ δρραγαΐιβδ θχ- 
ῬΘαΙ ΟὨ15 ἴῃ ΑΟδΥ Δ Ώ]δ 1 βυιβοθρίαθ 11 80, 4 σΟμΙ ΘΙ Οὐ ἃ [18 

1) ιοά. ΧΙ 69 ρυρηᾶπὶ Πε] Θμ5 θη οὐἰδπὶ ροϑύ ΑἸΠρ ΠΡΟ] 5 
ΟΟΟΕΡΔΙΪΟ ΠΟ ΠῚ ΠΑΡΓΔί, 

2) Οὗ, Ἡδβιοάϊ Ορ. 610 84. 
8) Επαπιδὶ θαΐμη ἀδα οί πιι8. βοαθοὶμ αἴθ5. αὶ ἃ Ραρηἃ ἀ8616 

δὰ Πεἰϊαπὶ οαρίμππὶ ἰγδηβίθναπι (ΤΥ 101, 1), ἰΆπλθη ἀΠ15. ἔθΡ8. ΠΗ 515 
οὐ απ! }18 γοβίδί, 

4) Βαϊβαὰ βᾶπο ἀθ φϑινοπώρου ἰηϊῖο βίαίαππὺ ααἱ, ἰά αυοὰ 
ΟἸα 85. ἴδοὶϊι, ἤδη γ6 πὶ πιθηϑὶ Οοιοθυὶ ἰτἰθυπηΐ; 568 ἴῃ ἤΠδο αυδθδιῖίοπθ 
ποὺ 46 ἰηἰτο, βοὰ ἀθ οχίια φϑινοπώρου δοίταγ, ααᾶτο ἃ θᾶ αἰΐθπᾶ 
οϑί ΒΘ πλ 1} ἀϊδραιαιίο Ρ, 48 564. 
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Πθαὰθ απδηΐιμπι 16 ῬΥΙΟΤΘΙΏ ῬΠΒΟΙΎΠΙΟΠΙΒ νἱοίουϊαιη πἃ- 
γϑ] θη (11 88. 84) οὐ ξυμβούλων «ἃ Οποπηαμπι 8.0] Θραὐϊοπθπι 
(11 85, 1) ᾿πέθγοθββθυῖν δαῦ ααϑηηαϊα πϑνῖαπι 58 0514118. Θοπη- 
Ῥδυϑη 618 (Π| 88, 8. 4) Τιϑοθαδθιπο 1} οὖ Αἰ ΠΘΏἾΘη5885 οσοαρϑῦϊ 
Ῥαθυιπῦ. Νβϑαῖιθ Πη8 918. ΘΟΠΟΙ ΠΒΙΟΠ ΘΠ βου 1]οθὺ δχ Οδυπθὶ 
ΤΏΘΠ518, ααθιη Αὐΐϊοο Μοίαρι θη] ο] τϑϑροόπᾶθγ Ρ]αὐ. ΝΊΟ. 28 
ἰθβύῖβ θϑῦ, τηθῃζομπθ Κ᾿ ὅ4, 8 ἴδοία οὖ συϑρυβ αὐδθ ἀθπαθ 
ὨΔΙΥΔΗΪΟΙΣ, ΟΠ] Οαδηαη ἰθΠΊΡΟΥΒ 1ηὐθυν8]] τη ψοοδΌπ]ο 
ὕστερον Υ δῦ, 2 5ἰρηϊθοθίαν ΠπῸΠ οοπδίθί; οουτίθ ΤῊ. ὈΥΘΥΘ 
Βρδύϊαση Ἰη θυ Γ]15888 ΠΟ ΒΡ ἸΠοανῦ. ΟὙΔΥΙΒΒΙΠ ΠΤ] δαΐθ 
Δαν ΘΥΒΔΥΙΟΥΠῚ ΔΥΘΏΙΠΘΗ Ιη ΒΕΠΙ Ιη δύ ὃχ 70. 1 τοῦ 
δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἀρχομένου εὐθὺς οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι, ἐπειδὴ τὰ Κάρνεια ἤγαγον, ἐξεστράτευσαν: τπιᾶπι 5] 
ῬΥΘΘΡΎΘΒΒΟ 8ΠΠ0 [,ϑοΟΘαθ θυ 0 }}}1 ΠΊΘΠΒΘΠΙ ᾿πίθυο]αΥΘ πὶ 81641- 
1588. ραξθπίαγ, πο δηπὸ (0]. 90, 8 --Ξ 418117) Οδυπθαπι 
ΘΟΏΨΘΏΪ 6. οὑτη Βοδαγοχηΐομθ ἃ. 9. ϑορύ. ἱποϊριθηίθ 1), οὖ 
Ομ δπθα πη ϊο τΠθ 86 ἢπιΐδ ϑἰμῦ 7), Πϊθιηθιι ἃ δϑααϊ- 
ποοίϊο ᾿ποθρ]8586. θα Θὰ ΘΟάΘΙῚ 8ΠΠῸ οὐϊδηη ΑὐΠΘΗΪΘΉΒ68, 
81 αὐ]ᾶθηη ΒΟΘΟΙΚΉἢ ΥϑύΟη65 ΒΘΟΌΙΤΩΤΙ", ΤηΘΏβθιη ᾿πὐθγοδ]δ- 
γΘΥΙηὔ, ΠΘΟΘΒ86 οϑὺ 1πΒΘα ΘΠ] ΔηΠῸ Οὐδ πθυη Οπὶ ΘΟάθηη 
τη6 88 Αὐίϊθ0 δίαθ ῬΥΊΟΓΘ ΘΟΠΡΎ 586, 5) Οαπὶ ϑαίθπι 8. 418 
ὉΠΠΙΠῚὰ8 4165 ΝΜ θἰδρΊ ]Οἢ5. ἔπουῦ 8. ϑδρύ., Οδύπθα ϑαΐθηῃ 
ΤΩΘ6ἸΟ ΤΠΘΏ58 ΟΘΒΙΘΥἸηὗ, ΘΟΡΙΠῚ ΘΧΙύτ5 Ρ] 5 ἼΠῸ ΙΏΘΠ86 8 ηῖθ 
ΘΘανποούϊατη ογαῦ. ΟπδΥ6 γϑυρᾶ ἐπειδὴ τὰ Καρνεια ἤγαγον 
ἼΘ ΘἿΠ. ΘΟΙΌΙΩ ΟἸΪΘΙη ΟΡΙΏΪΟΠΘ 5815 οοποϊππαπὺ ααὶ 80 
ΘΘαᾺΪΠΟΟὗΟ Πθυηθὰ ΤῊ. Ἰποῦμδ880 ραίδηῦ. Αοοθαϊ αὐοά 
δα ἰθιηραβ 5] σμἸΠοδπ τὴ ροβὺ τοῦ χειμῶνος ἀρχομένου ΠΟΙ 
ΒΟΙΌΠΙ ῬΙΟΥΒΙΒ. ΒΡ δοᾶηθᾶ ϑιηὖ, 564 Θοὐΐδπι ὈΥΟρΡίου 8 πι- 
ῬΟΥΠῚ (ἸΒΟΥΙΠΊΘ ῬΆΙΩ ΟΟΠΘηΪθη 8. πο γοῦοὸ οϑβϑιη 
115. ΘΟΠ ΠΟΙ] Θχἰβυϊμηδηῦ ΟἿ ΤιϑΟΘαΘΘΠΊΟΥ118. ἸΗ] 010 ΒΙΘΙαῚ8 δᾶ 
ὈΘΙ]Ὰπη Ργοἤοἶβοὶ ΠΙοπθυϊύ, Οδύπθα ποπ ΟὈδὑ1 1586. ααΐπ οὐΐϊδιη 
ϑοδϑίαίθ χα ρθαϊ ]οπθι 1}}} Τϑοθυθηῦ οχ Υ ὅδ, 8 ἀρρᾶτού, Ὁ] 
ΒΌΡΘΙΙΟΥΘ 8ΠΠη0 ροβὺ δὰ (Υ̓ ὅ4, 2) δίαιιθ ἀθϑίδίϊβ ἐθιηροῦΘ 
(Υ 88, 1) ὕδΥγαβ ργοίδβοι βββθ αἰουμίασ. Οὐδ Πᾶθο υϑυῦδ 

1) Οὗ. Βοθοκῃ. Ποηπάομκι. ρ. 21. 
2) Οἵ, Αἰμβϑη. Ρ. 141 ἔ οὐ ΡΙ αὶ, Ουδοϑί. θοὴν. ὙΠ] 1, 3, 2, υδὶ 

ἑβδόμην αἰϊαπι ἀἴεπὶ ἐ58θ6ὸ ροβϑὲ αἰαῃθ ἑβδόμην ἵσταμένου 
ἔγαβινα Πδυϊο]αῖαν ὕηρον ἴῃ ΡΗΪ. ΧΧΧΧΙΠΙ ρ. 681. ΟΥ, Μοιηηι8. 
Ολροηποὶ. Ὁ. 90. 

8) ΑἸτιοῦ ἴα ἀθπιιπι ΓῈ8. 586 Παθδνθῖ, 8ὶ οπὶ ΠησθγῸ Ὁ Ὁ], 89, 
4 -ῷ 421,20 δ]1ὰπὶ ἱπιθυοαϊαπαϊ τϑιϊοηοτη ἱποϊρογθπιιβ, θά ἰᾷ πθ 
'ρ56. 4υϊάθη ΟΠ τη 8, αἱ 'ἴπ Π00 Ιοοο ἐχρβάϊοπαο ΠΠπρϑγὰπὶ (Ζεί. 
685 Τὰ. Ρ. ὅ9 54.) βϑαυΐϊϊαγ, ρτγοῦθαι. Ῥοβίθα τἀπιθὴ ἴρ886 4046 
ὕηρεν ἃ, 418 Οδγπθιπη οὐπὴ Νοίαρὶ πο π6 ΘΟηνθηἶββα ρυΐανὶν ΡΠ]. 
1 Σ Ρ..1689.53α: 
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ἃ ΤΘΙτπὶ ΟΘοπΐοχύι Ρ]8η8 8]16ηἃ ϑαπὺ οὗ 510 ἴτ0 ΚΥΌΠΘΡΘΓ 
Θἃ Ῥ͵ΙῸ ᾿1Π51010115 Βαθαϊῦ. 

ΗΒ. Θσχροβϑιθβ ἰᾶπὶ 588015 ἀθιηοηῃβδίγαϊαιη σ᾽αθῦθι 6586 
ΤῊ. ΒΙΘΙΘΠῚ ΠῸΠ Δ]1ΘΥ δἰαπ1θ. ΟΟΙΏΤΉΤΙ ΙΒ βοηὐθηὐα, θυ δῦ 
ἃ τηϑύαθηο Ῥ]θιθάθπηη οὐοδϑα, 4] οἰγτοα 10, Νον. Ἱποϊαθθαῦ, 
1ΠΟΘΡΙΒ56 δίαιμθ ᾿ΠΠΡΆΓΘ5. 6556 ψΟΪ 556. 811 ρᾶγίθβ δθϑέδ[βμι 
οὐ Βιθηθιη. (ποά δαΐίθπι ΨΙ 21, 2, ὉΌῚ ἰθιηριβ Τ8115 ΟἸΘΈΒΙ 

ΒΙσμ Ποίαν, μηνῶν τεσσάρων τῶν χειμερινῶν τηθη ΟΠ θῚη 
ἔδοϊδ, ποι σουοβ αποβάδιῃ οἰ γ 1185. ΤΠ Θη588 ἀἸοὶῦ (πᾶπὶ ΠΟΙΌΤΩ 
Ἰμϊθα οὐ ἤἥπθθ σαυϊϑῦδη ), 584 181] Π1581 ἰθιπρου 5 βραύϊατη 
ἀδποίαῦ ρϑυϊηάθ αἴαπθ ὙΠ 87, 2 ἴῃ συβϑυθὶβ ἐδίδοσαν γὰρ 
αὐτῶν ἕκάστῳ ἐπὶ ὀκτὼ μῆνας κοτύλην ὕδατος καὶ δύο κο- 
τύλας σίτου, Ασουγαίθ 58Π6 Ὠίθιηβ ἸΤππογάϊάθα απδέαου 
ΤΉΘΠ565 οὐ αἸτηϊάπιτη παρθὺ, 564 ΤῊ. αὖ ΠΤΠΘΥ ΠῚ ΒΤΩΤΊΘ Τα 
ἴῃ ὈΓΘΥΪᾺΒ ΘΟ μϑμἀογοῦ 6δὸ δἀαποῖτβ οϑῦ απο γϑυθῖδ 
πϑυ]ραίϊο ΠΟΙ Ρ]ὰ5 ατπιδύϊιου Τηθη885 απ!θβοθραῦ. Ναπι ΑἰΠ6- 
ΠΪΘΗΒΙΠη ΟἸ55187}15. ἴῃ Οοἴο ΤΠΘΠ568 ΙΠΘΥ665 ἀδθθξαν ἢ) οὗ, 
αὖ Ψερσοί. ΓΝ 39 ἀϊοϊῦ, 6χ 416 ἰθυξϊο ἰᾶτιβ ΝΟΥ ὉΓ 65 ἀϑατιθ 
ἴπ ἀἰθη βοχύπμη ἰΔ5 Μδγυίϊα5. τηδυῖα οἰϑπα θη αν. 

2, 6 6111 ΡΘΙΟΡΟΠ 6518 0Ι 1π|1010. 2) 

ΤΠΘΌΔΠΟΥαΠι ἴῃ Ρ]αἰθθθηβιαπι ὉΥΌΘπι ἸΠΟΌΤ510, ὑπ68 
ΤῊ. ὈΘΙ]αΙη. ΘΧΟΥΒΌΙη 6586 γο]αϊύ, οαπὶ Ὁ]. 87, 1 το 452,31 
ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ (1 2. 1), 1. 6. οἶγοῦ, ἀϑααϊποούϊατῃ, ἔδούα 
δῦ, ἸΙ4απθ ρϑαοὶβ ἀϊθθα8. δηΐθ πούδπι ᾿ππδη (11 4, 2), 4086, 
ΟἿ ΡῬΙΌΡΘ 8ϑθαπιποού πὶ οϑϑθῦ, 60 8ηπὸ θ.(7. ΑΡΥ115 1η- 
οἷα 3), δαΐθ θαχτη αἴτια ΤΉ ΘΌΔΠΟΒ ᾿πναβῖ558 οἰβοιίιν, ἘΔΙΒΌτα 
ἸσΊΥ οϑὺ απο 11 2, 1 ἴῃ Ἰ1ΌΥῚ5 Τηϑ πα βου ρῦ 15. ὑγϑαϊθαμ 
᾿πγυθηϊθαν, γϑῖὰ ΘΥΘηἾ5886 Πυϑοδώρου ἔτι δύο μῆνας ἄρχον- 
τος ᾿ἀϑηναίοις, 51 αὐἱάθπι οθτύαμη δῦ ᾿πἰδίατη ἃπηὶ Αὐθοὶ 
60 ἰθιῆροῦβθ τηθηβοη Ηθοδίοτη ὈΘΟΠθῖα ἔπ586. οὗ οαὰ ΠΟΟ 
ΔΥΌΠΟΙΠίΘ8. τη π8 [Π15886.) Νδῶπι ᾿πίου ΑΡρυ]θπὶ ᾿πθιυηύθιῃ 

1) Οὗ, ῬΙαι. Ρουῖοὶ. 11 ἔπλεον ὀκτὼ μῆνας ἔμμισϑοι. 
2) ΜΝ ΠαπιονγιΖὶϊ 46 μᾶς τ ορίπἰοποπὶ δὲ αυᾶβ ἰπθ ἀασχὶν 46 

ΤῊ. Οροῦδ βυβρίοϊοηθβ (Οαγ, Τῆπο. Ρ. 8 544ᾳ. ἤεγιῃ. ΧΧ ῥ, 477 544.) 
5815 ΒΌΡΘΓαιια τοί ταν Τυϊρβὶαβ ἴῃ ϑιαᾶ, Τιρβίθηβ, ὙΠ| Ρ. 161 564. 
ΑΠηΑ]. Ρἢ}]. ἃ. 1880 ρ. 076 5344. Εἰίδτι ἴΠπρὸν ἴῃ ΡΒΠΠο]. ΧΧΧΧΙΝ 
Ρ. 022 5344. οἰβὶ πο) οπηηΐα δὺ ρἰθύδαιιθ γθοῖθ οοπίτα δὰμ ἀϊβραίαν, 
Ιὰᾳὰ6 ποὺ ἰΙοθὺ θὰ ὀχρόποῦο Βα βοϊθθαῦ ααἰθτι8. Πα ΓΟ πὶ διηθπαδ- 
τἰ0η685 ἃ ΠΟΡΪ5 ΠΠ 2, 1 τεοθρίαθ οι ργοθδητον, 

8) ΟἷἉ, Βορο, οπαάομπῖ. ᾿. 18. Μοπιηβ. σλροποὶ. Ρ. 867 54. 870. 
4) Οαΐ, ταὖ πυιηθγιπὶ ἴῃ [ἰργῖβ π1858. ἰὐδαϊταπὶ ἀεἴδπάθιθι, ἤοΟ 

ΠΟ ββίμηο ἰΘΠΊΡΟΓΘ πδρᾶγθ ΟΠ δίι5. δϑὺ, ΚαΡΊοΙκῖπ5, ϑίδίαθυο σοδοαβ 
δὲ ἃρυά θὶοά, ΧΙ 80, 1 οὐ Ριοϊθπ). ΑἸπηασ, ΠΠ1 2 (νοὶ, 1 Ρ. 162 56. 
εἰ, Ηδὶπιαηα6), αἰιογπιὶ ἰΘ5ιπλοπἰὰ ρ΄ πη 6. ἰπῖθν 8586. οοπβθηί απ, [4180 
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οὐ ΡῬΥΪΠαΙη ἀἰθὰ Απριυϑίϊ, ἃ απὸ ἃ. 451 Ηθοδίοιη ΔΘΟῃ 
ποθ θαῦ, πο ἄπο, 56α απδύδιον τη η8585 βαηῦ. Τάθι οχ 
Υ 20,1 αὗται αἵ σπονδαὶ ἐγένοντο τελευτῶντος τοῦ χειμῶ- 
γος ἅμα ἦρι, ἐκ Διονυσίων εὐθὺς τῶν ἀστικῶν, αὐτόδεκα 
ἐτὼν διελϑόντων καὶ ἡμερῶν ὀλίγων παρενεγκουσῶν ἢ ὡς 
τὸ πρῶτον [ἡ ἐσβολὴ ἡ ἐς τὴν ᾿Αττικὴν καὶ] 1) ἡ ἀρχὴ τοῦ 
πολέμου τοῦδε ἐγένετο οοσποβοϊδαγ. Νδη 51 ΝΙοῖδθ ρᾶχ, αὖ 
ΒΌΡΥΘ, ὙἹΙΤπ5, Ἰαγαία οϑὺ 2. Ε]ΠΘΡΉΏΘΌΟΙΙΟΠΙΒ Ξε 11, Αρυ "118, 
ἀθογοία 14. ἘΠΔΡΉ. τε 51. Μδυ 1, αὖ ἀθοθῖ 8 ηΠὶ ᾿πίθγοοαδηΐ, 
πο Ροίοθϑὺ Ὀθ]] πὶ ἀποῦτι8 τη θη 510 τι5. ΟἸΨ 115. ἀπΐθ ὈΥΪ ΠΤ 
αἴθ Ηθοδίοπι ὈΘΘΟΙ]Β, 1. 6. 2, ΤπΠ1], ΘΧΒΥΒ1556, 564 οἸΤοδ 
ΑΡΥ1115 1πλύϊ]απη, 1. 6. απδὐαοῦ τηθη510τι5. πέρ Ἡθοδίουη 860- 
ΠΘΠ. ΝΘΟΘ586 δυιΐθιη οϑὺ 80 1ρ80 ΤῊ. ἰθιῆριβ 4πὸ ὈΘΙ] πη 
Θχουξζαμη δῦ ΠΟῸῚ ΒΌΠΠ 8 Ἴ1η ΘΟΙΡΥΘΗΘΏΒιΤη, 5664 δϑοσαγνδῦθ 
ΒΘ  Ποδίαση 6556: Π81Ὶ 8]1061 ῬΘΌΘΟΥ Τα ἀἸΘτ απ αἰ Πυθα δ 
αα8θ Υ 20, 1 ὀοΙηΙηθη σα υ ΘοΙαραύδηο αἸσποβοὶ πϑατηῦ. 
ΤἸίδαπθ 1081 απδύθαον τπθη8565 Ῥυύποάογο δα ρϑυβῃάαχη τη8- 
σἸβύγα τη ΒΌΡΘΥυαηῦ οὖ ὈΘ]] τη οχουίατη οϑὺ αἰζϊτηο 416 
Απὐμθϑίθυιοηβ, 1. 6. 4,ὅ. Αρυβ, ἀσοῦυβ ἀἰθθυβ δπίθ 
ΠΟΥΔΙ ᾿πμδπη (11 4, 2). [ἴδ 51] οϑί, απϑύναου 168 ἀδθβαμὺ 
ΑὈΟΙΠΪηΠ8 πέρι Ὁ611}1 δχουάϊππη οὐ ἀθογθίαπη ρϑοθιη ἄθοθη- 
Ἡατη Ἰηΐθυβιῦύ. 61 Πη 46 Π16]18 Ἰΐῶ οὐϊϑη θὰ απϑαάγαηῦ απι88 

ΑΡβθαδθπι ΡΟ ΠΟηΐθπι ργῸ ῬΥΓΟάΟΡΟ ΠοΙηϊ Παίππη 6556 οὐ Απιϊρῃομίὶ 
ΟΥΑΙ ΟΠΟπῚ περὶ τοῦ χορευτοῦ, υνὶ ἃἃὶ 44 ἀϊδογτίθ ἱπαϊοαίαν ἈτοΠοπίοβ 
Ἰπθαπίθ Ἠθοδίουη θά ΘΟ Π6 πιᾶρ βίγαί α ΠῚ 8.41586, ἰθηθυα αρἰπαϊοαγο, Δο- 
οοαϊῦ δυΐθτη ΠΪ5 (6βι[π] 0115. ̓ ρδῖπβ ΤῊ, ἰηαϊοῖαπι, ααἱὶ ΨΙ 80, 1 ΑἰΠε- 
ὨΐΘΠΒ1πΠῚ ΟἰΆ 5561. ἴῃ Θ1Ο 118 Πὶ ρΥοἰθοία πη 6556 αἀἰοῖῦ ϑέρους μεσοῦντος 
Μ - - 5 -- 

ἤδη. Αποα ἰομηρι5 οὑπὶ ϑοϊΓορΠουΐοηθ, ααἱ ἃ. 415 40 11, Τμηϊὶ 
ἱποὶρίθθαῖ, ρυὶὰ5. 6556 υἱχ ροβδβὶὶ (πᾶπι| βθοιπᾶάμπι Ῥβϑιᾶο - ΗἸΙρροοτγ. 
1,1. τηϑαϊο ἀδπιπηὶ δίαϊο νϑὺὺ ἢηϊθρθαίαν, απ ἀ6 τὸ οὗ Βορβοκῇ. 
ϑοπηθΉΚΥ. Ὁ. 98, εἰ ϑέρους μεσοῦντος ἰάδηη ἴοεγθ 6586 γ᾽ ἀθίυν δία 
τοῦ ϑέρους ἀκμάξοντος 11 19, 1. 46 4ὸ αἰχίτηι5), ΑΥὙἰπιηθβτιβ, 
αὰο0 ἃ. 416,15 ΔτοΠοηΐδ οἰα556 1} ργοδοία Π] 6556 ἰβᾶθιβ ΥἹ 14 ιθείδίαν, 
ΤΏΘη56. ΒΟΙΓΟΡΠΟΥΙΟΠΘ Εἰΐαπη Τπθγθ ἔπηροθαίαν, ΡΟΥΤῸ 5], αὐ βίδγα 
Ροββδὶὶ δύο μῆνας, ἴᾳπο Δηπαπ)Ὶ ἀποθιι5. πιθηβίθβ δηΐο Ηροδίοιη- 
Ὀαθοηθη ἱποθρῖβ88. ΒυμηΪΐαῦ., Βα Βιαἶα ὙἹΙ 94, 4 οΟΙΠΙΠΘΙΠΟΥαΙἃ ΠῸΠ 
γεΥΘ, 56 Πίθμηθ ἴῃ ϑ1ΟἸΠἸτὴ δά νθηϊββθηΐ, 4ἃ ἀθ στὸ οὗ, απᾶθ βαρ ἃ 
ΘΧΡΟΒβιία βιηΐ ρ, 287 54. 

1) ψεῦθα ἱποίβα δὺ ἴρ5ο ΤῊ,, 4αἱ ἱποιγβί οηθπὶ ἴῃ Αἰϊοαμι οοίο- 
βἰηία ἀϊοθὰβ ροβὶ ὙΠορθᾶπουαπὶ ἴῃ Ρ]αίαθα8 ἱπηρδίμπι ἴδοίιπὶ 6588 1 
19, 1 ἀἰοῖτ, βουὶρία 6556. ΠῸΠ ΡΌ558 ΠηΒΠΪ Θϑίπτη δϑὲ πθατ6 αἰ ΘΟ] ΔΤῚ 
ΡΓοΟϊδούι ἢ) οϑύ ἱπιθυρ ϑία Π] δυι 1 Π 0118. ἅπι να} }8 ΒΡ οἱ Ομ θὰ5. 4015 
᾿πτο ΘΡ  Ὀ1]6η} μᾶης ἀα 6 ῬΥΟΥΒῸΒ. ἈΡΒαΓάΔ ἢ ΤΘΡΙΙΡ ΠΔἢ ἐδ ΠῚ ΘΧΟΌΒΔΓΟ 
βίπάπογαηί, Ααἀβοῦὶρία 5απὶ ἃ 0 ἱπίθγργθίθ δἰΐᾳαο 4 νοΥθΟΥ απ 4π86 
126, 2 Ιερσιαπν τϑοογάδίιβ πὸπ ΤΠΘΡΆΠΟΓῸΠΙ ἱπηροθίιηι, 564 Ρεϊο- 
ῬΟΠΠΘΒΙΟΡᾺ ΠῚ ἰΠΟΙ ΓΒ ΟΠ ΘΠ ΡΓῸ Ὀ6Ι}1 Ἰηϊτῖο ΠαΡαϊ, 56 1195, 2 ἀδ 
Ὀ6110 ᾿πίθι 'ρ505 ᾿ϑδοθαδοπηοηΐοβ δὲ ΑἸΠΘηΐθ 565 Ἀρουῖθ Θχουΐο ΒΕΓΠΊΟ 
εβί, οαϊ ᾿πἰτὰπὶ Ὀ6}}} δηίθοθβϑῦ (1 7, 1) ἃ ὙΠεθδπουῦατη ἱπναβίοπθ 
ΘΧΟΓΒΊΙΠῚ, 
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αἀθ ἰού Ὁ611 ἰθαροσθ Ὗ 26, 1. 8 Ἰοραπίαν, ἈὉ] 1 νἱ- 
δ᾽μδ βθρύθπι 8ΠΠῸΒ ῬΘΙΤΊΒΉ51588 ἀϊοῖθαν χαὶ ἡμέρας οὐ 
πολλὰς παρενεγκούσας. Οὐτα οπΐπι Αἴμεπδθ 10. ΜΙ ΘΗ] ΟὨΪ8 
ὃ. 404 -- 25,20. ΑΡΥ1115 οαρύδθ βἰπῦ 1), 1111 Δ ΠΟΥ πὶ ΠΌΤΗΒΙΟ 
ΠῚ οὖ ΨΙΡΊΗΙ ἀ165 δοοθαπηῦ; Θομΐγα 81 1ΠΠ 2, 1 δύο μῆνας 
ὙΘΥΌΤΩ Θϑϑθύ, 86 θα πμἄθηη ΘΗΠΟΥΤ πὶ τ] γα ἀποαθαπϑάγα- 
σ᾽ηΐα αἸθ5 ἀθθβδϑθηῦ, οατη αὰ0 ΟἸθΥα) ΠΌΙΠΘΥῸ οὐ πολλάς 
ΤΩΙ. ΟΟΠΥΘΗΪ. ῬτΤῸ ἰοὺ διαΐθη ΔΠΠΟΥΠΤΩ 5ραῦϊο ὑπτ8 οὗ 
ὙΙΡΊΗΙ α168 ΠΟῸῚ 8660 1η1}}0] βϑαπὺ οὖ αἸθυ τα αἸβου ρα ϊδη 
Ὠ1Ὸ 8Δ᾽1απϑηΐο ΤηϑΟΥΘ ΠΏ 6886 α8Ππ| Οπ88 ἴπ ἄθοθη 8115 
ΘΠ] ΑὙΟΒΙ ἀδηλ1ο1 οχϑιβυϊῦ οὐϊδιη βρη βοδξοπτιτη ὀλίγων οὐ 
οὐ πολλάς ἀϊνογδιθαῦθ θχρυιταϊθαγ. Οαδθ οατῃ ἰΐὰ 5ἰπῦ, ἀὰ- 
ΟΠ ποαὰϊ ααὰ ΠῚ 2, 1 γοῖὰ 810 ΚυθθρΘΙΙ διμδηδαϊῖο 
τέσσαρας μῆνας. ἢ 

ϑθα Ρυδθίθυ δύο μῆνας οὔ 1 ῬΥΟΧΙΤΗΪΒ μετὰ τὴν 
ἐν Ποτειδαίᾳ μάχην μηνὶ ἕκτῳ πυταθγαπι ἀθργδυδίθτη 6586 
ΟΣ ἰθιῆροῦθ ῬΡᾳρηδϑα δὲ Ῥοίϊἀθθδη ΟΘΟΙΤ 5886. ΟΘΥ ]1551Π16 
οἰποιΐασ. Θαδηαο δαΐθιη π1ὸ ραρη δύῃ 510 Θχ δ  Υ]α5 ρα δ 
δα ϑγροία ἴδοϊβθ [βθιῦροσθ οορμοβοιθαῦ, αὔδὴ ΘΧ ΙΠΒΟΥ. 
Αὐὸ. Τ τ. 1719 (θα. 501}. π. 25) διομοπΐθ Αρβθαᾶθ 
8. 453,52 τηθαᾶϊο ἴβγθ τπθηβθ Μοίδρι π]0η9 {1586 δρραγϑύ. 
ΤΌΙ 6111} ἸΘΟΊΠ5 ΡΘΟΌΠΙϑιη ἀδύϑηι 6580 Θ0 ΔΙΌΠΟΠΙΘ ὈΥΙΠΠ ΠῚ 
ἀποῖθτι8 ἀθοθῖη πϑυϊατη ατιᾶ5 ΑὐΠ ΘΠ ΘΠ565 ΟΟΤΟΥΥ8615. ΔῈ Χ1]}10 
ΠΑ ]515806. ΤῊ. 1 4δ πειταὺ (ἐπὶ τῆς «Αἰαν)τίδος πρυτανείας 
πρώτης πρυζτανευούσης τ)ρεῖς καὶ δέκα ἡμέραι ἐσεληλυ- 
(ϑυίας, ἀδὶπαθ ἀποιρτβ υἱρὶηὶ πϑνῖαμη πᾶ ρϑ.]0 ροβῦ 
ΒΌΒΙαΙΟ τηΐβϑδθ βυπὺ (1 80, ὅ. 81, 4) ἐπὶ τῆς) «Δἰαντίδος 
πρυτανείας {πρώτης 5) πρυτανευούσης τῇ τελευςταίᾳ ἡμέρᾳ, 
ΘδΙΠαΘ6. Ὀθοιηϊδη αἀδύδιη 6588 αὐγβαθ ὈΥΟΠΟΙΒΟΘ ΙΌτι8 
(ἐχπλέουσι). ἰαιη. ροβὺ ἤδπο ραρπδμι ἀἸβοϊαϊαπι ᾿ΠΌΘΥ 
ΑἸΒΘμΙθη865 οὐ Ῥοϊι ἀβθαύαβ θχϑυμῦ (1 ὅ6. ὅτ, 1). ϑθοαίδθ 
ϑαηῦ ᾿Π51 6186 απἀᾶ8 ῬοΥοοαθ. ΑὐΠθη θηβι 5. βύσιιθ δῦ [806- 

1) Οἷν,, ΡΙαυ. Τγ8. 15 οἱ Βοθοκῇῃ. οπάοψαϊι. Ρ. 80 544. 
2) 6 πυχηθιῖϊβ ἴῃ ΤῊ, ΠΙΡΥῚΒ Πη58. ΟΥΘΌΤΟ ΘΟΥΓαρτΒ. οὗ, ΟὝΒΡΡΟΥΒ 

ἀδ οοἴανο ΤῊ. 1, ποῦ ρεγρο ϊῖο Ρ᾿. 8ὅ 84. 
8) Εδάθιη ρυγίαπία αἰτᾶαιθ δαχὶ α τηϊβϑα 6588 ἰπάθ ονϊάθηβ δβϑὶ 

αυοα 5βίδύϊμη νοὶ βαίτεπὶ Ὀγονὶ ροϑὲ ρυϊογιτη δἀνθηίατη Ραρηᾶ ΟΟ0]Ὲ- 
πηϊβϑα οϑί (1 47. 48, 49, 1) οἱ οἷιμβ οχίιαὶ ροβίθυ! ον ΒῸΡΟυν μθυαηΐ 
(1 50, 5), ἰάδτηααθ οοπβνγπιδαί Ρ]αΐ, Ῥϑυὶο!. 29, Ἰϊοοῦ ἀιθίαθ βἰπὶ Βα οὶ 
486 ἴθ ἀ6 Ῥουῖοιβ ἴῃ Τδοραδοθπιοηϊιη, Οἰπιομἶβ ΔΙῚ απ, ἰἱπνιἀϊα 80 
ΑἸΒΘπΙοπβίθιιβ νἱτὰρογαΐα Ἰθραμῦιν, Βὶ νθῦο, 4ποα ρνϑθίεγθᾶ ἢοτὶ 
ΡΟ586. Ῥυϊαν θυ ηΐ, ῬΥΪΟΤΟ Ιοθο (ἐπὶ τῆς Λεων )»τέδος Ἰδρ ΓΘ Πλὰ5. οἱ 
ἈΠῸ τρίτης ΡΓῸ πρώτης 51ρρ]θ θη} 8, {γ65 ἔδυ ἸΏ 6η565 ἰῃίογοθάο- 
τϑπὶ, ΜΏΪτο τηΐϊππ5 ᾿ρίταν, ααοα Δ}1Π} ορὶμδιὶ βαμηι, ὀγδόης νεὶ ἐνάτης 
Ὠΐς ΒΌΡΡΙΘγο Ἰϊοθι. Ῥτοίεοια δβι ἱρίταν. αἰτοῦ οἰ β518 Ὀγονὶ ροϑί ααΐῃ- 
ὑὰτη ἀϊοπὶ Μείαρὶ ἢ Ϊ8, 
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ἀδθομ]05 δα Ὀ6]]πιη, Ῥοὐϊἀδθαίαθ δαΐθπι ϑὺ οἰν.ῥαΐθβ (Π8]- 
οἸἀθηβῖπη 84 ἀθί βου πθμι ᾿ποϊίβηβ, Ὁ] Ὲ8 1Π51(1115 ΘΟΙατ Οὐἱ 
ΑΥΒΘμΙθηβ88 ἰυριηΐα πϑυϊαπὰ ΟἸΆ5βθη ΟοΟμΐγα, ΘΠ οὐ δὰ 
ΒΟΟΪΔΘ. ὈΓΡῸ5. ἴῃ 46 τουϊποπαδβ πιϊδοσαπὺ (1 57, 4 ---Θ). 
Ἐσράθιη δαΐθιη ἰθιηροῦθ α0 ᾿δθ6 Ο]α55818 ἴῃ ἰ{ἰπογθ ταῦ 
Ῥοϊαδοαίδγιμη Ἰθραί οὰτὰ αἸαύϊα5 (ἐκ πολλοῦ) ἔγιιβύγα ουτη 
ΑὙΒΘΒΙΘΗΒΙ 085 ΘοΊββθηῦ, ταὖ ἀπγϑ ΘΟΥατη πηδπάαύα ἀνθυ ογθηῦ, 
οὐ Τιδοθα δου μϊουαση τηδοΊβ σαῦ8. 118. ΔΌΧΙ] δ ΡΟ]]]Οἷ  οββθηῦ, 
ὁατα ΟΠ] οἰ ἀθηβι 5. οὐ Βού 8615 σομίαγδῦ 5ἰτὴα] ἀοίδοουαπῦ 
(1 ὅ8, 1). Θυδθαγαρθβίπηο δαΐθιη ἀϊθ ροβϑὺ θογὰπι ἀο[θοίϊο- 
Π6ΠῚ ΑΥβίθιβ Οα] Θχογοϊθα 8. (ΟΥ̓ 18. ΔΌΧΙΠ]Ο 115 ΤΒΒῈΒ 
δαγρηὶϊ (1 60, 8). Ῥοβὺ οϑἷαβ δάνθηθαμη Αὐμ θη] θμβί πὶ ΘΧΘΥ- 
οἰδαβ, αἱ οοπύτα θυ αἸσοδπι Ὀ6]] τη σθυθραῦ, Θαγτα 60 ῬΘΟΘΙΩ 
οὐ βοοϊθίβέθηι ἔβοιὶ οὐ Μδοθάομῃΐβ τϑ]ϊοία δάνθύβαβ οί ἀμ θϑα 
Ῥτγοϊεοίαβ εδὺ (1 61, 1---4). ΤΙῃ αο [{ἰπϑῦθ οὑπὶ Κίγορβᾶ 
ἔγαβένα ορραρηδία ρα (ἸΡΌΠαμα οαδύγδ, ροβυϊβϑοὺ (1 61, δ), 
ὈΥΘΥΪ ροβὺ ρᾷρτια δὰ Ῥοίϊἀδθϑιη Θοταπηΐβϑα οϑὺ (1 02). 81 
ϑαΐθη βθχίο τηθη886 δηΐθ Τ᾽ ΠΘΌΘΠΟΥΏ ἸΠΟΌΤΒΙΟΠΘΙΙ, ἱ. 68. 
ἘΠΕ αη. αἸθπ] Αἰ θβίθυϊομὶβ ἃ. 4351, ἃραὰ Ροίῤϊαδθδιη 
Ῥαρπδύαμη Θβϑϑῦ, οὰτη 8. 492,91 1πύθυοα]αυβ ἔπουϊῦ οἰ αβα 8 
Ῥοβίάθοι Ὀ18 ΠαΙΠΘΥΘ Πα 510, ἴῃ ΡΥΔΠΟρβίοπθμι ἃ. 432 θὰ 
Ραρσπᾶ ἱποιϊάθυθί, Αὐμθηϊθπβίαιη δαΐθπι ὧ4θ ρ800 ϑούϊοῃϊ οὖ 
ΕΣ Μδοθάομία {{]ΠῸ}Ὶ 851 απᾶτη Ρ]Υ πὰ ᾿Ιοθῦ ἰθηροΟΥ 5, 
ΥἹΘΊΗΝΙ ἔδυ 4165, ὑγ]αϊταυβ, απ απϑαγαριπία αἰθθπ8. ααἱ 
ἃ Ῥούάδθαθ ἀθἔβοϊϊομθ ἀβαὰθ δᾶ Αὐϊδίθὶ δάγθπίαπι ργϑθ- 
ἰουϊθυαηῦ 10 ΠΠΘΠ565 οἰδβοϊππίαγ. Το θοϊββοῦ ᾿στύαν Ροίἀδθὰ 
Μοίαριίμϊοπθ 492. οὐ ἰοΐαβ ἴβυθ δηη8 ᾿η5101185 Ρϑγαάϊοοαθ 
τ Πα] αθγθύυγ. Ταμύατη δαύθπι Βρ8 011 δᾶ ΘΧΡΊΘΥΘ 488. ῥϑιοἱβ 
γΘΡθΙ5 ΤῺ. 1 δ7, 4. ὅ Δὐβοϊ νι πϑπιο ογθαϊῦ. θα ἀϊβοεύασα 
Ῥγδθίθυθα θχϑίδὺ Ἰρ8105 ΤῊ. ἰβϑυϊ πη] ατη απὸ 146πὶ οἰβοϊαίατγ. 
ὕὐπι οπΐπη ΒΟΟΙΟΥαΠη οοπνϑηΐαβ Πιϑοράδοιηομθ ὈΘ]] τὰ ἀ6- 
Οὐθυββθῦ, απ8θ ΥῈ8 ἸΟΠΡΊΟΥΒ [θη ΡΟΣ 8 5ρ810 ροβὺ ραρμϑια 
δα Ῥοίιἀαθαπι ἔβοίδιη ουθηϊύ, ἐνιαυτὸς μὲν οὐ ργδδίθυ 588 
1125, 2 αἀἰοίξαν, ἔλασσον δέ (1. 6. ὑθιπραβ 8πΠΠπῸ πὸη τηὰ]ΐο 
ὈγΘν 5), πρὶν (τοὺς “ακεδαιμονίους) ἐσβαλεῖν ἐς τὴν ᾿Ζττι- 
κὴν καὶ τὸν πόλεμον ἄρασϑαι φανερῶς. Οὐπι δαΐθια οοἰο- 
ΘΘΒΙΙΠΟ ἴδυθ 186 βοβϑῦ ΤΉ ΘΔ ΠΟΥ πα ̓ πγδβΊ Ομ Θ ΠῚ ΠᾶΘΟ ᾿ΠΟΌΓΒΪΟ 
ἔδοίδ, βιῦ (1119, 1}, πονϑπὶ 8786 τηθηβὶ 8 δηΐθ {Π|81ὰ, 1. Θ.» 

οαπὶ ἃ. 492,51 Ἰπίθυ δ] Υ18 ἔπουδ, οἶτοα Ἰπἰ τη Ηθοδίοχη- 
Ὀαθομῖβ ἃ. 492, Ῥβ]Ορομπθβὶϊ ὈΘ]]ὰπη ἀθογθνθγαπῦ. Ταπίο 
δαΐθιη Ρ]Ὲ5 ἰθιηρου]β ἰπίθυ ΤΠΘΡΘΠπου τα ἴῃ Ρ]αίβθθηβθ5. 1π|- 
Ρϑίαπη οὖ ραρμϑδιη Ῥοίιἀδθαίϊοατη ἱπἰθγθγαῦ απδηΐο Πδθ 
ΒΟΘΙΟΥ σα 1ΠΠὰἃ ἀθογθίαπι ρυδθοθβϑιῦ. [8Π| Ὑ6γῸ ὑΟΠΙρΟυ ΠῚ 
ΒΔΌΘΙΠΒ, ΟΠ ϑοογαίθβ απ Ῥοίϊάδθα οὐβιἀθίαν. [ὉΪ ἴπ 
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Οαϑυ15 δϑϑθῦ, ΒΙΘΠ1ΘΠὶ {1586 ; {γι 5 ΘηΪτη. ὙΘΏΘΠΊΘΗ ΓΙ 5Β᾽ 111} 
δἴαᾳαθ σϑὶὰ δγαῦ (ΡΙ]αῦ. Οοανῖν. 220 ἃ. Ὁ). Ηδθο δαΐθιῃ ἔβιη- 
Ῥϑδίδβ ῬΥΠΟ ΟὈΒΙἸΟΠΪΒ. ὑθ ρου υἱαθίμι {π1558.. δηθθα α8} 
Ῥμοναΐο δανθηϊγοῦ (1 04, 2)}), οὖ ποὸὴ ἴΐὰ τηὰϊίο ροϑὺ 
Ῥαρπδηι, ἴῃ αὰἃ Θοογαῦθθ ΑἸΟΙΌΙ8Ὶ σ]ύδπι βϑυγανγιὺ (Ρ]αΐ. 
1.1. ἃ. 6. ῬΙαῦ. ΑἸο. 7). ϑβὰ παὐόθπαθθ ποὺ οϑί, 1ἃ ἀρρϑιϑὺ 
Ῥούϊάδθαπι Ὠΐθιηθ ΟὈβθββδηῃ δὖ δῃῦθα, ρα ρηδη 101 ΘΟΙΊΙΗΪ8- 
88:1 6586. Εππὺ Πᾶθο ΠΙΘΙῚ5. δηΐθ ῬΘΙΟΡΟΠΠΘϑιούαια ἀθογθύμχῃ 
ἃ. 459,52. Τδηΐο ἰρὶῦαν ἴθυθ ᾿ἰπύθυνα!]ο ΤΠ ΠΘΌδπογαιι 1ῃ- 
γᾶβῖο ἃ ρᾷαρῃδ Ῥοίιαδϑθοαίιοδ αἰβύααῦ αὐϑηύαμα ονυϑαϊῦ, 81] 
ΠΟΥΘΠῚ 1118 ΤΠΘΗΒΙ0Ὲ08 ΙΔ θραβ δααϊπηαβ ἀπο ᾿Π06. 
Βϊθιαθηη ἃ. 459,32 οὖ Ηβοδϊζοιη θδθομθμι ἃ. 452 Ἰηϊθγθγδῦ. 
ΗΙ5 δυΐθιη ΥΘΡΓᾺΠ ἰθιη ΟΥἹ5 Ορύη6 νἱαθῦαν ΘΟΏΥΘΗΪγΘ 
αυοὰ Τ| 2, 1 Τήρβῖαβ ἴῃ ϑ'ίυα, Τ΄ρ5. ὙΠ ρΡ. 164 5ο}1- 
Ὀθπάσμα Ρῥγοροβαϊῦ ἕκτῳ «καὶ δεκάτῳ». Τυμι, αἀπομΐδπι 
ἃ. 432,91 Ἰηύθυοα]δυβ ἰαϊῦ, δα Ῥοίϊἀδθαμι Ραρσπαύσμη οϑῦ 
Ῥοβιάθομθ βῖνθ Πβοθιη 1] 4598 7) οὖ 6χ 1185 α88. βαργα 5[8- 
δαϊταὰρ ἀοίθοιυ Ῥοίϊάδθα, Ῥγδπορβίομθ 499. οὖ 1π8161185 Ῥϑὺ- 
ἀἴοοθθ (1 δ, 4--- Ο) ἄπο τηθη565 τ] πααμΐαν. υοα ὙΘΙῸ 
δἃ γ88 αὐξ ποὺ αὐα8θ ἃ ρΡᾷρῃδ ἀϑαπθ δα ἀθογθύαμα Ῥϑὶοροι- 
ἩΘΒΙΟΥαπι οϑϑύδθ ϑαηΐ, [Ὁ 0118 Ρ]ὰ5 ἀπ! πὰ. ΘΠ ΠΌΤη ΘΧ- 
ῬΙθνθυαηῦ. Να ὈΥΙΠιαπι Αἰ ΠΠΘΠ]Θ 588. Ὁ ᾿ἰβύμπιο Ῥούἀδθδχη 
Ἰπ θυ! αβουαηῦ ᾿Ὀϊαᾳπθ ουδίοαϊδιη ἀρθθδμὺ (1 64, 1), «αἱθὺβ 
ΥΘ 5 ὑππ ἴδιθ τηθηϑθιη 8 θοῦ θογΘ Ἰ1οϑὺ. θιπαθ οὔτ 
ΑὐΠ6 115 ΘΟ ρου Ἰϑβθηῦ Ρούδθδη πῸπ ἀΠαΙατι6. ΟἸϑβϑηι 6556, 
ΘΧθυοϊθαγη 11}10 ΒΘχοθη ου Π Π1}]10πΠ| ΟὙΔΥΙΒ ΔΤ δὔανΘ 
Ῥδινθυπηῦ θοαὰθ ἀποθ ῬΠΟΥΤΊΙΟΠΒ τηἸβθυηῦ, ααἱ Θαπὶ 1ῃ 
ῬΔΠ]θηδμι γϑηϊβϑθῦ, ρϑα]αύϊη ΡΥ ΟΡΥΘαΙΘῚΒ 51] 1] 6. Φθυυ δ] 
ἀθναβύθηβ θχθγοϊθατα. ἉΥῸΪ δαπηουτὺ θῦ, οαγη ΠΘη0 δὰ Ραρηδῃ- 
στα οχιγθὺ, 80 πᾶὸ ἀαοαθθ ραῦΐθ ἈΣΌΘΠΙ πλαγῸ ᾿η θυ ] δῦ 
( 64, 2. 8). ΙΣ Θυγϑηηι8, 51 πᾶθο ἰβθιῃροῦθ ὍΠῸ 1]ΘΏ88 
Ἰοῃρίοσθ οὖ ἀποῦιβ ΠΟῸῚ ταὰ]ύο ὈΥΘΥΪΟΥΘ οδϑία Θ858. 5.πΠι|- 
Τη85. [δ 51 οβδύὺ, Ρούϊδθαθ ᾿μὐθγοϊ 810 ρθυϊθούα δῦ ΕἸ Ρμ6- 
ῬοΟ]ομΘ ἃ. 492. Ῥοβῦθα (πδπι ὑθιιριβ Ῥγυϑθίθυ ὖ ἀοηθ0 πα {118 
Ῥουϊαΐαβ θδῦ) σὰσὰ Ρούϊαθα ἀπάϊαθθ ἃ0 ΑὐΠ θη β᾽ 8. ΟὉ- 
βιαογθύαν, ΟΥΙ  βοοῖοβ Πδοθαδθιηοπθὴὰ δαγοθαθδηῦὺ οὗ 
1ρδὶ ϑοᾶάθιι ργυοΐθοῦ ἀθ ΑὐΠμΘηἸθηβίαχη 1} 1110118 ΟὙΥ ΘΙ αἸΘΒ.] 
βαπύ. Ταπι, οὐΐδηι ΑΘΡΊΠΘ.5. οἰαπι πιδχὶηηθ ὈΘ]] τη. Βαϑαθῃῦ]- 

͵ 

1) Εὐδηι ἰπδθαιθην δοβϑίδιο ϑοογαίθιῃ Ἰθϊά δηλ. ἢπ αι} 15. ἔμΪ556 
ἴν ῬΙαι, Οοην. ἀθῖπαθ ὁ. ἃ πᾶυγαίαν, Ὑιάθιαν ἰσίταν ἃ ῬΙαίοηθ Ποία πὶ 
6558 φυοᾶ ἴῃ ΟΠμδν, 158 ἃ. Ὁ οονᾶιοβ 88 Ὀγονὶ ροϑῦ ριρηδη) ΑἸΠΘΠὰ5 
γϑάϊββο αἰοῖυ. 

2) Ἐοάδμι ἔουθ 81 το ρο θ, αὖ Βαρνὰ νάπη, οἰϊδηὶ Βαβι 5 
οομῖνα ΑἸΠΡΠΪρΡ Ομ. ργοίδοι5. δϑῖ. 
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Ὀμ5, 8οοὶ 5 500118. ἸΡΒΟυΤ ΠΩ] Γι ϑοθἀδθιμ οὶ Πα ]ΐα οβῦ 
σοΟμδΟ, ἴῃ αὐτὰ 486. ΒΟΟΘΙΟΙΆΠΣ ΟἸΘΥΘΙ185 δϑούπμη οὗ Ῥοβίγθηιο 
ἀθογθύπηι οϑὺ Αὐμπθη!θηβ86Ὲ8 [οθαάπιβ ΓΌΡ1556θ. Θαοα ἀθογθίατῃ 
Οατη ΠιϑοΘἀδθιη ο} ΟἿΠῚ ΒΟΟΙ5. αἹ δάἀθγδηῦ ΘΟΙΠΤ πο βϑθηῦ 
5] Π]]ΠΘ ΡῬΥΔΘαἸχιββθηῦ 856. ΟΠ] ΒΟΟΪΟΙΤΠ ΘΟΠΥΘΗ ΠῚ 
οομγοσδίμιγοβ 6880, αὖ (6 Ὀ6110 οαπῃι Αἰ] ΘΠ] ΘΠΒΙ 15 σου μο 
ΘΟΙΏΙ ΘΙ ἀθοθυπθυθηῦ, 111 ἀοπηστι Θοϊθυπηὺ (1 ΟἿ. 87). 
Ωυδ8 τὸ5. ααἱπ ἀπατὰ ἀπηύεχαῦ τη η561 5101 ροβύπ] θη οτη 
ΠῸΠ ἀπ θΙ.1Πὶ 6586 ν᾽ ἀθαύτ, ΜΙ ΠΙΟΠ]ΟΏΘ. 5ΟΟΙΪ ἀοηη 1 ΤΘγοι- 
ἰογαηί. Ῥυϊαβατϑηι δαΐθιη Τι8ΟΘα ΘΠ1ΟΠ11 500105 ΘΟΠΟΟδ ΘΗ, 
ΑΡοΟΙΠ ποῖα ΠΘΙΡΒΙΘα πὰ. ΘΟΠΒΆΙ θυ αηῦ Πππὶ ὈΘΙ] ἢ ΦΘΓΘΓΘ 
ΤΉΘ]1πι5, οϑϑοὺ οὐ Οὐνη! ρῥυϊναϊτη 8 5: Πστ]δ5 ΒΟΟΙΟΥ ΌΤΙ 
οἰγιθαίθβ Ἰθσϑίοβ τ]βθυαηῦ, αὖ 6885 δα ὈΘΙ]πΠη ἀθοθυ πΘμ ἀπ1ὰ 
Βο]]Π]οἰϊατοπῦ (1 118, 8. 119). Ταπι ἀθιηστη 506] Τιδοθᾶεθ- 
ΤΠΟΠΘΠ ΘΟΠ ΘΠ απ. Αα Θ88 Υ65 δῦ ΒΟΟΙΟΥ 1 ΘΟΠΒ.] ΟΠ 65 
(1 1256) ἔβοι]θ ροὐθϑὺ οοριθαγι ὑδηύτπη ὑθηη ρου 8 ΟΡ. [1586 
αὖ ΘΟΙΤΟΡΒΟΙΊΟΙ δχιθυῦ οὖ Οοἰγοϑ ᾿πἸτ]1ὰ1πὸὼ Ηθοδίοιη ὈΒΘΟΠΙ5 
(48. Τὰ}11) 8. 482 Ὀθ]] τη ἃ 500118 ἀθογθύαμι 5ἰ0. ΟἸγοαχη- 
τα πηϊΐο, δαΐθη Ῥούαδθα ῬΠΟΥΠΙΟ θβίδίθ ἃ. 492 ουτηῃ θχρυ- 
οἷα 580 ἤπθϑ. Ομδ]οϊαθηβίαπι οὐ Βούυθθογατη ἀθγαβίαθαῦ οὐ 
ΠΟΠΠΌ]]ἃ ΘοΥατη ΟρρΙάα οθρὺ (1 θὅ, 8). Εδᾶθπι δοβίαξθ 
Ῥγίμοαοτο ἃυομοηΐθ βθοιπᾶθ ῥυγίδϑηϊα (Ἰη6 86 ἰσιθανῦ Δθία- 
ΘΊ μ]ΟΠ6) Ρθουῃΐδπη ΕΠποΥαῦ οὗ 60]]6ρὶβ, Μαδοθάομϊοὶ θχθυ- 
οἰαβ ἀποιθαβ, ὑγϑαϊίαηη 6588 ὃχ [πϑ80ὺ. Αὐἰὐ. ΤΥ ἢ. 179 ἃ 
ΘΟΠΊΡΘΥΙΉΠ5, ααθτὴ Ἐϊπογαΐθπι (811186. απ δα Ῥοίϊἀδθδια 
οϑοὶαϊύ, Θχθγοϊίαὶ (1 61, 1. 68, 5) ῥγϑϑἔαϊββθ δοῃβθηἑθη πη 
δϑὺ, Οδρία δαΐθπι οατα 81: Ῥούϊ ἄδιθα μίθιηθ 480,29 (11 ΤΟ), 
ΟΧ ποβίχα βϑηύθηϊιδ ὑγ88 6ΥΘ. 8ΏΠΟΒ ΟΡβιἀθραῦαγ. Οὐἱ ποη 
γορασηϑηῦ ἀπὸ 1η111ὁ6 ἰδ]θηύιπι 1 681 ΟὈΒΙ ΔΙ ΟΠ 6πὶ 60Π- 
βατηρία, (11 10, 2). Νὅπι οοπιραΐανγββθ ΤῊ. τηθγοθᾶθημ 111]1- 
θυ8 60 ἰβθιῆροσθ βοϊαΐδτη απὸ ὉΠΌΘΙ ΟὈΒΘ5581) θη θΌϑηΐ 
οὐ ῥγϑϑῦθι. ὑσὶ 11}18 ΘΟΥῚΠ Οἱ Ρ6Γ ἰούμμι ἐἰθιηραβ ΟὉ- 
ΒΙΙΟΠΙ Ιπὐθυθυαηῦ ῬΠΟΥΤΊΙΟΠΪΒ ὑδηύθμη τη}]}10865 1611186 οὐ 
ΒΘΧΟΘηὗΟΒ ΠΌΠΊΘΥΑΒΒ8Θ ΟΧΣ {ΠῚ ΤΥ, 2 5815 δποθύ. Νϑαᾷχδ Ἰσιθαν 
ἴῃ γαὐϊομθηι ἱπάαχὶὺ Ἡάρτομὶβ Θχρθαϊϊοπθπι (11 68) ποὰ 
8 οὐβιάθηαδπι, 564 δ Θχραᾳρηδηα 8) ἘΣΘ: ἰδοίαμη. θα 8 
1ᾳ θιηραβ αο ΟὈΒΙ ΟΠ ΠΟΙ ἰμογοταὺ ῬΒοντηο (1 θῦ, 8), 
564 Ιᾶ βοϊυτη αὰο ἀπετείχισε τὸ ἐκ τῆς Παλλήνης τεῖχος 
(1 604, 8), δᾶ ᾳυοᾶ γονυβοϊθπάμτη νἱχ ρ]τι8 ἀϊτηϊϊο Τπ6η86 
ΟΡᾺΒ δγδξ. Οοπμηβαχηρία ἸοΊδαν βαηῦ, ΟῸΠὰ 511|0Ὲ}}15 τα] Ὁ τι5 
ὈΙπ86 ἀγδοη 86 δατοπίανῦ (ΠΠ 117, 2), δὰ ἜΕ ἢ ὑγιθτι5 
ΤῊ] Ὲ5 ΘΙ {788 ΒΠΠΟΒ ΒΟ σϑπᾶδτη 109 [8]., ῬΠΟΥΤΏΙΟΙΙ5 
ααὔθηι 11}16 οὖ βθχοθηθὶ 1}1}}1{68., 5] Ἐπ 18 ΤΊΘΏΒΘΠ ἴπ 
ΟὈΒΙΙΟΠ6 ογδϑηΐ, 8. ἰ8]. δοοθρογπηξ, Βθϑίαθαμὺ ᾿σιδαν ΡΥΟΡΘ 

ΤΒπογαϊαϊ5 ΨΟ]. 1. 3, ἘΔ. 111. 1τ 
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900 ἰ8]. δα τη]]1ὕπιπι Ο]8 55: ΥῚΟΥ σα οὖ πϑαύθυιη Τη ΘΓ Θ8 1} 
ΒοΟΙγθηᾶδηη. ΟἸΟΥΆΤΩ οὐαὶ ἀπμοθηὶ ἔθ186 1πΠ ΒΙΠΡῸ5 πδΥϊΌτιβ 
δββοπὺ (οἵ, δάῃ. Ι 8, 1) οὖ βίπρα!! ἀγϑομτηδτα δροΙρθγθηῦ 
(ΟἿ απ ΠΝ ᾿οοῦ ἰδ]. νἱβίπε αυϊπαὰθ ΠΥ Ὲ5. 1π 
γ65 ΘΠΠΟΒ βαΐβοϊοθδπί. Νϑαὰθ ΤηΒ10 786 ΠΘΥΙᾺΙΩ ΠῸΠΊΘΙΟ 86 
ὈΣΌΘΙα ὈὐΙΠα 6. ἃ ΤΠΔ7Ὶ Ἰποϊπἀθπάδηη νἱαθύαν ΟΡ 1155, 
οὔατα δ ἴρ8058 ἄποβ Μυθ]θπδθ ρουύαβ ἱπίθγοϊπαθπᾶος (ΠΠ 
0, 1) αὐδαγαρπία, ϑαΐβοθγθαὺ (1Π| 8, 2). Νδχηα ΠΟ ΟΙΠΠ65 
βϑρύυδριπία πᾶγθ5 Αὐμθηϊθηβϑίαση απ88θ ἴῃ Μίϑοθαομίδιη οὗ 
Ομ οἱ ἀἰοαπα ῥγοΐθοίαθ ογαπῦ (1 ὅτ, 6. 61, 1. 4) Ῥοι[4δθᾶθ 
ὙΘΙΠΒΠΒ͵556 1089 ΤῊ. 60 βἰ θυ] οαὺ «υοᾶ Ἰ 64, 8. ἐπολιορκεῖτο 
καὶ ἔκ ϑαλάσσης ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις αἰϊοϊδ, ποη ταῖς 
ναυσὶν ἅμα ἐφορμούσαις. Α ΤῊ. «ἰ!απαπύαχη ἀἰβογορδὲ ΙΒΟΟΥ. 
ΧΥ 118 ἄπο τη1}1ἃ ἰδ]. οὖ αὐϑαγπρθηῦδ ΠΠΊΘΥΘΠ5; 5608 
Βυϊπβ ὑοῦ, ΠῸη ΟὈδίδηῦ ααἰπ ΘΠ ὈΘΟΌΠΙΔΙη ΤῊ] 1010 15 
ὑΥϑηβυ θη 615 οὖ ΗΔΡΉ ΟΠ Θχρθαϊί]οηθ οοηϑαιηρίϑηι δα α!]- 
41556. ραΐομηυϑ. 

Π: 

Ἀὰ 58. Τ'΄ 52, 9 οὐ πη. 1 84, 1. 

γουρα οὐκ ἔχοντες ὕ τὶ γένωνται 11 ὅ2 ἴδῃ νυ]σδιῖα 
βαηῦ αὖ 6Θἃ ἃ ΡῬΙΌΟΘΟΡΙΟ οὁχσ ΤὨσπογαΙα8 ρῥοέϊω 6558 ἔογίδββθ 
Ἰηδύϊα5 θ85. ϑ856α οὐΐϑιι ὑδ]ϊω 80 1110 6χσ ποὺ ἀθργοιηρία 6558 
ΘΧΘΙΉΡ]18 ἴῃ Θαϊύ. τηδ]. 11 1 ρ. 78 5αᾳ. οὗ ΤΥ Ρ. 91 (Ρ. 88 
64. 2) ραΐδιηι8 ἀθιποπβίσγαίτπι 6586. ΝΟΠΜΠα]]ὰ ἰδηηθῃ [Ὁ] 
ποΟμάατη ργοϊαΐα δὰ γα θὐϊδιη Τη8Ρ0Ὶ8 ρϑίθίδοιθημ δ ΠΌΠΟ 
6χΣ ἀποθαβ ΡΥΪταῖ5. ΠΥ5 δα ἀδιαθβ. Τηπο. ΠΠ 61 δουλοῖ φρό- 
νημα, ῬγοοορΡ. ρΡ. 128 (1 γ. 414 ἢ]πᾶ.)}) δουλοῖ... τὸ φρό- 
νημα. Τηπο. ΠῚ Θὅ ὅσον τε χρόνον προύστη τῆς πόλεως. 
Ῥτοοορ. ρΡ. 1607 (11 ρ. 12 Ὀ]πᾶ.}) ὅσον τε χῤόνον τῆς πολι- 
τείας προύστη. [ἤθη Τμυο. 11 0ὅ μετρίως ἐξηγεῖτο καὶ 
ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν. Ῥγοοορ. Ρ. 151 μετρίως τὲ 
ἐξηγεῖτο καὶ ““ιβύην ἀσφαλῶς διεφύλασσε. Βαγβαβ Τηυο. 
1 θὅ ἐπὶ πλέον ἔτι ἐγνώσϑη ἧ πρόνοια αὐτοῦ. ῬτορΟρ. 
Ρ. 186 (1 ᾿. 66) Θευδερέχου ἡ πρόνοια ἔτι μᾶλλον ἐγνώσϑη. 
ΤΏυο. ΤΠ 71 οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδ᾽ ἄξια... στρατεύοντες. 
Ῥτοοορ. Ρ. Τὸ (ΤΠ ρν. 89) οὐ δίκαια ποιεῖς... στρατεύων 
οὐ ρ. 241 (11 ρ. 229) οὐ δίκαια ποιεῖτε οὐδὲ... ἄξια 86. 
ΡῬᾶγίϊο. ΤΒαο. "Ἢ 10 (μηχανας) ἄλλας ἄλλῃ τοῦ τείχους. 
ῬτοΟΟΡ. ἢ. 201 ( Ῥ. 112) μηχανὰς ἄλλας ἄλλῃ τοῦ τείχους. 
Το. τ θὅ ἐξ ὧν ἄλλα τε πολλὰ --- ἡμαρτήϑη. ῬγΟΟΘΟΡ. 
Ἡϊϑβί. δῖο. ὁ. 80 ἐξ οὗ δὴ ἄλλα τε πολλὰ ἡμαρτήϑη. ΤΠυο. 
ΠΞ 89 χόσμον καὶ σιγήν. ῬΙΌΟΟΡ. Ρ. 157 σιγήν τε χαὶ 
κόσμον. ΤΏμο. 1 ὅ οὐκ ἔχοντός πω αἰσχύνην τούτου τοῦ 

αν παν θθΝ 
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ἔργου. ῬτοοΟρ. Ρ. 252 (ΤΠ ρΡ. 204) οὐ φέροντος αὐτοῖς αἰσχύ- 
νὴν τοῦ ἔργου. Τῆσπο. 1 80 πολλῶν ἤδη πολέμων ἔμπειρός 
εἶμι. ῬτοοορΡ. Ρ. 286 (1 γΡ. 274) πολλῶν ... εἶναι πολέμων 
ἐμπείρους. αὐἱραβ 5ἰταῖ]1α, ἰἀθπύϊοπι παροὺ. ΤΗσο. 1 130 
κατέχειν τὴν διάνοιαν. 1έ. Ῥτοοορ. Ρ. 287 (1 ρ. 218) 6 
8101. ΤΒυο. 1 90 ἀπὸ ἐχυροῦ δρμᾶσϑαι. Ῥτοοορ. ρ. 268 
(ΠῚ Ρ. 809) ἔκ τε ἐχυροῦ ἑομώμενοι. ΤΉπο. 1 188 ἐπιτελέσαι 
βασιλεῖ ἃ ὑπέσχετο. Ῥτοοορ. Ρ. 176 (1 ρ". 86) τὶ ἐπιτελεῖν 
ὧν βασιλεῖ ὑπέσχετο. ΤΏπο. 1 40 ἐκποδὼν στῆναι ἀμφοτέ- 
φοις. ῬΙΌΘΟΡ. Ρ. 801 (ΤΙ ρ. 426) ἐκποδὼν ἀμφοτέροις στῆναι. 
ΟἿ, δάη. 1 2ὅ. 1 08. Αρρδγιυῖῦ αυϊάρηη οχ ΠΟΠΠ1115 ΠΟΥΌΤΩ 
ΘΧΘΙΠΡ]ΟΥ μη ῬΥΟΘΟρΡΙαΤτα πο Δα ἰΐαγθ ἰθυθ5 απδβάδμι τππΐδ- 
ὑϊομ65 ΤΟΥ ἀΙἀθογιμη ἴδοθγθ. (ΟἿ, οὐΐδιη δαπ. 1 25. 1 70 οχέγ. 
Φυδγθ αποα ΤΠμο. ΤΠ 84 Ἰεσιθαν δόκησιν παρέχοντες αὐτίκα 
ἐμβαλεῖν, ἃρυᾶ Ῥτοοορ. Ρ. 208 (ΤΠ ρ. 131) δόκησιν παρέ- 
χοντὲς τοῦ αὐτίχα προσβάλλειν, Θχ 60 Π0]1 βαβρίοανί ἀρὰ 
ΤΗπογαϊάθμι ἃγὑϊοα] τη δἀἀθπάστη 6556. Εὖ ΠΠ Θὅ ἴῃ βογιβίο 
διεφύλαξεν ροβὺ ἐξηγεῖτο ἴΐα ρούιϊ οἴἴθμάθσθ αὖ ᾿πηροι- 
ἔθοΐαπη ΟΟ]]οσαμ πη θχιϑυϊπηαυθύ. 564 γένωνται 51] ΠΟῸΠ 
ΒΟΥΙΡύαΤα ΤΘΡΡΘυϊββαί, θασῃ 11 ὅ2 ῥγῸ γένοιντο ἔιϊ588 γϑϑεϊξα- 
ὑπ ΠΟΙ Θϑὺ ΟΥΘα 116, οὔτι ἰπ 81 ΤΠΟΟΥ Πα βοϊθαῦ 6556 
ΠΘΘΊ]Θρ ΘΙ: Ἴββίτητιβ. Νθασθ 1 24 ἀρπὰ ἐσπλεῖν 51 ργδθροβιίϊο- 
ΠΘΠῚ ἸΠΥΘΏβϑθύ, ἸΠ5Ο]Θηὐϊτι8 ΘΘ1 [61 δι ΒΒΘΡΙΠ5 ΟἹ βἰβϑθῦ. 

ΠῚ 
ἈΠῚΠ ἸΌΣ. 5. 4: 

Τῶν ἐκβολῶν οὐδὲν ἀπέχουσαι. οΟΘορτΑΡἢτ5. Θαπὶ ἴῃ- 
ΒΌΪΔτη (88 ῬΓΟΧΙΤΩΘ Δ 1118 Οβ 115. διρθϑβθὺ Ὗ ἰαπύαχη, α4πᾶθ 
ααΐθηη ἸΟΠρΊββιηθ ΧῪ πίδαϊα ᾿π4θ ἀϊβίασθ ργοᾶϊύ. Οδ8 
Ἰπΐθυνα}]8, 51 Οατη ΥΘΌσ8 ἀα80 παπο [1Π] δῷ Ὑθοῖο 6 60η- 
ΒΡΙΟΙαμ δα} ΟΟΙΏΡΔΙΘΒ, ῥυϑθίθι ΒΟΟΡΊ]Ο5 ΠΟΠΠῸ]105 αἱ ΗΘ 
Ῥᾶγγαθ αὐ]άθηη ᾿π5.]8 8. ΠΟΙΉΪΠ811 ροβϑαπὺ δὲ ρυϑϑίθυ Οχίδηι 
ἸμΒΌ]δηη αα86 γοσδύα!" ΠᾺ]]ΔΤῚ 8]18 1 ἴπ 1116 νἱοϊηϊἑαίθ 1η- 
ΥΘ 1685 αὔτη ἄπο 1111 βου! ρίουββ ἀθβΊρ Υ 6 1118, ταίϊομθ νἱᾶ6- 
διΐαγ. ΟἿ. Τιθακ. ἄταθο. βθρί. ΠῚ ρ. 80 5ᾳ. ὅ71. δὅ77, αἱ 
Οχίδπι ἰβίδιη ΠῚ ἔδγθ 111]. ἃ0 ΑΘΠ6]οἱ οὐδ. απο πὰπο οϑὺ 
αἰβίαγθ ἀοοθιηα:, απο ρϑα]ο ρ]ι5 ΧΥ͂ βἰδάϊογαση ἱπέρθγυδο 
εϑὺ. Οαοα 51 [Θχἰβ{ϊπηδτηι5} Πᾶποὸ ργοχί πηϑτα οἸηπἴπτα (πᾶθ 
ΒΟ Βα ρογβαπὺ ΒΟΒΙπαάττι ϑ γαθομὶ οὈνθγβαίδιη 6580, [π6- 
06588 θϑὺ ΥΤΘ]]απιἃ5 ᾿πέθγθα οαπὶ Θοπἐϊηθηΐθ ᾿ππποίϑβ 6558; ΠΆΠῚ] 
Ὁ] ϑαπῦ ΤΘ]]απι80 ᾿δίδθ ΑΘΠ6]00 οὐΐαπι ργορίοσθϑῬ'. ΒΘΟΚΘΥ 
αθ Αθίο]ὶ. ἢπ. Πρ. 12. Τάθμι ρ. 18 δὲ 81101, ἡυδπαθδα 
Βοαϊθ ΑομθΙοὶ [τοῦ ᾿Δσπροποτάμου] οϑίύϊυτα ἀπυτα 5ἰ0, ΤΗυ- 

11} 
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ΟΥ̓αΙαΙ5. ἀϑύαῦθθ ρ] τα ἔα1586. Θομ]θοῖῦ. ὐσαθοπθιη Ρ. 458 8]. 
αὐἰάθηη ἔκβολήν ΑΟΘΠ6]01 5ΙΠΡΊΠ]Δ,1 ΠΌΤΠΘΥΟ ἀἸσθῖθ δαὺ ο8 
ΠΔΥΙαΤ Ῥδύϊθηβ 80 ὈΥΙΠΘΥμ. ϑαῦὺ ΥΓΘΡΊΟΠΘΠΙ ἰούδπι Θχ 8 
ἀοϑισηθϑηῦθμ ; 564 δαπάθῃ Ρ. 9551 ρδυϊῦου δία Τπογαϊἄθιῃ 
ἐχβολὰς τοῦ ᾿Δχελῴου ΒοΥ]ρ51558, αὐδϑ σὑθΥ8 Ὀ] 185 {π|586 
8.1115 απο 6 ΤῸ ΘΟΠΗΓΥΙΊΔΙΊ. --- 47 τὲ νῆσοι κ. τ. Δ. οι Θαοάᾶ 
σι ΤΗπογαϊάθ5. δθίαθθ ρᾶυναβ 1π81185 ΑΘΠΘ]00 ῬΥΟΧΣΙΠη85 
ΟΥ̓ΘΌΤΩΒ ΠΘῸ ἼΠΟ ΟΥΙΠΘ, 5604 ΔΙΘΥΠῸ 51088 6586 ἀἸοιύ, δὰ 
Ὠ8]185 τ 5 ΠἾΒῚ δὰ 1185 ῬϑυϑΟ 6] ΟἿ 115 αα886 πὰπὸ βαμπὺ 
Ῥδυΐοβ ΡΠ 1οατὶ ροΐθθὺ.... ΠΙυᾶ τῶν ἐκβολῶν οὐδὲν ἀπ- 
ἔχουσαι, 1116 οὐκ εὐϑεῖαι δίοδοι, 1111 ξύνδεσμοι, αδ8 οἸηπῖα 
ὍΠΟ ἔθιηροῦθ 5110] δι6556 1116 γο]αϊύ, πραὰθ δὰ ἘΒΙπδᾶθ5 
οχϑίθηθοθ πθατθ δα ἀπὰπηὶ ΠαΥ οδὐϊαπι ΤΘίθυυἹ ροβϑαμῦ. 
ἘΒΟΚΣ 0-.19: 

Ηδθο 1 το]. 1 βϑοὺ. 1 οουσοπᾶδ βαμπῦ: 

. 18 δάῃ, 00]. 51η]50Ὁ, 11η. 1 ἀ616 65. 
. 21 δάη, 60]. ἀσχίν, Ἰἰη, 29 Ιερὲ 7177 ργὸ 1717. 
. 42 Ἰἰη. 7 Ἰεορ Κοέλῃ ρτὸ Κοίλη. 
. 68 δάη. 00]. ἀοχίγ, ᾿ἰη. 26 Ιεθερ ὃ 406 ργοὸ 8 50. 
. 145 δάη. 60]. 51η. ᾿ἰπ. 21 ἰἸορο οἰγοαϊία τὸ οἰγουϊίδ. 
. 169 Ἰἰπ, 2 ἰΙερὸ πῇ ῬὉτῸ πῆ. 
. 114 δάῃη. 60]. 5ἴη. [ἴπ. 30 1ϑσ6 ἃ. 488,82 ρῖὸ ἃ. 482,81. 

Ἰρί θη 60], ἀοχίν, ἴῃ. 15 Ιθρὲ 81 ρῖο 61. 
Ρ- 189 1ἴπ. 7 οἵ απ, 60]. βίῃ, Ἰἴπ, 17 Ιερ ἕνεκα ῥῬῖῸ ἕνεκεν. 
Ρ. 258 δάπ. 60]. 5ϊη. ᾿ἰπ. 9 544. ϑἷο ἰθβρθ: ἀὉΟΤ ἃ ΠῚ ΑΙ 6 ΟΠ 5118 

ΔΙ ΘΛ γϑΟῸ αΠῚ 6Χ Δάν Υ50 ΡΥ Δοίθυν ΘΠ 6 δία, 510 - 
γο Ραηΐί, 

Ῥ. 2711 Ἰἰη, 8. οὺ δάη, 60]. 5ἰπ. 1ἴῃ, 7 Ἰορὸ Ψαμμητίχου Ρτοὸ Φαμ- 
μιτίχου. 

ΤΥΡροΙ θίν πη, πΠῸη ποϑίστα Βοοογαϊὰ ἰδοίμηι δδῦ αὖ ῬΥΟΠ απ ἰα Ο ἢ 5 
βίσῃηδ ΠΟ ΤᾶΓΟ δχοϊἀθυϊηΐ, ρυϑθοῖριθ ἴῃ ἢ. 184 5ᾳ. 

Ῥ6 Του πὶ ἰθιη ρΟΥ 5. ἤπηΟ 6Χ 118 απᾶθ 'θ Ἀρρομᾶ. 1 ἀοοσαϊηλι5. ἃἰϊ- 
«ποῖ Ἰοοβ οουτϊσθηδθ. ϑαηΐ δἀποίαιοηθβ, νοϊαί 81,1. 62, ὅ, 
125, 2. 

Ὁ Ὁ Ὁ ΘῈ 5. Ὁ Ὁ 

Ηἰ5. βαθὶ υπρίπηθ Ῥοὰ8. ΘΟΥΓΘοίασἃ5. ἴῃ Ὁαυδαβί, ρου, δα ΤῊ, Ρθὺ- 
ἀπθητθι5. Τδοϊθπᾶαβ. 6985. δῃΐμῃ ἰδὲ 

Ῥ. 19 [ἰη. 22 6, 1 ριῸ 6, 2. 
Ὡ. 82 [ἴπ΄ 27 Π| 99 Ὅτο ΤΠ 91. 
Ῥ. 88 Ἰΐη. 32 Ποτειδαιᾶται ρῖο Ποτειδειᾶται. 
Ῥ. 49 Ἰΐη. 82 ττ ρρ ΡΙῸ σό ρσ6. 
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βΡ511:0 ΡΒΠΟΡΟΝΝΒΝΙΑΘΟ 

ΠΙΒΆῚ ΟΟΤῸ. 

ΑΘ 

ΟΡΤΙΜΟΒΌΜ ΤΠΒΗΟΒΕΜ ΕἸΠΕΜ ἘΘΙΤῸΒ 

ἘΧΡΙΙΑΝΑΥῚΤ 

ΕΒΝΕΒΤῸΡΣ ΕΕΙΘΕΒΙΟΌΒ ΡΟΡΡΟ. 

ὙΟ: Π|3ὁΡῈ᾿ ΒΗΘΙΣ Ὑ-: 

ΕΡΙΤΊΟ ΑἸΤΈΒΑ, ΟΑΜ ΑΥΧΙΤ ἘΤ ἘΜΕΝΘΑΥ͂ΙΤ 

ΙΟΑΝΝΕΙΚ ΜΑΤΤΉΤΙΤΑΒΞ ΚΤ ΑΉΗΠ.. 

ΠΙΡΒΘΤΑῚ 

ΙΝ ΑΕΡΙΒΌΒ Β. 6. ΤΕΌΒΝΕΒΙ. 
ΜΌΟΘσΟΙΧΧΥ. 



ἀπ ησην αὶ ἐπα δ ἈΠ ΤΠ ΤῸ ΠΝ! 
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ΡΒΑΒΡΑΤΙΟ 
ΙΟΑΝΝΙΒ ΜΑΤΤΉΙΑΝ ΒΤΔΗΠΠ. 

Οὐτα πούϑῖα 18 ὙΟΪ]ΆΠ11Π15 ΘΙ ΠΟΤ θη. ῬΔΙΆΠαΔΙῚ 
ΒΈΒΟΘΡΙΒΒΘΙΩ, ΡΟΡΡΟΠΙΒ ΘΟΠΒΠΠα]η οὖ 1πηβδὑϊπὔατη 1, 6 Π6}- 
ἀὰτη 6556 αὐχὶ, τὖ θᾶ ΒΘΥΥΔΥΘΙΊ, ΘΠΟΥῸΠ, οὖ γουϊζαίθπι 
οὖ αὐΠΠ1ἰαΐθπη ΡΟΥΘ ΘΧΊΒΒΘΙΙ, ΤΘΠΠΘΈΓΘΠΙ 186 ΤΠ]Πτ|8 Τϑοΐθ 
Υγ6] δοουγζαΐθ δχροβιία ββϑβϑηῦ, βιρθύυϑοδηθα γ6] ἴα]βᾶ 
ΤΘΙΘΘΥΘΙΏ, δἀαθύθιη γ6] βα βυ}0ΘΥΘ ἢ 1068 ΤΘΟΟΠ Ια 6 
ΒΟΥΙΡΟΟΤΙΒ βοπίθηθαθ Ὁ] 15 11Ππ|Βὑγα θη Υ, ὙΘΥα, ΘΔΙῚΠ 
τη θ]]σθηίια, ΔΡΟΥΙγοίαΥ, διηθΙστια ὙΘΥΘΟΤΆΤη 1πἰθουαβ 
ααὖὺ ΘΟΠἢΥΠηγθύαν ααὖὺ τοϑεϊπογθίασ. (ὐὑατη δαΐθπι [Δ87- 
ΘἸΒΒΙΠΠΌΙΩ 40 αἰθιθι ἔγαούαμη οὐ 8]16πῶ οὖ τηθᾶ βύπαιϊα 
Ῥτδθρουοηῦ 1π πος βουϊρίοσθ οο]Ἱοοαΐα, ἔδούππι οδὺ αὐ 
τη 15 0015 Θηθπαδίδ, τι] }15 ρΙαπθ τπαὐαία πδ6ο θα 10 
φῬτοάθαῦ. Αἰαὰθ οοπβοηίαπθαχη δϑὺ 1π ΟΠ ΟΠ πη15. Ρ] υΤῚ- 
τηῶ πογαΐα 6556. ΝΟΙᾺΪ ἰδηηθπ, αυδ86 πηθῶ οϑβθηΐ, 4 π8Π1- 
αὔϑτη ΒΕῈΡΙΠ46 ἸΘΥ Υ ἸΠΘΙΟΑΥΙ, ἀαἰω Οροῖα 80 566 ]0 ἃ, 
ῬΟΡΡΟΙΠΙΔΠΙΒ ΒΘΟΘΥΠΘΥΘ οὖ αἰβυπρΊ 6 Υ6; τη060 γοῖὰ 51Πὖ, 
Οὐ]ὰ8 5:πὸ δαυᾶ τηαϊέαπη τοῖοσὺ. Ηοο [801186 ΟἸΠ]1Υ18 
Ῥαίθἱῦ π|6 ΠΊΒΙΟΥΘ ᾿ 6101] οὖ ΠΙθουίαίθ οὖ οοπῆαοηίϊα, 
ἘΒΌΠΙ 5586. (ὑπ 1116 τηα]ία 1π ἀα010 Το] πατπιοῦθὺ ΠΘαῈ6 
ΟΟΥΟ5 τα ΠΡ ὰ5 δτηρῖστπα ἀδαιθ αΠΠπαἀΙοαγοὺ οὐ, αὖ 
ΔΗΧΙῸΒ οὐαῦ ἴῃ ἐαθπα ΠΙΟΥΟΥΏΤΩ τηθπουΐα, ἰο]ογατοὺ αὰδ8 
ἼΘΥΥΙ ΠῸῚ ρΟ588 ἴρβ μαι ἱσποτγαγθί, δρὸ δηΐθ οπηηΐδ 
Δα οογΐαπι ἀπά 6 Ι000 ᾿πα]οἴατη ῬΘΥ ΘΓ πέσ α] πα 6 
ΔΡΘΥΟ5 ὙΗΠ5 Ιθυθιι οὖ ρίδηη Τηθα] 1 8, 51 1π ργοτιρύα 
οβϑϑϑὺ, ΔΒ ΘΥα ἀαθιίαν!. Νϑαθθ 6 }1πὶ τη]πτι5 ΓπρΊθπάδ 
6886. ῬΘΥΒΙΔΒΌΤΩ ΠΑΡῸ] γαπϑ 1π θυρίδα] αὐυἤοϊα απδ1η 
ἰβθιηθυ απ ΟΟΠΙΘοίαηαϊ 11οΘη τη. [ἢ οοπϑυ θα ]8 
ΒΟΥΙΡΙΟΥΒ ὙΘΙΌΙΒ δαβάθίη ἴθτο τγαίϊοπμθβ ΒΘ 8 ΒῈΠ), 
αα]ρθὰβ οαἀϊθοπθιη ΤΠ εἰ ζίδηδτη δοσοιητηοάανι. θα 



ἐὰν 

οαπὶ Βιηριαϊα ἀθπο ΘΧΘΙΠΙ ΠΤ ΘΊη, ΔΙ] πο 16 5 ΟΟΠΟΙδΙηδ- 
ἔππῃ 1Ππ,,4165 ἀἸΘτὴ ἀοοοῦςς οχρϑυθαβ 5.11, ᾿η8 15 ἐΘΠ]6 
1Π 6158 αα86 ΠΟ ὙἹΟΊΒΒΟΙη ααδῖη 486 ρΘΥΡΟΥΔπ βἰδία- 
ΙΒβθῖη. [πῃ γοοδὈ]ΟΥΤ Τα ΤΌΥΠῚ8. ὈΠΊΨΘΥΒΟ ΘΟΘΙΟΘΙΠ 60Π- 
ΒΘΠΒᾺΙ ΡΪὰ5. ΘΟΠἢϑι5 Β.ΠῚ 8 ΠῚ 5] ΠΡΊΪΟΥΠῚ ἸΟΘΟΙΕΙΠ 
Βουιρίασαθ δἴαιθ ΟἸΠΠΙΠῸ ΠΙΡΥΟΓΠΙΠ τπᾶητι ΒΟΙΡΙΟΤΕΠΙ 
ΤΗΘΙΠΟΙἃ ῬΟΌΊΟΤα 6556 6ΘΗ81 γϑίθυιι πη ᾿ΠΒΟΙῚΡ ΟΠ ΌΤΙ 
ἐθβοι πιο Ἷᾶ, Ο,ΔΙΠΙΠΊ Δ] ΘΟΥ τ ργαθοθρία τί θ ΘΟΠΊΡΤΟ- 
Ὀαΐα, Ροθίαυιι Π] ΒΟΘΘΠΙΘΟΥΙΤ ἀϑὰτη. [10] ἃ ᾿ΠΡΤΟΥΌΓΩ 
ΤΩΘΠΊΟΥΙΆ ΤΘΟΘΒΒῚ, Β1Π6:}15 ἸΟΟ15 ΠδΠῸ ΟἸΒουθρδηξδτη 1Π- 
ΟἸΟΑΥΙ, Π151 ααοα οοπϑίαπεθμη σαουαπάδτη γοοα ]ΟΤ ΙΗ 
Βουιρίασαιη ἐδοῖϊΐθ ἉΘΊαΘ. ΟΟΥΤοχὶ. [6 σώξω ϑνήσκω 
μιμνήσκω λήξζομαι πρώρα ἀντίπρῳρος πρῴην λάϑρα 
ΟΌΠ ὁ ΒΌΡΒΟΥΙρΡίΟ ΘΧΔΥΔΥ γ0]]1, Οαϊα5 Π6 1Π ΘΟΘΙΟΙῈΒ 
αα] θη οτηπῖα γϑϑυρια ουδηπογιπὺ, φιλονικία φιλονι- 
κεῖν Ῥγὸὺ φιλονεικία φιλονεικεῖν (φιλονικίας 1 41, 8 

ΡᾺ].), ἀνοκωχή διοκωχή ρτο ἀνακωχή διακωχή, ἧσαν 
Ῥ͵ΙῸ ἤεσαν, Ποτείδαια ργο Ποτίδαια, δΔοοιβαῦν 5. πΟτη]- 
ΠῸΠῚ ῬΙΟΡΓΙΟΥΙΠῚ ἐογίϊαθ ἄ6011Π. ἴῃ ἧς ἰθυγη! 8 ] ΟΠ 61 
ἢ ὉΌΙ]Ὸ6 τοβϑυϊξαὶ, 46 αα]υ5 νοοαθα]ουατη ἤΟΥ 118. ΟἸΠΠ] - 
Ὀὰβ ἀϊβραΐανι ἴπ ααδθϑέοηϊ 5. συδιητηδί!οῖβ δα ΤῊ. ροτ- 
ἐϊποπ αβίργορυ. σγιαπ. Μδγοθ! πὶ (οἷοι. ἃ. 1812) 
Ρ. 19 544ᾳ., πϑαᾷὰβθ τη 0Ὶ5 ἰο]οσαυ ἐπεισφέρευν απδηη 
εἰσφέρειν. Τ)6 ποΙῃμίπαχῃ ῬΥΌΡτΙοσ τη ἔγθα αθπέϊαπη ἔουτηᾶ 
ΒΘΙΠ6] ΠΟΤ Ϊ585886 5.8 Βᾶραϊ]. Νοίαϊαβ βουρύσγα τα 
γαυϊοίδθϊ 8.158 ἰοοἱβ 84.141 Ἰθούϊομθβ ΘΟ 1015 ταπιβοὶ Βυ]ίδῃ- 
πἷοὶ Νί88. 11, 121 (Μὴ. Ὑιτογασα ἀοοίοτσιπι ΘοπΙθούαγαϑ, 
45 ἴῃ ΥΘΥΡΟΓΆΠΙ ΟΥΑΙ ΠΘ πὶ ΠΟ Τϑοὶρίθ μἦαβ 6586. ἀαχὶ, 
π6 ΘΟ ΘΗ ΑΙ τη] Πϊπηϊα πὶ ΔΌΡΘΓΘΙΙ, 101] ἐδ πη 
ΘΟΙΠΙΙΘΙΊΟΥΑΥΪ ὉὉῚ Θαγαη 8ΙΙαὰ]ἃ ΒΡΘ0168 οϑβοὺ σοὶ 
᾿ρ8ᾶ υϑυθοσαπι οχρίαπαίϊο δα δα8 τϑίαίαπ αβ ποῖ βαΐῇ- 
ΟΘΥ6 γιάογοίασ. 

Οοττῖρσθπᾶδ 

δάμη, 8317, 2 ἴῃ. ὑἰτὰ Θ αὖ Ῥυὸ ὑϊπιθηΐατ 
άπ. 69,1 Απέϊρῃ, ΠΟ ὃ 1 γγοὸ Αμέρῃ. Π 8, 1, 



ὉΟΥΚΎΥΎΔΕΔΟΥ ΠΥΡᾺ ΦΗΣΙ , 

ΙΥ. Τέταρτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄--κε΄. 

Α. Θέρος. Κεφ. α΄ --ιη΄. 
1. Τρέτη ἐσβολὴ Πελοποννησίων ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἡγουμέ- 

ψου ᾿ἀρχιδάμου. α΄. 
ἢ, Λέσβου πλὴν Μίηϑύμνης ἀπόστασις. β΄---΄. 
8. Στρατεία ᾿4ϑηναίων ἐς τὴν Ἰακωνικήν, ἐπ᾽ Οἰνιάδας 

καὶ ἐς Δευκάδα. ζ΄. 

4. Μυτιληναίων πρεσβεία ὡς. τοὺς Πελοποννησίους πεμ- 
φϑεῖσα περὶ βοηϑείας. η΄--ιε΄. 

ΖΙημηγορία Μυτιληναίων. ϑ'--ιδ', " 
ὅ. ᾿Δϑηναῖοι μὲν ἑκατὸν ναυσὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑμὸν πλέουσι, 

“Λακεδαιμόνιοι δὲ στόλον ἐς Μέσβον παρασκευάξουσι. ις΄. 
“έγεται ἅμα τὸ πλῆϑος τοῦ ναυτικοῦ τῶν ᾿4ϑηναίων 

καὶ τὰ ἀναλώματα αὐτῶν. ιζ΄. 
0. Στρατεία Μὶϊυτιληναίων ἐπὶ Μῆήϑυμναν καὶ Μηϑυ- 

μναίων ἐπ᾽ [ἄντισσαν. Μουτιλήνη κύκλῳ περιτειχίξεται. ιη΄. 
Β. Χειμών. Κεφ. υιϑ'---κε΄. 

1. ᾿άἀϑηναῖοι Λυσικλέα ἀργυρολογήσαντα ἐκπέμψαντες 
πλήσσονται. εϑ'. 

2, Πλαταιῆς διακόσιοι καὶ εἴκοσι τὰ τείχη τῶν Πελο- 

“ποννησίων ὑπερβάντες ἐς ᾿ἀϑήνας σώξονται. κδ΄. 
8. Σάλαιϑος ὃ Λακεδαιμόνιος ἐς Πῆυτιλήνην ἐσέρχε- 

τῶι. χ:ε΄. 
Υ. Πέμπτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. κε΄ -- πϑ'. 

Α, Θέρος. Κεφ. κε΄ --πς΄. 

1. Τετάρτη ἐσβολὴ Πελοποννησίων ἐς τὴν ̓ Δἀττικὴν ἡγου- 
μένου Κλεομένους. κς΄. 

2, Μυτιληναίων πρὸς Πάχητα τὸν ᾿Αϑηναίων στρατηγὸν 
ὁμολογία. κζ΄. κη΄. 

8. ᾿Δλκίδου καὶ τεσσαράκοντα Πελοποννησίων νεῶν ἐς 

᾿Ιωνίαν πλοῦς καὶ ἀνάπλους. κϑ'.--1γ΄. 

““όγος Τευτιάπλου. λ΄. 
4, Πάχης ᾿ἀλκίδαν διώξας Νότιον αἵρεῖ, καὶ τὰ περὶ 

“έσβον καϑίσταται. λγ΄--1ε΄. 
ὅ. Μυτιληναίων ἐν ᾿4ϑήναις γραφὴ καὶ τιμωρία. λς΄---ν΄. 

α)Ἱ Πρῶτον βούλευμα ᾿Αϑηναίων καὶ μετάνοια αὐτῶν. 

β) Λόγος Κλέωνος. 1ξ ---κ΄. 

γ) ἀντιλογία Διοδότου. μα΄--μη΄. 
δ) Ψήφισμα ᾿ϑηναίων καὶ ξημία Μυτιληναίων. μϑ΄. ν΄. 

06. ᾿ἀϑηναίων Νικίου στρατηγοῦντος στρατεία ἐπὶ 77ι- 

νῴαν. να΄. 

ἴ. Πλαταιῶν ἄλωσις καὶ δίκη. νβ΄--ξη΄. 
ΤΒαοΥ 15. ΨΟ]. 11. ϑ6οὲ, 1. τ 



ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ἘΞΥΎΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄ 

α) Πλαταιῆς τὴν πόλιν παραδόντες δίκην ὑπέχουσι. νβ΄. 
β) Λόγος Πλαταιῶν. νβ'--νϑ'. 
γΥ) ἀντιλογία Θηβαίων. ἕ΄--ἕξζ΄. 
δὴ Πλαταιῶν ξημία ὠμοτάτη. ξη΄. 

8, Τὰ περὶ Κέρκυραν γενόμενα. ξϑ' ---πε΄. 
αὐ Μακεδαιμόνιοι ὡς ἐς τὴν Κέρκυραν πλευσούμενον 

παρασκευάξονται. ξ΄. 

β) Στάσις Κερκυραίων, ἐν ἧ περιγίγνεται ὁ δῆμος. ο΄ ---οε΄. 
Υ) Δακεδαιμόνιων ᾿Δλκέδου καὶ Βρασίδου στρατηγούν- 

των ἄφιξις, νίκη καὶ πάλιν ἀπόπλους. ος΄---π΄. 
δὴ) Κερκυραίων ὠμότης ἐς τοὺς ἐχϑρούς. πα΄. 

Παρέκβασις περὶ τῆς πασῶν τῶν Ἑλληνικῶν στάσεων 
φύσεως καὶ αἰτιῶν. πβ΄---πδ'. 

ε) Οἱ φεύγοντες τῶν Κερκυραίων ᾿Ιστώνην καταλαμβά- 
νουσιν. πε΄. 

9, ᾿ἀϑηναίων πρώτη ἐς Σικελίαν στρατεία Λάχητος καὲ 
Χαροιάδου στρατηγούντων. πε΄. 

Β. χειμών. Κεφ. πζ΄. πη΄. 
1. Ὁ λοιμὸς τὸ δεύτερον ἐπιπίπτει ᾿4ϑηναίοις. πξ. 
2. Τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αϑηναίων ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους 

στρατεία. πη΄. 
ΨΙ. Ἕκτον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. πϑ'--οις΄. 
Α, Θέρος. Κεφ. πϑ' ---οβ΄. 

1. Σεισμοὶ πολλαχοῦ τῆς Ἑλλάδος. π9ϑ'. 
2. Ἐν τῇ Σικελίᾳ Μουλαὶ καὶ εσσήνη ἐκπολιορκοῦνται. π΄. 
8. ᾿ϑηναίων στόλοι ἐς Πελοπόννησον, Μῆλον, Τάναγραν, 

“οκρίδα. πα΄. 
4, Λακεδαιμόνιοι Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχῖνι ἀποικίξουσιν, 

οὐ μέντοι καλῶς γε. πβ΄. πγ΄. 
ὅ. “ημοσϑένους τοῦ ᾿Αϑηναίου πρῶτον μὲν ἐς Πευκάδα, 

ἔπειτα ἐς Αἰτωλοὺς στρατεία καὶ ἐνταῦϑα ἧσσα. πδ'---πη΄. 
6. Τῶν περὶ Σικελίαν ᾿4ϑηναίων πλοῦς ἐς Ποκρίδα. τι΄. 

7. Αἰτωλοὶ μετὰ Ἰακεδαιμονέων Ἐὐρυλόχου ἡγουμένου διὰ 
“Μοκρῶν τῶν Οξολῶν ἐπὶ Ναύπακτον μάτην στρατεύουσι. ρ΄ --οβ΄. 

Β. Χειμών. Κεφ. ργ--οις΄. 
1, Τῶν ἐν Σικελίᾳ ᾿Αϑηναίων ἐπ᾽ Ἴνησσαν καὶ ἐς τὴν 

“Μοκρίδα στρατεία. ργ΄. 
2, “ήλου κάϑαρσις. ρδ΄. 

Παρέκβασις περὶ τῶν πάλαι “]ηλίων, ὧν μάρτυς 
Ὅμηρος ἐν τοῖς ὕμνοις. 

8. ᾿Δμπρακιωτῶν καὶ Εὐρυλόχου ἐπὶ 'άργος τὸ ᾿ἀμφιλοχι- 

κὸν στρατεία καὶ μεγάλαι παρ᾽ Ὄλπαις καὶ ᾿Ιδομένῃ ἧσσαι. 
ρέ---ριδ΄. 

4, Τὰ περὶ Σικελίαν. Πυϑοδώρου ἄφιξις. Αἴτνης δεῦμα. 
ριε΄, ρις΄, 



τῷ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 
ΠΕ ΡΥ ἈΙΡ ΦΟΤΙ Τὴν 

ΠΡ ΓΟ Ὁ» ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννή- 
σιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἅμα τῷ σίτῳ ἀκμά ζο γντι 

τρίτη ἐσβολὴ 
Πελοποννη- 
σίων ἐς τὴν 
᾿4ττικήν. ἐστράτευσαν ἐς τὴν ᾿μττιχήν (ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν .9- 

ἂ» ’ , 4 

χίδαμος ὃ Ζευξιδάμου, “ακεδαιμονίων βασιλεύς), 
καὶ ἐγκαϑεζόμενοι ἐδήουν τὴν γῆν᾽ καὶ προσβο- 
λαί, ὥσπερ εἰώϑεσαν., ἐγίγνοντο τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἴω ’, Ω’ ’ ᾿ Α α' Ω 

ἱππέων. πῃ παρείχοι. καὶ τὸν πλεῖστον ὅμιλον 
τῶν ψιλῶν εἶργον τὸ μὴ προεξιόντας τῶν ὕπλων 
τὰ ἐγγὺς τῆς πόλεως κακουργεῖν. ἐμμείναντες δὲ 

χρόνον οὗ εἶχον τὰ σιτία ἀνεχώρησαν χαὶ δι-. 
ελύϑησαν κατὰ πόλει 

τ ἩΡΟΝΝ “Ἱέσβος ἀφί- 
2, Μετὰ δὲ τὴν ἐσβολὴν τῶν Πελοποννησίων σταται ἀπ 

εὐθὺς “έσβος πλὴν Μηϑύμνης ἀπέστη ἀπ᾽ ᾿4ϑη- ᾿4ϑηναίων, ὃ 
πρὸ καιροῦ 

ναίων. βουληϑέντες μὲν καὶ πρὸ τοῦ πολέμου ἐγένετο τῆς 
(ἀλλ᾽ 

αρ. 1. Οἱ. Ῥῖοᾷ. ΧΙ δ23. --- 
8 1. τῷ σέτῳ ἀκμάξοντι. 
Οὐ. δάη. Π 19. -- ἐγκαϑεξό- 
μένοι, ΟἈΒΟΥΪΒ βίδίϊν᾽ 5. ἰδ] 
ΡοΒτῖ5, Οἱ. δάπ, ΠῚ 18, 1 οἱ 
ΙΝ 2.-- ὅπῃ παρείκοι] ὃ ὅπου 
ἐνεδέχετο καὶ ἐνεχώρει. 56}0]. 
εὐ 5014, ΟΥἁ ΒόορΡῃ. ΡὨ]]. 1048. --- 
τὸ μή. Ὧε δὐίου! ἀοοιβαίῖνο 
οὗ, ΝΠ 88, 8. Κτορ. αι. 8 δδ, 1 
δάη, 7. Βυείπι. ΝῚ 40, 58, ἀε 
ηρσαίϊοηα Κυιιθο, 8 67, 12 δάη. 4. 
Βαυϊίη. 8 148 δάη͵, 9. -- τῶν 

ὅπλων, οαπίνϊβΒ. Οἵ, άη, 
1 1171.591. 

8 2. οὗ. Ὧδε φομποί. οἵ, Π 98, 
Ὁ. Ὶ 485 1: ΒΘ πῆ: σγηι . 179. 

ὕδρ. Ὁ, Οἵ, Ἠιοά. ΧΗ δῦ. -- 
δ 1. μέσβος... βουληϑέν- 
Φεο ΟΜ δ.ξ ταν δ 454. Ὁ 
Κυυορ. αν. 8 ὅ8, 4 δάη. 2 εἰ 
δάπῃ, 1 7 εὐ 180, 1, ἀθ τθ ἱπέγα 
18, 1, --- τοῦ πολέμου] τοῦ 
Πελοποννησιακοῦ. 50Πη01. ΟΥ̓ 
δάη, Π 81, 8. -- προσεδέξαν- 
το; Θαρρὶ. αὐτούς. Βεὶ οαιβαπι 

1 

οὗ “ακεδαιμόνιοι οὐ προσεδέξαντο), ἀναγ-, διανοίας 
ἐκείνοις μη- 
νυϑείσης. 



4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤ, β΄. γ΄. 

κασϑέντες δὲ καὶ ταύτην τὴν ἀπόστασιν πρότερον 
ἢ διενοοῦντο ποιήσασϑαι. τῶν τε γὰρ λιμένων 
τὴν χῶσιν. καὶ τειχῶν οἰχοδόμησιν καὶ νεῶν ποίη- 
σιν ἐπέμενον τελεσϑῆναι, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου 
ἔδει ἀφικέσϑαι, τοξότας τε καὶ σῖτον, καὶ ἃ μετα- 
πεμπόμενοι ἦσαν. 1 ενέδιοι γὰρ ὄντες αὐτοῖς 
διάφοροι καὶ δῆηϑυμναῖοι καὶ αὐτῶν Πυτιλη- 
ναίων ἰδίᾳ ἄνδρες κατὰ στάσιν, πρόξενοι ᾽4ϑη- 
ναίων, μηνυταὶ γίγνονται τοῖς ᾿“ϑηναίοις, ὅτι ξυν- 
οικίζουσί τε τὴν “Πέσβον ἐς τὴν Πιυτιλήνην βίᾳ 
καὶ τὴν παρασκευὴν ἅπασαν μετὰ “ακεδαιμονίων 

ἜΧΡΟΙΪ 5010], ἵνα μὴ λύσωσι 
τὰς τριακοντούτεις σπονδάς. 
- ταύτην, ἰ. 6. τὴν τότε. ΟΥ. 
5600]. θὲ οδιιβὶβ ἀδίθοι 5. οἵ. 
ΤΠ Ὁ. ΠΙΒΙ. : 61... (1.21. 1Π||- 
αὐ]. Ηοτῦβϑὲ ἀθ Μγυι]. ἀοΐδοι. 
(ρτοόρτ. συπιη, τὶ. ἀπ}, Οο10- 
ὨἰΘ 515 ἃ. 1801) Ρ. 7544. ποίου ε5 
οἰ ἔιι1556 Ορυπηδίθβ ἃρρᾶιοθῖ 6χΧ 
475 5.59: 10: 
δ 2. τῶν τεγάρ. ὕτ δ 5εη- 

ἰθη{|8. ΟΌΣ 6501} ἀδίθοιϊ 0} 6ΠῚ, 
αὐδτην 5 ἰᾶπὰ ἀπά υπὶ τη] τ], ἅπι- 
{15 αἰ γα ν ΠΥ Ἶη , ἴϊὰ ἰζονα ἃ 
γϑιἷ5 Τἐνέδιοι γὰρ ὄντες ἱποὶ- 
Ῥἱθπιῖ, φαοπηοάο ᾿πν δα 68 Πη τηᾶ- 
τὰν πἀδπὶ δα ἀ ποι] 5᾽η0, ΘΧΡΟΏΪΓαΡ, 
ἀμ 1 01 9. ΠῸΡῚ 
λιμένων τὴν χῶσιν] οἵ 
προσδεχόμενοι πολεμίους κατὰ 
ϑάλασσαν ἰσχυροτέρους αὐτῶν 
χῶμα ἔχουν ἐπὶ τοῖς στόμασι 
τῶν λιμένων, ὅπως δυσείσπλω- 
τοι τοῖς πολεμίοις εἶεν. ὅ6}0]. 
Οὐπὶ [εἷ5 οὐ ῬγΟΧΙΠΙ15 τειχ. οἰκοδ, 
οἴ,8,6.--ποίησιν ἐπέμενον 
τελεσϑῆναι. ΤΙ, ἂῦ ἐπέμενον 
Ῥοπάοι. Οὗ 2060, 4. ὅορὶι. ΤΎδοῃ, 
1170. Αὐοιιβ, οὐπὶ ἰηΐ, ᾿ἴθ πὶ 58- 
ααϊαν Ἐπὶ, ΡΙοθη. 222. ἔτι δὲ 
Κασταλίας ὕδωρ - ἐπιμένει 
με κόμας ἐμὰς -- δεῦσαι παρ- 
ἁένιον χλιδᾶν δὲ ϑαηάθμ βίτα- 
οἰ Δ Τη περιμένειν ΒΑΌΟΙν Π20,8. 
Ριδοίονοα δὰ ἐπέμενον ὃχ ὅσα 
ΒΙΠΊΡΙοχ ρου, πάντα οορ᾽ιᾶπᾶτι5 
651. -- Ἀπ ΡΠ ΜΕΜΗΝ 
ἦσαν. ΟἿ 1] 61, 1. Μαιἢ, αν. 

8 ὅ60. Κτιοσ, τ. ὃ ὅ0, ὃ 86η. 1. 
Ἐχαδβί ἃ ΟΟ06ε. γ αν, ἰθοῖ. 258 μετα- 
πεπεμμένοι σαν. Οἷ, Ἡετθϑιύ, 
δάν. Οο}. Ρ. 87. 

8. 8. δὴ δ μόν ἔπι ΟΥ. 
ο: 19. κατὰ στάσιν] τὸ 
μηνυταὶ γίγνονται τῷ κατὰ 
στάσιν συντακτέον. 5610}. Ουά- 
115 ἴδθο στάσις ἔαποιϊ!, ἰγδαϊτατα 
ἐδ ἃ0 Αὐ᾽ϑβέοί. ΡοΙτι. ν Ὡς: 
Τιμοφάνους γὰρ τῶν εὐπόρων 
τινὸς καταλιπόντος δύο ϑυγα- 
τέρας, ὸ περιωσϑ εὶς καὶ οὐ 
λαβὼν τοῖς υἱέσιν αὑτοῦ “΄ὅξαν- 
δρος ἦρξε τῆς στάσεως καὶ τοὺς 
᾿4ϑηναίουςπαρώξυνε, πρόξενος 
ὧν τῆς πόλεως. --- πρόξενοι, 
Οὐ, δάμ, Π 29,1, -- πιῶ 
γίγνονται. Οἵ. ἀάη. 1 182, ὅ. 
-- ξυνοιπέξουσι... ἐς τὴν 
Μυτιλήνην ᾳ 1 ἄκοντας 
τοὺς Πεσβίους ἀναγκάξουσιν ἐς 
τὴν υτιλήνην [μετ]οικῆσαι. 
ἐβούλοντο γὰρ ἐκ μιᾶς πόλεως 
ὁρμώμενοι πολεμεῖν. ὅ0Π 0]. δεὰ 
πῸῸ ἃ πδοο ξυνοίκισις δἰ 
1Πὰ 1 18ὅ, 2, Νὰπ) Μυ Πθηδθ605 
ΠΟῸῚ ἰᾷ ορῖββθ, αὐ Γι6501 ἰποο]ὰ5 
ἴῃ 81|8ΠῚ ΕΘ ἰγδαποουθηΐ, 6Χ 
οἷβ Δρραγοί, αὐὑδθ 18, 1 ΠαυγΆ ΠΝ 
δίψα δὰ δου ΟΟΠ51Π απ ΡΡΟΟαὶ 
ἀαθῖο Ῥονγποηί. 14 ἰρίεαν οἰἤοουθ 
ν ἰθθαηῦ, αὐ ἰοία ᾿πδ5}α ἸΡΒΟΥΙΙΠῚ 
Ἰορὶθ5 οὐ τηδρὶβίγα θι15. πςογθίαν, 
Οὗ, Θυὴ!. Ηορθβι Ι. . 19. --- μετὰ 
Λακεδαιμονίων... ξυγγ- 
νῶν ὄ ντῶ νυ] ΦΠΉΠΣΗΣ 
των αὐτοῖς ΜΠακεδαιμονίων καὶ 



τῷ 

ἘΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (1ΠΠ 3. 8.) 5 

»" - 9 , ΄ 

καὶ Βοιωτῶν ξυγγενῶν ὄντων ἐπὶ ἀποστάσει ἐπεί-- 
ι Β , , ΓΙ 

γονται καὶ εἰ μὴ τις προκαταλήψεται ἤδη. στε- 
’ 9 ᾿ , 

ρησεσϑαι αὐτοὺς Ζέσβου. 
ἈΝ ᾿Ιϑηναῖοι (ἦσαν γὰρ τεταλαιπωρημένοι 

ὑπὸ τὲ τῆς νόσου καὶ τοῦ πολέμου ἄρτι καϑιστα- 
μένου χαὶ ἀκμάζοντος) μέγα μὲν ἔργον ἡγοῦντο. 
εἰναι “έσβον προσπολεμώσασϑαι ναυτικὸν ἔχουσαν 
καὶ δύναμιν ἀκέραιον. καὶ οὐκ ἀπεδέχοντο πούώ- 

οἵ δὲ ναυτι- 
κἂν πέμωψαν- 
τες Μιυτιλη- 

ναΐίοις ἐν 
᾿ἡπόλλωνος 
Μαλόεντος 
ἑορτῇ ἔξω 
ἐπιπεσεῖν 

τον τὰς κατηγορίας μεῖξον μέρος νέμοντες τῷ μὴ μάτην ἐλπί- 

βούλεσθαι ἀληϑῆ εἶναι" ἐπειδὴ μέντοι καὶ πέμψαν- 
τὲς πρέσβεις οὐκ ἔπειϑον τοὺς υτιληναίους τήν 
τε ξυνοίχισιν καὶ τὴν 
σαντὲς προκαταλαβεῖν ἐβούλοντο. 
ἐξαπιναίως τεσσαράκοντα ναῦς. α 
Πελοπόννησον παρεσκευασμέναι πλεῖν 

παρασκευὴν διαλύειν, δεί-. 
καὶ πέιπουσιν 

ὴ ἜΚΘΤΟΝ περὶ 

ἢ . Κλειππίδης 

δρ. θ. 8 1. ξυνοίκισιν Ῥαᾳ]. Ο. Ἐ., 40 4]. τηδη. [δπν,,) ΒΕΚΙ, 
ψυϊρο ξυνοίκησιν. 

Βοιωτῶν, τὸ δὲ “συγγενῶν ὄντων 
ἐπὶ μόνους τοὺς Βοιωτοὺς ἐνε- 
χτέον ((. ε. ἀνοιστέον, ἀποδο- 
τέον). οὔτοι γὰρ κατὰ τὸ Αἰο- 
λικόν συγγενεῖς τῶν “εσβίων 

. Αἰολέων γὰρ ἄποιποι Πέσβιοι, 
ΤΡΕΙ͂Σ δὲ καὶ Βοιωτοΐ" οἵ δὲ 
“Ἱακεδαιμόνιοι “ΖΙωριεῖς. ὅ6}0]. 
Οὗ, ΡΙΕμη. 1, βθῖδο, ρ, 89. 
ἐπείγονται. Ττηαηβῖονα ἀἰοίατη 
αδβί, πὸ 4|}0], ὉΡῚ γ65, 4π86 ργο- 
ΡΟΥδΔηΐαΡ, ΘΟΥΠΠ], 4] [δβιϊηδηί, 
βαηΐ 6] οἷβ ργοβυηΐί, Οὗ ΤΥ ὅ, 2. 
ἜΘ ΤΟ Π.9.,1::}}89..2...::-- 
προκαταλήψεται. ΟἿ 84: 
Υ ὅτ, 1. ---ὀ ἦδη. Ηος τρϑοίϊ5 
ΟῚ Βαρδυϊουϊ θα Δ ΠῚ ΟἸΠῚ Εἶ5, 
αυᾶθ 5ββϑουπίαγ, σοηϊπηρὶ ἀοοεῖ 
Ηδαβ. Ταουῦγῦ. Τῆμυο. Ὁ. 2. 
στερήσεσϑ' αι. Ῥε τταπβῖτα δὰ 
ἰπῆπ. οὗ, δάη, 1 87, 4. Ῥαβϑίνθ 
ἱξογατη Ἰοσῖταν 99, 8, --- αὐτούς] 
τοὺς ᾿ϑηναίους. 56}0]. 

αρ. 8. ὃ 1. τεταλαιπω- 
ρημξἕν οι ρᾶ55᾽ γΥ1Π}, ΠῸη τηθάϊατη 

-. 

6856 ἃρρᾶγοί εχ ἰβοοῦ, ἼΠΙ 19 
(ὁ πόλεμος) τεταλαιπώρηκεν 
ἩΠΟΟ Ὁ 5.1 ΜΌΝ, 1. 88; 

Αἱ νἱᾶ. 2, 8. 

4. ΝΠ 28, 2. Ἐδπάθηι νίτη δρυά 

ΤῊ. δοιϊν πὶ ΠΕΡΕΕ ΟΕΕΤΟΘΟΣ - 
184,1, 1Π|101, ὅ. --- τοῦ πολέ- 
μου ἄρτι ΤΞΕ ΩΣ ΕἾΧᾺ 
καὶ ἀκμάξοντος, οππὶ θ6]- 
ἔπ πὶ τῇ Ο ἃ ὁ 60 η 518 Ὁ εὖ (1πὶ ν ΟἹ - 
Ιδὴ ἄδηρα γγὰὰτ) οἱ ν᾽ β τ εί. 
ΟΥ 11,1. 1Π 68, 4. Π6 ἄρτι οἵ, 
γΙρ. Ρ. 868 εἱ Ϊ,οῦ. δὰ Ρίνγη. 
Ῥ-. 80. -- μέγα.. ἡγοῦντο 
εἶναι. Θ᾽πΜΠΠΪπη6 Θδυπιδηΐ: 518 
ΒΘ θη 65 ἔτ οὐν ἃ 5 ατο [5685, 
-- ππροσπολεμώσασϑ' αι] ἀν- 
τὶ τοῦ πρὸς τοῖς οὐσι πολεμίοις 

. καὶ αὐτὴν πολεμίανποιῆσαι. 
50Π0Ι. -- ναυτικὸν ἔχουσαν. 
Ὁ Ε18: ΠΠ 9 Πὶ153:.- μεῖξον 

εν εἶναι, ΡΙὰ5 ἐγΙθαθπέδϑ 
οαρίαιτα τὶ, π νϑύᾶἃ οϑϑϑηΐ 
(ᾳια τὴ δοουβδίϊοπηϊθτ85 το] 
αυᾶη) ἰάοποὶβ τγαϊϊοηὶθα5). 
ΘΟ τ ΠΙΒ  ΚΎΥ55.1: 
6 5βϑηϊθητία οἵ, ΓΝ 108, 4. Κ 118, 
-- ἀλη ϑῆ. ,,ϑαρθίμι. [τὰ] κατη- 
γορημένα, γνεὶ κατηγορήματα, 
6 νοοῦ κατηγορίας ἰάδῃῃ ποίδηία. “ 
Βα. 

8.2, Κλεϊππέδης. Κλεινιπ- 
πίδης Ὀιοά. ΧΙ δὅ 

ζουσιν. 



6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ ΤΊ, γ΄. δ΄. 

δὲ ὁ Δεινίου τρίτος αὐτὸς ἐστρατήγει. ἐσηγγέλϑη 8 
γὰρ αὐτοῖς ὡς εἴη ̓ ᾿πόλλωνος Μαλόεντος ἔξω τῆς 

πόλεως ἑορτή, ἐν ἡ πανδημεὶ Μυτιληναῖοι ἕορτά- 
ἕουσι. καὶ ἐλπίδα εἶναι ἐπειχϑέντας ἐπιπεσεῖν 
ἄφνω᾽ καὶ ἣν μὲν ξυμβῇ ἡ πεῖρα, --- εἰ δὲ μή, 
Μυτιληναίοις εἰπεῖν ναῦς τὲ παραδοῦναι καὶ τείχη 
καϑελεῖν, μὴ πειϑομένων δὲ πολεμεῖν. καὶ αἵ μὲν 4 

»ἭὝ “ὔ᾿ ΕἾ -» ΄, ’ 

νῆες ᾧχοντο᾽ τὰς δὲ τῶν Μυτιληναίων δέκα 
τριήρεις. αἱ ἔτυχον βοηϑοὶ παρὰ σφᾶς κατὰ τὸ 
ξυμμαχικὸν παροῦσαι. κατέσχον οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ 
τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν ἐς φυλακὴν ἐποιήσαντο. 
τοῖς δὲ Ἡυτιληναίοις ἀνὴρ ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν διαβὰς ὁ 
ἐς Εὔβοιαν καὶ πεξῇ ἐπὶ Γεραιστὸν ἐλϑών, ὁλκά- 
δος ἀναγομένης ἐπιτυχών, πλῷ χρησάμενος καὶ 
τριταῖος ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ἐς Μυτιλήνην ἀφικόμενος 
ἀγγέλλει τὸν ἐπίπλουν. οἵ δὲ οὔτε ἐς τὸν Μαλόεντα 6 
ἐξῆλθον τά τε ἄλλα τῶν τειχῶν καὶ λιμένων πέρι 
τὰ ἡμιτέλεστα φραξάμενοι ἐφύλασσον. 

8 8. ἐσηγγέλϑη γάρ. Εχ- ἀοοθὺ Ανη. δὰ 22, 7 ΘΟΠρΡδΥδἢ5 
ΡΙΙοδπίαν νᾶ πέμπουσιν ἐξαπι- 
ναΐίως. -- ἀπόλλωνος Μα- 
λόεντος. Νοίποη, αποά ἰάθη 
ἀρυὰ δίδθρῃ. ΒΥΖ. οὖ δθβυο. 16- 
αἰθαν, ἄθυμη ρβίοσθῃπ νἱαθίιγ 
βΙσηϊβοδυθ. ΟἿ Ῥγο ΠΟΥ ΜΝ γι. αι. 
Ρ. 207. --- ἐλπέδα εἶναι. ΟἹ, 
8η. ἣν 70,. .2.. 601 817,.4..-Ξ 
ἣν μὲν ξυμβῇ. Πε ἀροδοϑὶ 
(εὖ ἔχειν) οπιῖβϑα οἵ, ΤῊ 18, 8. 
τα" 1: 1199. ῬΙΆΡ ΒΡοὺ: 811 ἃ. 
Μαδι. αν. 8 617 ἃ. Κυαθρ, ἅν, 
ξ 54, 12 Δαη. 12. 
560]. ἜΧΡΙ, κατορθωθῇ. --- ε 
δὲ μή. Ουπι ἰιος ἀϊοθηαϊ οθητι5 
5'π6 ΨΘΙΡΟ ἰΘρῖθιν, οἰϊαπι Ῥτδθ- 
οραοπίθ ἤν Ρ᾽δγ απ 16, οἰϑὶ ΠΟῚ 
ΒΘΙΡΟΡ (νἰἃ. 1 82, 2. 1] 60, 1), 
εἶ τουϊποίαν. ΟἿ, ΒΉΡΟΙΝ, δὰ ῥ]αῖ. 
Μοποχ. Ἢ. 1. -- εἰπεῖν. Τηθη]- 
{νι ἃ κελεύουσιν Ῥοπάεί, αποὰ 
ΟΧ ΒΌρΘΥΪΟΓΟ ΣΌΝ σΗΙ τϑροίθη- 
αιπὶ οδί. -- ναῦς... τεέχη. 
Οἰτιβα δ. 1 101)», 

8.4, τὰς δὲ... δέκα τριή- 
ρεις. Αὐπου!απι ΧΡ Δ ΥῚ θη ἢ- 
εἰδίϊοηθ. τοϊδίϊνα, αὐ88 5θαυϊναν, 

Ιρβὰπι ξυμβῆ 
ἐ 

ΡΓδοίοσθα ὙΠ| 15. 20. -- παρὰ 
σφᾶς. -παροῦσαι. Οὗ, δάμη. 
1184, 4. [90, 1. -- ἐςξφυλακὴν 
ἐποιή σαντο. Ἰα.ΥΊς.».288. ΟἹ, 
ἐς ἀσφάλειανποιεῖσϑαι ὙΠΠῚ, 9. 
ΕΙ ὅ. Τεραιστόν] Γεραι- 

στὸς ἀκρωτήριον Εὐβοίας ἔχον 
λιμένα. ὅ]ιο!. ΟΓ, Βα, 446. 
Ἠοάϊε ργουπιοπίουιιηι Μη }}1. ὙἹὰ. 
Τρ8κ, Βαγϑβίδῃ. αδεορι. ΠΡ. 899. 
486:1--- ἐπιτυχών... χρη- 
σάμενος. δος ρανιϊοῖ ρα οοραα 
ογθηΐ, αἶα οἷβ θη, αὖ Βα ρουϊουῦὶ- 
θι8, (ΘΠ ρ8, 5βοα 110 οδιιδᾶ, ἢ00 
γα ἴ{π6ν]8 Ῥουΐθοι! ἀθοίϑγδίιιν. 
Οδίθυιπι διίθηἀθ ΡὰΡ (οἱ ρα ὀαπιῖς 
ΙαίΆ. --- πλῷ] ἀντὶ τοῦ εὖὐ- 
πλοίᾳ. ὅ.Πο0]. ΟἷἉ, αάη. 1 187, 3. 
-- τριταῖος. Οἵ, Μαιίῃ. ἄν. 
8 440, 9. Κυιιορ. α΄, 8.57, ὅ δάῃη. 4, 

8 0. ἐς τὸν Μαλόεντα. 
ΘΊΘΡ}, ΒγΖ. Μαλόεις ᾿ἡπόλλων 
ἐν Λέσβῳ" καὶ ὁ τόπος τοῦ 
ἱεροῦ ͵αλόεις. Οτπὶ Ἰοοὰ5. ἀο- 
δ᾽ β θίαν, ΟἸ δ βΊ οἱ Π01) Θϑὺ ΡΥδο- 
Ροϑβιεῖο ἐς. --- τά τε ἄλλα. 
ἐφύλασσον. ἴι εἶθ νογοὶβ αἰ ἢ. 



Ε 

ΕΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ., (ΠῚ 8. 4.) γ 

τοῦ δὲ ναυτι- 
κοῦ ἐς “έσβον 

ἀπήγγειλαν μὲν οὗ στρα- ἐλϑόντος γί- 

4, Καὶ οἵ ᾿Αϑηναῖοι οὐ πολὺ ὕστερον κατα- 
πλεύσαντες ὡς ἑώρων, 
τηγοὶ τὰ ἐπεσταλμένα, οὐκ ἐσακουόντων δὲ τῶν πε ἢ ξρε 
Μυτιληναίων, ἐς πόλεμον καϑίσταντο. ἀπαράσκευοι Μυτιληναῖοι 

δὲ οἱ Μυτιληναῖοι καὶ ἐξαίφνης ἀναγκασϑέντες πο- ἔβ τε᾿ϑήνας 
καὶ “Ἀρύφα 

λεμεῖν ἔκπλουν μέν τινα ἐποιήσαντο τῶν νεῶν ὡς καὶ ἐς Λακε- 
ἐπὶ ναυμαχίᾳ ὀλίγον πρὸ τοῖ λιμένος" ἔπειτα κατα- δαί αντον παν 

διωχϑέντες ὑπὸ τῶν ᾿Δἀττικῶν νεῶν λόγους. ἤδη πρέσβεις. 
προσέφερον τοῖς στρατηγοῖς, βουλόμενοι τὰς ναῦς 

ΟἸΠἸουῖθ 5. δὶ οοαα, βου Ρίαγα περὶ 
τοίϊ ποίαν, περὶ τὰ ἡμιτέλεστα 
οαπὶ φραξάμενοι ᾿πηρ η ἄτι 6βί, 
ααοα νοΥθ.πὶ 810] βἰπιριος ΔΟΟΙ8. 
βϑοααϊίαν, Ῥυδοθίθυθα βθη ρου θοία 
ΠΟῺ τηΐϊη 5 οογία ουβίοαϊοπαάα ουδηΐ 
4αδηι τοὶ. ἘδαθπῚ οδιιβα ἴῃ 
ΟἸαββθηὶϊ ἱπίθγρυθίδι ποῖ νϑίθί: 
Το] Ιααἃ ΟἸηΪᾶ8, ατδ8ὸ 84 
ΠΡΟ οὐ ῬοΥίι5 δύυϊπορϑηΐ, 
ΟΡβδαθρύϊβ βϑιαϊρ ουθοιβ οὰ- 
βΒιίοαϊο θη ΐί, 5 σϑϊϊᾳαα ραγθ 5 
5Θμη ΡΟ. θουῖ5 ΘΟπίγαγῖα ΒΟ αΠίιν. 
Τὰ ΒΌρΘΡ Ιου θῈ5 ἃ θπὶ ΠῸπ ἴηνθ- 
εἶταν οαἱ τὰ ἄλλα, 81 οὈϊθοίαπι 
δἰ νεῦῦϊ ἐφύλασσον, δοτηπιοᾶθ 
ΟρΡΡομδαῖαν. Νο5 ἰοοσπὶ ΠΟ 510 
ΘΧρ θα πὰ5: Π64 6 ᾿η Μ4]0 6η- 
θη οχϊθῦαπί οἱ ρυδοίθυ θᾶ 
(εἴ. ΤΥ ὅ8, 1. ΝἼ81, 8. ὙΠ] 86, 7), 
ᾳαιοὰ 88 ΠΠΓ05 οὐ ροῦΐα5 
αἰ ηπο δαί οΟὐβδερίϊβ ρϑτίϊ- 
θὰ5 56 πη] ρ ογίθος 5 οαβίο αὶ 8 
ἀϑεθαπί. Εδηάθπι ἰρὶταῦ. νἱμὴ 
φυλάσσειν γεῖῦο Πἷς “παθαΐποιβ 
αυδπὶ Παροὶ ΠΠ| 28, 1. ΙΙ 117, 2. 
Οοηίΐγα Μεϊπεκίαπι, ααὶ ἴῃ Ηδῖπι, 
1Π 8 Ρ. 351 πέριξ οοπίοοῖ!, αυοὰ 
ἀποθιβ ροηοίϊνὶβ πέρυ. αὐϊαπθ 
᾿πίου ΟΠ ΘΡΘίαν, Τ]ΟΠΘΠΔαπῚ οί 
ΟΠ πὶ θι15 οἷβ [οοἷ5 (ΠῚ 48, 2. 51, 8. 
Ν111,4. ΝΠ 12, 2) ἀτια8 ποίη 685 
Ἰπίον 58 ἃ ἀἰδβίιη 5] αι ΟΡΡΟΗΪ, 
Ἐδάθη δυίθπι 486 “Ἤϊο οοηϊποίϊο 
ἐδ ἂρυὰ Ρ]αί. Ῥο], 298 ἃ τοὺς 
κινδύνους τούς τὲ πρὸς αὐτὸν 
τὸν πλοῦν ἀνέμων. καὶ ϑαλατ- 
τῆς πέρι καὶ πρὸς τὰς τοῖς 
λῃσταῖς ἐντεύξεις. ΑΔ46 ἀ6 Βορ. 
Α51 ἃ. ὅ20 ο. Εχ ποβίγα σγϑίϊοῃηβ 

οὐΐαπι Θιθαρὶὶ ((υδεβι. Τῆυο. Ρ. 8ὅ 
544.) οοηϊδοίαγα ἐφυλάσσοντο 
[αοῖ16 οδγοπυβΒ. Φρασσειν εἱ 
φράσσεσϑ'αί τι ναϊοτα δἰϊααϊα ὁὉ- 
58 ΘΡΙ ΓΘ 561 ρ8|15 586 Πλα56τι6 π1π- 
ηἶγθ εχ ΙΝ 18, 4. ΡΙαί. Τίμα. 18 
δὲ δἰϊπαπᾶθ 58 15 οοηβίδῦ; 5ῖΠ6 οᾶδ1 

φραξαμένων Ἰεοοῖτυν ὙΠΙ 8, 4, 
ὉΠ1 (Δ ΠΊΘ ἢ. 6Χ ΒΕ ΘΥ ονἾθιιβ ΆΟΙΙ 8 
τὴν πόλιν βαθιά ϊα5, εἶδ] την 5 
6536 φραξάντων ἑαυτούς. δ 
Ρονίαθι5. ΜγΠ]Θπάναπι οἵ. ὁ. 6. 

ὕδρ. 4. 8 1. οὗ 4ϑηναῖοι 
᾿ς, καταπλεύσαντες. ϑοΠο- 

Παϑία ροϑύὺ πᾶθο ἱπθυρ η 6 η8 π0- 
τηϊπαίϊνο5. ΡΓῸ σϑποίϊν 5 Δ θ50} 115 
Ῥοβίίοβ οθηβού δᾶ υϑίϊοηθ, ατδ 
ΘΧρ Ιοαηὺ Μία. αν, 8 ὅ62, δάη. 1 
οἱ Κύιθο. τ, 8 ὅθ, 9 δάη. 4 εὐ 
Βαιίηι. τ. 8 145, ὅ δάη. 4. Αἱ 
14, ἀποη δ η ῬΓΪϊ5 ρΟίϊα5. ἀΔ ΠῚ 
ΘΘ ΠΟΥ 5. ΠΟΠΊΘΙ. ΡΘ. ἈΡΡΟΒΙ (ΘΠ ΘΠ 
ρδγενάτη ἴῃ ΠΟΠΊΪ ιν ΘΟ] ΟΟδΥΪ 
5806, ἀἰβρι!οοί. ΕΠ οτπηΐηο 5ἰηι- 
ΡΙΙοῖα5 Πιᾶ60 ΟΠ} 1558 ᾿Π’ΘΥ ῬΠΟΙΪΟΠ 6 
ὁὰπὶ νου 5 ὡς ἑώρων ἰπηραμηίατ. 
Π6 ΘοΙΙοοδίϊοηο οἴ. ὅ, 1. Υ̓ 28, Ἵν 
ΝΙΙ1 82,1. -- ξώρων. δὰ, 4868 
8,. δ πατναία Βαηΐ, --- πρὸ τοῦ 
λιμέ ἕνος. Ομ ἄτι Μγ ΕἸ θηδυιπὶ 
[αονῖπε ρουία5, ὧν ὁ νότιος 
κλειστὸς τριηρικὸς ναυσὶ πεν- 
τήκοντα, ὃ δὲ βόρειος μέγας καὶ 
βαϑὺς χώματι σκεπαξόμενος 
(ϑιγαν. 6117), πἴο τὸν τριηρικον 
λιμένα 5᾽ ΘΠ] ΠοανῚ ρδίοῦ. 

8 3, ἀπαράσκευοι... καὶ 
ἐξαέφνη ς. ϑ᾽τΆ τον αὐ ϊοοεϊν πὶ 
οἵ 8 ἀν θυθῖαΠη φοριυΐϊδία δυηΐ 13, 2 
ϑᾶσσον καὶ ἀπαράσκευος, 82,9 2, 
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τὸ παραυτίχα, εἰ δύναιντο, ὁμολογίᾳ τινὶ ἐπιεικεῖ 
ἀποπέμψασϑαι. καὶ οἵ στρατηγοὶ τῶν ᾿“ϑηναίων 
ἀπεδέξαντο, καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι μὴ οὐχ ἱκανοὶ 
ὦσι Πέσβῳ πάσῃ πολεμεῖν. καὶ ἀνοκωχὴν ποιη- 
σάμενοι πέμπουσιν ἐς τὰς ̓ ϑήνας οὗ Μυτιληναῖοι 

τῶν τὲ διαβαλλόντων ἕνα, ᾧ μετέιμελεν ἤδη. καὶ 
ἄλλους. εἴ πῶς πείδσειαν τὰς ναῦς ἀπελϑεῖν ὡς 

σφῶν οὐδὲν νεωτεριούντων. ἐν τούτῳ δὲ ἀποστέλ-- 
λουσι καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα πρέσβεις τριήρει, 
λαϑόντες τὸ τῶν ᾿ἀϑηναίων ναυτικόν. οἱ ὥρμουν 
ἐν τῇ Μαλέᾳ, πρὸς βορέαν τῆς πόλεως" οὐ γὰρ 
ἐπίστευον τοῖς ἀπὸ τῶν ᾿ϑηναίων προχωρήσειν. 

-- τὸ παραυτίκα. Πρὸς τὸ 
παρόν, μέχρις ἂν εὐ ὦσι παρε- 
σκευασμένοι." ΖΤούπας. - 
ἀποπέμψασθαι, ἃ 56 50Ὁ- 
τ αγ6. Οὗ Πετγοά. 1 120. 

8 4. τῶν διαβαλλόντων. 
θὲ τ νἱά. 2, 8, 46 Ῥγᾷθϑθηιβ 
Ῥανιοὶρὶο αι, 1 2, 4, --ὀ τὰς 
ναῦς ἀπελθεῖν. Ὅδ πᾶνῖθιι5 
Ἰὰ αἰοίπτη ὁδὶ, απαοᾶ Ῥγορτὶθ Πο- 
ἸΏ ΠἾθ 115 ΘΟῊν Θηϊύ, Οὗ, δάη,. Π 80, 2. 

ξὅ. ἐντούτῳ, ἴῃ ἀπ οἱ ἃ τ Τῇ 
θη ΡΟΥ, -- πρὸς βορέαν 
τῆς πόλεως ΟΠΊΠ 68 δάπαο ἰη- 
ΤΟΡρυθίθβ οἵ ἐν τῇ ἢῖαλέᾳ 
ἱπηχουαηΐ. 564. οὐπὶ ϑίταρ. 618 
δυοίοτα σομβίθί Μα]θᾶτη ῬΥΟΤΊΟῊ- 
του ατη τηαχίτηθ διιβίγσαί θα [,65}0] 
ἔβα, ρουίαπιθ (Αὐη. ΒΙοοπιῖ, 
ΤΉ, ΠΙβὺ. αὐ, δὲ 21}. 179. 
αγοίε Ηϊβι. αν, ΝῚ ρ. 8017, νβυβ. 
σογη. ΤΥ Ρ. 492. Οοηζα ἀδ Πΐη. 
ἴῃ 1,650. ἴδοίο ῥ. 7 54.) Ἰοσὰπὶ 
αὐοηάδηϊ οἰπβάθη ΠΟΙ ΪηΪθ ἃ 
ΒΘΡτΘ ΓΟ] ἀν ]8. ρῬαγίθ Β᾽0Π}} 
βιαίαυπῦ ὩῸΠ οορὶίαηίο5. ΤῊ.) 8ὶ 
ουτη Ἰοσιτη ἃ ΡΥΟΠΙΟπίονῖο δαϊθοία 
β᾽ σῃἸ Ποδίῖοη 6 αἸβοογηθυδν οἰ ἰδϑοϑῦ, 
τῇ πρὸς βορ. τ. π. 5ογίρον ἀ6- 
Ὀαῖ58ο, Αοοραϊ ααθα ὰθο ΟρΡ᾿Πΐο 
ΜΠ] νθίθυηὶ βουϊρίοτσιση ἰδϑιϊ- 
τ ΟἢἷΟ ΘΟ Πτπιαίαν, ΟἸα55, ἐν τῇ 
Μαλέᾳ ἀοϊονῖι, απο ἐαϊβαηι ἴη- 
ΟΡ ΡΥ ΘΠ 6556 ΟΡ Πα ΐι5 οϑὲ 
οΧ 0, 2 ἀποίιηι, ϑ'οα νϑυὶ 51Πη1}}- 
πη πὶ δὲ ΑἸΒΘη θη 565, οὰτη ἰη- 

ἀπο115. ἔλουβ δα ἀνθ θῖὴ Π1}8}} θοῦ ο 
Ροββουῖ, δὰ Μαϊδαπι, υὐἱ ναῦ- 
σταϑμον Παθεραπίὶ (6, 2), οἰα5568 
γρά]15586. Νραιδθ 81] ῬΥΌΡΘ ὑὐθΘηΥ 
τηδηβιββθηί, ΜυΠΟΠηδοὶ αποά τηᾶ- 
χίηλθ ἱπηροίνανθ νοὶ θυϑηῦ, αὖ 1105 
ΒἘΡΥη ον Θ θη, ἱπάποίαντιπὶ ῥϑοιϊοηο 
οβοϊββθηί, 51 νθρὸ δὰ ἀποστέλ- 
λουσι νεῦρα πρὸς βορ. τ. π. το- 
Τογαηίπν, ᾿π66. οἰδυίοτα δα ηΐ 0Π1- 
πἶα, Οππὶ δηΐμὰ Αὐμπθηΐθηβε5. δὰ 
Μα!Ιθαπι ἴῃ βἰδίϊοπθ θϑϑθηΐ, Μυιὶς- 
Ιθπᾶθ05 Πᾶν ΘΠ], ατ8πὶ 40 115. Θ0ὴ- 
ΒΡ᾿οἱ πο ]θηΐ, βθρίθη θη ψο}- 
5115 τηϊτίουα ορουγίθθαί, 1)6 οΟ0]10- 
οδίϊομθ νϑυθοναπὶ οἵ, 81, Ἀν; 
617, 2. 10, 1. -- οὐ γὰρ ἐπί- 
στευον... προχωρήσειν, 
ῬΓΟρΡυ, ποῖ δ πἰτῃ ΠἸἀ οθ απ οἷ 8, 
ααδὸ 80 Αἰ δηϊθηβῖθα5 ρΡ6- 
6 81 (56ι ᾿πηρ οἰνᾶνο σα ρ  Θθ8ἢ1), 
ἴογσθ, αὧὐ θθ6η6 οοἀονγοπί, [8 
γθοίο οἰϊτα Ἠδδοῖς, »ΟΙοπβι οπθιὴ 
Ρυδθθαῖὶ ἀδεῖνιβ τοῖς, 4αἱ 51 ὁπην 
ἐπίστευον οουπϊππρίίαν, πὰ ἃρίθ 
δαὶ νἱϑι8. οϑί Ἰηδβη νι προχω- 
ρήσειν, αὐ 50. οπαππὶ ΡῬΟΙΪα5 
ἔστι ἐπίστευον τὰ ἀπὸ τῶν 
᾿ϑηναίων προχωρήσειν. Ῥοιῖε- 
γα  ἰπ]6η σουϊονα ἀοοθῦδ ἰρϑὶαν 
τ805 ΤῊ ογ αἰ 15. ἀΠΠ Πρ πίθου ΟΡ 560- 
ναϊυβ: ΘΟαἀΘηῚ δηΐπὶ πηοᾶο ἀἰχὶϊ 
Ιν 92, 1 πιστεύσαντες τῷ ϑεῶ 
πρὸς ἡμῶν ἔσεσϑαι, απο4 Ἰτοπν 
ἀἴοὶ οί πιστεύσαντες τὸν 
ϑεὸν πρὸς ἡμῶν ἔσεσϑαι." 
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6 χαὶ οἵ μὲν ἐς τὴν Λακεδαίμονα ταλαιπώρως διὰ 
τοῖ πελάγους κομισϑέντες αὐτοῖς ἔπρασσον ὅπως 
τις βοήϑεια ἥξει. πεν 

1 ἢ, Οἱ δ᾽ ἐκ τῶν ᾿᾿ϑηνῶν πρέσβεις ὡς οὐδὲν ὔος ἐξῖβος 
ἦλθον πράξαντες, ἐς πόλεμον καθίσταντο οἵ υτι-- στανται Πυ- 

ληναῖοι καὶ ἡ ἄλλη “έσβος πλὴν Μηϑύμνης᾽ οὗτοι ἴω. 
δὲ τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις ἐβεβοηϑηκεσαν καὶ Ἴμβριοι καὶ μάχη. δευτέ- 
“ήμνιοι καὶ τῶν ἄλλων ὀλίγοι τινὲς ξυμμάχων. 4 

2 καὶ ἔξοδον μέν τινα πανδημεὶ ἐποιήσαντο οἱ ϊυτι-- ναίων ἜΣΕΞ 
ληναῖοι ἐπὶ τὸ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατόπεδον, καὶ "δαίμονα. 
μάχη ἐγένετο, ἐν ἦ οὐκ ἔλασσον ἔχοντες οἵ υτι-- 
ληναῖοι οὔτε ἐπηυλίσαντο οὔτε ἐπίστευσαν σφίσιν 

8 αὐτοῖς, ἀλλ᾽ ἀνεχώρησαν. ἔπειτα οἵ μὲν ἡσύχαζον. 
ἐκ Ἰ]Πελοποννήσου καὶ μετ᾽ ἄλλης παρασκευῆς βου- 

4 λόμενοι. εἰ προσγένοιτό τι, κινδυνεύειν (καὶ γὰρ 
αὐτοῖς Μελέας Πάκων ἀφικνεῖται καὶ ᾿Ερμαιώνδας 
Θηβαῖος. οἱ προαπεστάλησαν μὲν τῆς ἀποστάσεως. 
φϑάσαι δὲ οὐ δυνάμενοι τὸν τῶν ᾿ϑηναίων ἐπί- 

(αρ. ὅ. 8 8. ἑαυτῶν, ῬΑ]. αι, Η. ΒεΙκῖκ. οἱ ἰδοῖ! Ααρ. οὐ τη, 
αὐτῶν. 

᾿Ἦδαβ, αραῦν. ΤΙογα, Ρ. 109. 8. 2, ἐπὶ τὸ τῶν ᾿4. στρα- 
ἀπὸ τῶν ᾿Αϑηνῶν τοᾶνυῖ! ΒΕΚΚ. τόπεδον. Βθοιθ 56}0]. τὸ ὁρ- 
ΒΡ ἘΠ ΠΟ 1: μοῦν ἐν τῇ Μαλέᾳ. -- οὐκ 

8 6. διὰ τοῦ πελάγους, 
ῬεΡ δἰ πιπὶ πη ᾶγ 6 ἷ. 6. ΠΟ ἃρ- 
Ῥαϊδὶ ἴῃ ἰϊποῦθ. ---- αὐτοῖς, 5ὶ 
δὰ ΤλοΘἀ δ ΘΙΠΟΠΪΟΒ γϑίθγθπαά τη δϑβί, 
ΘαΠῚ γῦρο ἔπρασσον 5ἷ6 ἱπηροπς 
ἄστη οβύ, τὖὸ ναθαὶ οὐ τὰ οἷ 8 “(ἶ. 
ΙΝ 1006, 5, Τρ ν 70. 5: ὙΠῚ 
ὅ, 5); 5ϊ0. δὰ 1, 65}ν105, ΘΠ νΈῦ00 
ἥξει (εἴ, δάη. 1 18,8 οἱ αὐτοῖς 
ἀφικνεῖται ὅ, 4). δρᾷ Τιἀοράδθ- 
Τῇ ΟΠ6 ΟἸ1ΠῚ Τιδοθ δ οπιοη 5 ΔΟῚ Ρ6ῈΡ 
86. ραίδί, σοηβι τη ἁπίθπι Νγιἰ- 
Ἰρῃδθου πὶ ΔοσιΓα 15 ̓ πα σαί 1, δὶ 
510 1 ΔαΧΉ Τατη ΡΘιἰν 1556 αἀἰοιιπίαν, 

ὕλρ. ὅ. 8 1. οἵ δ᾽ ἐκ τῶν 
᾿ϑηνῶν πρέσβεις. Οἱ. δάη. 
1 8, 2. -- οὗτοι. 1. 6. οὗ η- 
ϑυμναῖοι, Οἱ. δάη, 1 186, 1. --- 
Ἴμβριοι καὶ Λήμνιοι. 6ο- 
Ἰοπὶ Αἰπθηϊθηβίαπι, Οὗ, ὙΠ δ7, 2. 

ἔλασσον ἔχοντες. Οἵ, «δαη. 1 
10, 6. Κυυρο, τ, ὃ ὅ8, 1 δαῃη. 8. 
-- ἐπηυλέσαντο] ἐπαυλίσα- 
σϑαί ἐστι τὸ πλησίον τῶν πο- 
λεμίων νυχτὸς αὐλίσασϑαι. 
500]. ΟἿ ΤῊ 184, 2. Τπιοῖ. γογ. 
Ηϊβι, 1 88. Ρανγεΐθυ 8 οὔτε... οὔτε 
ἰαχία ροβιία σαπί 4 ΟΡ ΤῚ ΑἸέδύατα 
ΔΙΤΟΡῚ οχ ᾿οσῖοα γαίϊοηθ Βυρροβὶ- 
{πὶ 6ϑί. οἱ, ΝΘ. ἊΣ: 

85... ἔχ Πελοποννήσου 
«κινδύνευειν. πο γοῦ- 

Βόγαπη : ἐκ Πελοπ. εἰ προσγέ- 
νοιτό τι, καὶ μετ᾽ ἄλλης παρα- 
σκευῆς, (εἰ προσγένοιτο,) βου- 
λόμενοι κινδυνεύειν.“ 6061]. 
Ουΐα, 5ἱ αυἰὰά (4αχΧι}}1}} 6χΧ 
Ρ6Ι0Ρ. δοσοβϑϑίβϑδϑοί, δίαιιθ 
σα Αἰῖο ἀρρατγαία ρϑυῖο ὶ- 
ἰατὶ νο] δὴ. 



10 ΘΟΥΚΥΎΔΙΔΟΥ ΞΥΓΠΡΆΦΗΙΣ Ἂς ξ΄ ς΄. 

πλουν χρύφα μετὰ τὴν μάχην ὕστερον ἐσπλέουσι 
τριήρει, καὶ παρήνουν πέμπειν τριήρη ἄλλην καὶ 
πρέσβεις μεϑ' ἑαυτῶν" καὶ ἐχπέμπουσιν)᾽" 

ΤΉΝ οἱ 06. Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι πολὺ ἐπιῤῥωσϑέντες διὰ 
στρατοπε- Τὴν τῶν Μυτιληναίων ἡσυχίαν ξυμμάχους τε προσ- 

ΤΡ νι καὶ ἐχάλουν, οἱ πολὺ ϑᾶσσον παρῆσαν ὁρῶντες οὐδὲν 
φορμοῦσιν. 

ἰσχυρὸν ἀπὸ τῶν “εσβίων, καὶ περιορμισάμενοι 
τὸ πρὸς νότον τῆς πόλεως ἐτείχισαν. στρατόπεδα 
ὅτο ἑκατέρωϑεν [τῆς πόλεως), καὶ τοὺς ἐφόρμους 
ἐπ᾽ ἀμφοτέροις τοῖς λιμέσιν ἐποιοῦντο. καὶ τῆς 
μὲν ϑαλάσσης εἶργον μὴ χρῆσϑαι τοὺς Μυτιλη-. 
ναίους, τῆς δὲ γῆς τῆς μὲν ἄλλης ἐκράτουν οἷ 
Μυτιληναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι Ζ“έσβιοι προσβεβοηϑη- 
κότες ἤδη, τὸ δὲ περὶ τὰ στρατόπεδα οὐ πολὺ 
κατεῖχον οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ναύσταϑμον δὲ μᾶλλον ἦν 

᾿ἡϑηναῖοι ἐ ἐπὶ 

ὅάᾶρ. 6. 8 1. περιορμισάμενοι. 455. πὰρ, οι. Ο, Ρα]. 
Ὑ ΕΕ ται: περιορμησάμενοι. Θρα τηράϊαπι Παΐαβ νου ΠῸΠ ΚΙ 
ατγδθοιπι, ΑἸύθυι τῆς πόλεως οἵ. δ 411. 

84. μετὰ τὴν μΘ 1) (8.2 ὁ τριηριπκὸς λιμήν οἴαν (οἴ. 
ΠαΡνα 8 ΠῚ) ὕστερον. . μετὰ ταν. ΟΙ7, απθπὶ ἰοοιπὶ βαριὰ 
τὰς σπονδὰς οὐ πολλῷ. ἜΑνοΝ 
Ὗ 24, 2 οἱ [ἰδὲ δάη.,΄ ἴτο πὶ πρὸ 
τῶν Τρωϊκῶν πρότερον 1 8, 1. 
-- τριήρη ἄλλην. Ῥναρίον ΘΆ ΠῚ, 
46 αὑτὰ 4, ὅ ἀϊοίπηι οϑί, 

Οδρ. 6. Ἔ 1, Πολὺ ϑᾶοσ- 
σον. Οιυδπηὶ ἔδοϊββθηΐ, δἱ ἐσχυρόν 
τι δρυὰ 1650 108 νἱ ἀἸββϑηΐ. --- 
περιορμισάμενοι. Τατουρτο- 
68, 4υἱ 4, ὅ πρὸς βορέαν τῆς 
πόλεως οἰ Πὶ ὥρμουν ἱπηρηΐ, 
το Αὐπθηϊθη565. οἰαββο ἃ βϑρίθη- 
ὑ!Οη δ] ἀγ5. Ῥᾶγίθ ἴῃ ΔΒ γ 6 ΠῚ 
Οἰνοαπηνοοίοβ. 6556. νοΪαηῖ, Νϑατθ 
ἰδπιθη 8815 ΤΘρυΐίανουιην ΠΙᾶ πὸ 
βϑηϊθηϊίδη ἐπὶ τὸ πρὸς νότον 
γοααίγοσο. Οἱ, Ὅρηι.. 11 4, Νὰᾷπι 
᾿ π0η Ρονίϊποὺ ΤΥ 28, 3 περι- 
ὥρμουν, πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέ- 
λαγος, υὐἱ πᾶνοβ. Ἰοοιιη οἰγοιιηι- 
βίαν, ΠΟ ΘΧ ἃἰϊο ἰοοο ἴῃ 811} 
οἰγοιτηνθοίδθα δϑηΐϊ, Ἐχ ποβίγα 
γᾶίϊοηθ οοο δ η ΠἸ] ὁδί, ΑἰΠ6- 
ὨΐΘη565 ἃ Μαῖθᾶ, αἀὸ ἱπάμπιο δ 
ἴδοι 5 τραϊογαηΐ, πὶ δάνθοίοβ 
που  ἀϊ ομ Δ]. αὐ ]5 ρῬαγίθηι, ταδὶ 

αὐ] 5), ρυϊση στη. πᾶνίθιι5. οἷπ- 
Χίβ86.) 6 ἴῃ οἷ ορϑυῦϊθαβ, αυδᾶ8 
ἀοῖπάθ ρουδούαν! οὐϑηΐ, ΠΟ ΠῚ 
ΟἸα 556 ᾿πηρ αἰ γϑηθαν, [ἢ ατι0 Δ ἢ 1η1- 
δάνονι οροτίοί αἰϊαα 6558 περιορ- 
μΐίσασϑαι, αἰϊυᾷ τοὺς ἐφύρμους 
ποιεῖσθαι. ΠΙᾺ δὰ οὐδθυναι 08, 
οο δά ἱποϊπάθηοβ ἢοβίθϑ ἢ, -- 
ἑκατέρωθεν, ἷ. 6, ἃ Βθρίθι- 
ὕ]0η6 οὐ ἃ πιροιϊάϊο, ---- τοὺς 
ἐφόρμους. »ϑυϊὰ, τὰς ἐφορ- 
μήσεις ἰπίουρνοίαιαν, θα], Οἱ 
ΙΠ 89, 9. ΤΥ 21. 82. - ἐπ᾽ ἀμ- 
φοτέροις τρξε ἀρ ἐστε 6 
.ἰ8β νἱᾶ. βισαν. 1. 1. οἵ ΡΙβ]1ηι. 
1.650. ἡ. 12 864. 

ὃ 2. Τῆς μὲν ϑαλάσσης 
εἶργον χρῆσϑαι. ΟἹ. 
δ. ὅν. ὃ δὅ82 ἃ. Κυοίτη. 
8. 866 " β΄ οἱ ἀθ ποραίίοπο 1,1. 
Ῥοιυῖβθθ. οὐΐαπι Ομ νόθα μὴ 
χρῆσϑαι ΔρΡΡᾶγθὶ οχ 1 14], 4 οἱ 
ἱθὶ ἀπ. --- ναύσταϑμον οἰ τὸ 
ἀγορᾶς. ἢ νενθὶβ ναύσταϑμον 
(βίαιϊο, τοοορίδουϊα τ) 
πλοίων οἷ. δάπ. 1 92, ὅ. Πλοῖα 
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αὐτοῖς πλοίων καὶ ἀγορᾶς ἡ Μαλέα. καὶ τὰ μὲν 
περὶ Μυτιλήνην οὕτως ἐπολεμεῖτο. 

ἰ τ, Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ ϑΈρΟΤΣ στοδτεία τῶν 
ηναίων ἐς τούτου ᾿᾿ϑηναῖοι καὶ ἕς Πελοπόννησον ναῦς ἀπ- τὴν Δακωνι. 

ἐστειλὰᾶν τριάκοντα καὶ σωπιον τὸν Φορμίωνος κήν, ἐπ᾽ Οἰ- 
, ἜΣ. "4 ΛΆΝῬΩΣ ἜΣ ἡ νιάδας καὶ ἐς στρατηγόν, κελευσάντων ᾿Ακαρνάνων τῶν Φορ-᾿ “ευκάδα. 

νίωνός τινα σφίσι πέμψαι ἢ υἱὸν 1) ξυγγενῆ ἄρ- ̓ Ασωπίου φό- 
ΨΟ ὁ χοντα. καὶ παραπλέουσαι αἵ νῆες τῆς “ακωνικῆς ἣ 

; τὰ ἐπιϑαλάσσια χωρία ἐπόρϑησαν. ἔπειτα τὰς μὲν 
πλείους ἀποπέμπει τῶν νεῶν πάλιν ἐπ᾽ οἴχου ὃ 
᾿Πσώπιος, αὐτὸς δ᾽ ἔχων δώδεκα ἀφικνεῖται ἐς 

ι Ναύπακτον, καὶ ὕστερον ᾿ἤκαρνᾶνας ἀναστήσας 
πανδημεὶ στρατεύει ἐπ᾽ Οἰνιάδας καὶ ταῖς τὲ ναυσὶ 

᾿ ν 3 » 2, ᾿ ς ᾿ -" 

χατὰ τὸν χελῷον ἔπλευσε, καὶ ὁ κατὰ γῆν στρα- 
5 τὸς ἐδήου τὴν χώραν. ὡς δ᾽ οὐ προσεχώρουν, τὸν 
μὲν πεζὸν ἀφίησιν, αὐτὸς δὲ πλεύσας ἐς Πευκάδα 
καὶ ἀπόβασιν ἐς Νήρικον ποιησάμενος ἀναχωρῶν 

Ὅλρ. 7. 81. ἐς Πεῖοπ. σ. Ε. Βορ. τ. 
περί 11., εχ ἱπίθυρυ, ΟἿ, 56}10]. 

8 ὅ. Νήρικον. Ἀτὰρ. εη. ΒΑ]. Β6ρ. οἱ συδιηπηδί. Οβαπηὶ ΝΝηρικόν. 
Αἱ νἱά, Ηογοαΐδη, (θα, Τιβηι2) ἸΡΞ 152. θόοαι. Ῥοοίν, δοδθηΐ. Ὁ. 222 ΚΠ 

Ιη (ὉΙ. βιῃ. 4 115 

οὐ πανὶρὶδ βυηύ (οἷ, Δάη. 11 84, 
2) οἱ πᾶνϑϑ οῃθύδγὶϑθ, "ἀγορὰ 
μὴ γα ία οὐ ἰρ5ἃ8 ΠΊΘΓΟΘΒ 
ΒισηϊΠοδύ, ΟὗὈ, δά, 1 62,1. Μᾶλλον 
ΒΙοοπηῖ, δχρ ϊοαὺ ῥ οὐϊ πα 5. απ ἃ Τὴ 
αἰϊα ἃ ααἰα!}6ῖ. Οὐπὶ Μαὶθᾶθ 
ΠΟΙΤΎΪΠ6. ΘΟΠΔΘΓΘἢ5Β. ψαϊοὶ ρούϊι 5 
απ ἃ πὶ οαϑύνγ. Οὐτὴ οορίδα Α{Π16- 
ὨΪΘΠΒ᾽ ΠΤῚ ΠΟΙ 50 {Πο0ρυθηΐ δ ΠΓΌΘΠῚ 
8Ὁ οοοἰάδηίο ἀποαι6 πο] αἀ ΘΠ ΔΠ1, 
564 δἃ ῬδγΓΐ8 ΒΌΡΘΙΙΟΥ 65 θϑβθηῦ Υ- 
ΦΠ6η 86], σαν ΘΠ τὴ οΡαΐ, 6 ΠΟΥ ΠῚ 
᾿τηρϑία. ἔγατηθηΐαπη απδοαιθ ἃ] 
δὰ ὈΦΙΠατη σου ηάππη ποοθβϑαυὶα 
βϑϑηῦ ΡΟ ἀνθηταν, Ἰάθοαιθ ἴῃ 

ΤΠΔΡῚ5 Το ΠΊΟίο δίαπδ {0 Ιοο0 δᾶ 
ΟΟΙ]Οοαθαηΐ. ΘΙτα ον ὙΙ 49, 4 
Τιατηδοῃιι5. ΑὐΠ θη! θη βῖθιι5 ϑγγδου- 
585. ΟΡΡᾳΡ Δί 8Β. 5851}, αὐ ΜΙ 6- 
Βδνὰ ναύσταϑμον ἐλοογθηΐ, 486 
δἰϊατη ἸοπρΒ. ἃ ϑυγδΟΙ 515. ἀὈΔΤη 
Μα]θὰ ἃ ΜυΠΠοηΪβ ἀἰϊβίαρδηϊ, Ηἰ5 
δα ΐθηι ᾿η θυ Ἰθοία πη ογαὺ βορίπδρὶηία 
5[ἀϊονπη βραιίαπὶ (Βίγαυ. 617). 
-- τὰ μὲν... ἐπολεμεῖτο. 

ΘΙΠΜΠον ΤΥ 28, 3 τὰ περὶ Πύλον 
. ἐπολεμεῖτο. Οπδουϊταν ἃ αἰ6Π1, 

τὰ ὰ περί β᾽{πὸ Ποηηϊ παιῖνιαβ (οἵ, Δα ἢ, 
1 87, 1) δὴ δοοιιβαίϊνιιβο (οἵ, Π 
96, 8. ἵν Ἰ0Θ᾽. 1 ὍΣ, Ὁ 5660 
ἃ 5᾽ΠΊρ|1οἰ ταί {Ππὶ σΟΠ ΘΔ] 
νοΐ. ΟΡ 9) 96: Ὁ: 
ΜΠ, 1. Χο: ΑἸᾺΡ. ΤΥ 4.1 
ὅσα ἐπολεμήϑη. 

Οδρ. 81, τῶν Φορμ έω- 
νος. ΡΙΟρυΐΘ αν Ροβίθᾶ υἱῶν 
ἢ ξυγγενῶν 5ονγὶθοπάμππι αυΐ τῶν 
ἀπ γϑ τρῖ νἀ θαίαν, Ὑαυϊραίᾶ 
ἰδῦηιθη ἃ ᾿1ᾳ αἷ5 6χ σθηΐα Ρπον- 
τηΐϊο 5. βισηϊΠοαίαν. ΟἿν δαίοπι 
15. ΔΙΡΟΟΒϑΙ 5 δἰ, Θχ σθθυ5 Ῥῃοῦ- 
το ἢἶβ ΠΠΌΡῸ 11 ΠᾶΡγδιϊβ [8 ο1}6 ἴπ- 
16! ρίταν, 

8 ἍἊ: ἀναστήσας. 
πν68. 1: 

8 ὅι κατὰ τὸν ᾿ἀχελῷον, 
ἴῃ ΑΟΠ6Ιοο, ΟἷἿἾἁ 1. 3, 8 οἱ 
ἀ6 5ἴτα Οεφηϊδάανγαμι ΠΠ 102, 3. 
ΑἸΙῖον κατὰ ΙΥ̓ 107, 2. ἀϊοίαμν, Θβῖ, 
-- Νήρικον] καὶ Ὅμηρος 

Ο΄, δάηῃ. 
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διαφϑείρεται αὐτός τε καὶ τῆς στρατιᾶς τι μέρος 
ὑπὸ τῶν αὐτόϑεν τε ξυμβοηϑησάντων καὶ φρου- 
ρῶν τινῶν ὀλίγων. καὶ ὕστερον ὑποσπόνδους τοὺς 

νεχροὺς ἀποπλεύσαντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι παρὰ τῶν 
“ευκαδίων ἐκομίσαντο. : 

ὃ, Οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πρώτης νεὼς ἐκπεμφϑέντες οἵ ἐκπεμ- 
9 ’, ’ α' Ο ἜΡΟΝ μὰ Μυτιληναίων πρέσβεις. ὡς αὐτοῖς οἵ Πακεδαιμό-: 
Τρ σβειὲ ἐς νιοι εἶπον ᾿Ολυμπίαξε παρεῖναι, ὅπως καὶ οἱ ἄλλοι 

υμπίαν 9 Ξ' προ γγϑον: ξύμμαχοι ἀκούσαντες βουλεύσωνται, ἀφικνοῦνται 
ται. ἐς τὴν Ὀλυμπίαν (ἦν δὲ Ὀλυμπιάς, ἡ «“Τωριεὺς 

ς , δὴ ’ ΄, ἘῚ Ἂ 

Ρόδιος τὸ δεύτερον ἐνίκα), καὶ ἐπειδὴ μετὰ τὴν 
ἑορτὴν κατέστησαν ἐς λόγους, εἶπον τοιάδε. 

᾿ “Π]ὸ μὲν καϑεστὸς τοῖς “Ελλησι νόμιμον, 
πρέσβεων, οἵ " Ξ ν ἐν τῷ προοι- “) ὦ ἄνδρες “ακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἴσμεν" τοὺς 
μέῳ “λέγουσι γὰρ ἀφισταμένους ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ξυμμα-- 
διὰ τὴν ἀπό- 
στασιν οὐ 

δεῖν νομέξε- ὕαρ. 9. 8 1. Καϑεστὼς. Τί, Και, Αὐς. πὶ. 
σϑαι χείρους. ἴογτπατη καϑεστός ονϊοὶς Θομποὶα, δὰ Ρ]δί. πΓ Ῥ. 80 54. 

αν, τηᾶχ. 11 8 114 ρῥ. 168 εἀ. 1 (ρ. 208 οἀ. 1.0}.} ἘΞ. 

λόγος τῶν ὃ. 

Ῥυγδοβίαγο νϊἱάθυὶ 
Οἱ, Βιυίίηι. 

(04. ΧΧΙΝ 816) οἷδὲ ταύτην 2. Μιμ)}]. ον. Πὸ Ρ. 148 56. 
τὴν πόλιν. 8010]. ΑἈπιϊαυϊ5 ,,Πουίθαπι ὑυῖθὰ5 οοπίϊηαῖ8. ΟἸγ Ωι- 
ΠΟΘ η Το δ 5 ΟΥὈ15. 6556 66η- 
βοῃὺ ϑίγαθο 452 οἱ, αυἱ Νουϊψατη 
ποτηϊηδί, ΡῬΙηἶι5. Ναῖῦ. Ηἰβέ, ΤΥ 1, 
ὅ, οὶ (Δ ΠΊ6 γδὶ ΓΘΡΌΡΠΔΥ 6 νἱά6- 
τὰν, αποὰ ΤΠαον ἀἸἀ65. αὐτὶ πβα πα 
ΠΟΙΆΪἢἶ5 Π Θη ΟΠ θηὶ [4 οἰ{, ΟΥ, ΠῚ 
94 εὐ Τωραῖς, ατὰθο. 5θρί. ΠῚ ῥ. 160. 
-- αὐτός τε. Ῥτοπομηθῃ Ρτο- 
Ῥίον θὰ, αἴιὰ6 δαἀάϊίαᾳ βυιηΐ, ᾿ξουαυὶ 
ὭδοΘ5886 ἔα, Οὗ, Ν' 21, 8, -- 
ὑπό τῶν αὐτόϑεν «Ὁ ἴποο]}}8 
παστ δ, σορ  Θ ἴδε. ΟΣ ὟΝ 159; 
Ὁ ΠΝ δ, 1.8» 

8. 60, ἀποπλεύσαντες, οἴ 
πὰ ϑοϊνιϑϑϑηΐ, ἷἱ. 6. οἷπὶ 
Ῥδα! απ ἃὉ ᾿η58}8, δα απδγη ρΥἾτι5 
ἜΡΈΏΕΙ οὐδ, γΘΟΘββ ββθηΐ. 

καρ. 8. ἐπὶ τῆς... νεῶς. 
Οὐ, 4, ὅ. -- εἶπον. ᾿δὴ δάη. 
181,1, --- Ολυμπέαξε παρ- 
εἶναι. Οἵ. δάη. 11 84, 4. -- 
“ωριεύς. » θίαρονδρ. ΠἸϊ15, 
οαϊιβ5 πιθιηΐϊηϊν Χοπορι, Ἕλλην. 
ΠΡ Ἴστν οΣ 107.: ἨΠπ|.8, ἡ ΟΣ 
Τὺ: ΗΝ συν ΡΒ, ΥΓ7. 1 

Ρἰδάϊθ5 ραπογαῦῖο [αὰἃ 48 τ 
οἵ, ἄπ, Ν' 49] νἱοἶδβθ ἰδθβίαίαν 
Ῥαῦβδῃ. 1 17, αποᾶ εοἰϊᾶπη ἰὴ 
ἸΟΥθμπμ ον ἀναγραφῇ [αἱ ἀθ 
Ῥαο νἱᾷ, ΟἸται, Εαβὺ Η6}]. ἡ. ΧΧΥΙ. 
ΟἿ Νίοραμν, δουρί. δύ, ΤΡ, 212 
544.7 Ιορῖταγ, 01 Πουΐθιιβ ἈΠποάϊαβ 
Ῥυϊπηαπὶ Ῥαπογαίϊο νἱοῖβϑο ἀϊοϊταν 
ΟΙ. ΠΧΧΧΥΤΙΙ, δθουσπάϊπ 0). 
ΠΧΧΧΥΠΙ ΡΟ ΠΧ ΧΧΙΧ. 
θα Κ. ᾿ς οἱ δ Υ᾽ 49. --- ἐνέκα, 
νἰοῖον οὐαὶ, ΟἿ Ν᾽ 49, 1 οἱ δά. 
118, ὁ, ὅ4, 2. -- μετὰ τὴν 
ξορτήν. Ηοβ5 ἀἴδθ5 ἰδϑδίοβ οἰτοᾶ 
50]5Πππὶ Ροὺ ααΐπαιιθ ἀἴ65 ὁ6]6- 
θγαῖοβ. δὲ ρ᾽θηϊϊαηΐϊο Πϊ05. 6556 
οοηδίαί, δὰ ἢοο βϑιηροῦ [α͵558 
ΡΥΪηλαπι ρ] αἰ αἴ απ, ἀπο 5οοὰ- 
ὑπ πὶ δὶ 80 50{{Π|Π|. ΠΟ ΟΘΥΓΠ} 
οχίβεπιαί Ιου ΟἸγοηο]. ΤΡ. 
866. ῬΙογαμηαι ᾿ἶὸ δι σα  Ποανὶ ἢ], 
Ιυ], ἃ, ΧΧ νοὶ ΧΧΙ Ρυιδηί. 

Οᾶρ. 9. 8 1. τοὺς γὰρ 
ἀφισταμένους οοὺ. Οτηὶ 86η- 
ἰοηιϊα οἵ, Ποιιοβ. ΧΥ͂ΠῚ 47, 
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«ἀοἴθοϊβ5 θη. 
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΄ ΄ 4 3 
χίαν τὴν πρὶν ἀπολείποντας οἵ δεξάμενοι, καϑ' 
ὅσον μὲν ὠφελοῦνται, ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, νομίζοντες 
δὲ εἶναι προδότας τῶν πρὸ τοῦ φίλων χείρους 
ἡγοῦνται. χαὶ οὐκ ΘΠ Τ ς ἃ 

εἰ τύχοιεν πρὸς ἀλλήλους οἵ 
αὕτη ἣ ἀξίωσίς ἐστιν, 

τε ἀφιστάμενοι καὶ 

ἀφ᾽ ὧν διαχρίνοιντο ἴσοι μὲν τῇ γνώμῃ ὄντες καὶ 
εὐνοίᾳ, ἀντίπαλοι δὲ τῇ παρασκευή χαὶ δυνάμει, 
πρύφασίς τὲ ἐπιεικὴς μηδεμία ὑπάρχοι τῆς ἀπο- 
στάσεως ὃ ἡμῖν καὶ ᾿Αϑηναίοις οὐκ ἣν, (ηδέ τῷ 
χείρους δόξωμεν εἶναι, εἰ ἐν τῇ εἰρήνῃ τιμώμενοι ὑπ᾽ 
αὐτῶν ἐν τοῖς δεινοῖς ἀφιστάμεϑα. 

ππ0: Περὶ γὰρ τοῦ δικαίου καὶ ἀρετῆς πρῶτον, ἀποφαίνουσι 
ὰ ὅτι δις 

ἄλλως τε καὶ ξυμμαχίας δεόμενοι, τοὺς λόγους ποιη- καία ἐ ἐστὶν ἡ 

σόμεϑα, εἰδότες οὔτε φιλίαν ἰδιώταις βέβαιον γιγνο-- 
μένην οὔτε κοινωνίαν πόλεσιν ἐς οὐδέν, εἰ μὴ 

᾿ ἀρετῆς ὃ σης ἐς ἀλλήλους γί μετ᾽ ἀρετῆς δοκούσης ἐς ἀλλήλους γίγνοιντο καὶ 

1ῖν. ΧΧΥΠΙ 117. Ταῦ. πη. 1 ὅ8, 
-- ἐν ἡδονῇ ἔχουσι, ὁᾶγτο5 
πη: ΟὟ δὴ. 1 995. οἱ 
1 δ8, 1. - χεέρους ἡγοῦν - 
ται, 5011, 4 ἃ πὰ 6556 η, ΒΊ ΠΟῚ 

Οἷ. ἀθ (δ]|100115 
ΘΟ ρΆΓ δ Ϊν 15. ΒΓ, ϑυπί, Ρ. 488 
οι δάη. 1 9ὅ, 7. ψεῦρὰ χείρους 
ἡγεῖσϑαι, τοάθαμι ᾿Υ̓͂ 114, ὃ, 

ΘΉδεν Τὴ ἀξέωσι ς] ἡ δόξα, 
ἡ Ἀρίσις, ὁ λογισμός. 5610]. 
ΟἿ, ἀάη. 188, 2. -- εἰ τύχοι- 
8.2. ὁ. 1 Μαιαι. . 8 ὅ24 δάη. 
8 οὐ Μϑεαάν!ρ,. Οἵ Ἢ 188 ὁ αι. 
10. Ἐχοορίίο βίδιαϊίυῦ ἴῃ ΤΟ, 
486. ΡΘῚ 56 δἰ αυδηία πη νου 15 

Νοβ: πὰ πιϊϑϑίθη 
ἐὸν Βοΐῃ. -- ἀντέπαλοι, ἷ. 6. 
ἐσοσϑενεῖς, ἴσοι. Οἵ, άη. 1 142, 
8. -- πρόφασις. σῇ, 6. Ι 
28,0, -- ὅ ο,ΙἸὰ τρία ταῦτα 
(ᾳιδ6 δηϊθοράθπηΐ ἃ νυν, ἴσοι 
μέν)" “Ἰούκας. Ἐπ: 
ἀφιστάμεϑα, πος οαπὶ ν ΘΓ 
ἢαι, εἰ δὰ ὅτε ρατγίίουϊδο νἱπὶ δο- 
οοαϊ.. Οἱ, ΠΙ 82, 2, 48, ὅ, ΥἹΙ 84, 
ΚΝ 61,1. 
- Ορ. 10. 8 1. περὶ τοῦ 
δικαίου καὶ ἀρετῆς] περὶ 
τοῦ δικαίως αὐτῶν ᾿φίστα- 

σϑαι, καὶ μὴ διὰ κακίαν τε 
καὶ πανουργίαν, 610]. ἄρετη 
Ἰρὶταῦ δϑύ Π)οηθβϑίᾶδβ, ψΥΟὈ (Ά 8, 
αὐλὴ ἃ 586. ἴῃ ἀοίδοιίομθ 6558 
Θοηδογνϑίδι δέ ἀθηΐ ἀ ΘΠ] ΟΠ δύ 86, 
Τὸ δίκαιον Ἰάθπὶ 65. δία πρό- 
φασις ἐπιεικής, ἀρετῆς δὰ 5υ- 
Ρουΐὰ5. χείρους φεβρίοῖς, --- ἄλ- 
λῶς τὲ καὶ ξυμμαχίας 
δεόμενοι. Ἐὲὰ ἀδ οαι58 δῃϊπὶ 
᾿πα]οῖαπι {Ππ4 (9, 1) ἴῃ 56. πο 
οϑύογο Δ πὶ πα χη ἀθθοθηΐ ἀ6- 
πλλ ν ολε τ ΒΕ βο μον ΟἿ] 
93, Ξ- γιγνομένην, ΘΟ ΠῚ 
ἄν ὄθαι ἰάθι εβδί αυοὰ ὅτι γί- 
γνεται. Τίδαὰε εἰ... γίγνοιντο 

. εἶεν ρυ 6. ΟΧΡΙοδπ απὸ αι- 
4868 5ιρτὰ (9, 2) εἰ τύχοιεν. -- ἐς 
οὐδέν, ͵η 118 γ6. ΟἿ ΝΠ[59,8. 
81, 6, -- ἱ ετ᾽ ἀρετῆς δοκού- 
σῆς; ΟῸ πὶ οὐηΒρίοιδ ᾿0πη86- 
βύδτθ ἷ. 6. βοοϊθίαβ ἴ(ὰ ἤΠϑὺὶ ἀθ- 
θ6ῖ, αἱ ΠΟη 6βίδβ ἴῃ δῷ ἀρραγθδί, Οἵ. 
Ἐὰν. Ηθο. 296. Ηογδο]. 897. Ττοδα, 
ΟἸ  ΕἸΠῚ ΝΘ ΤΕ Ύ ΠῚ 51: 
γίγνοιντο. ,,Ἐ5ι βἰταοίατα ἀπὸ 
κοινοῦ; ΠδΠῚ 6Χ ὈΥΔΘΡΊΘ550 φι- 
λέας ΝῊ φίλοι τϑρβιθηά πὶ ὁϑι. ἐς 
οὐ}. Νῖβὶ ἴῃ ν. ὁμοιότροποι 
ἀδηαη) 5 θ᾽ οί τηπταΐιι πὶ 6556 

ἀπόστασις 
. διὰ τὴν ᾿4ϑη- 
ναΐων πλεο- 
νεξίαν καὶ ἐς 
τοὺς ξυμμά- 
χους ἀπι- 

΄ 

στίαν, 
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τἄλλα ὁμοιότροποι εἶεν" ἐν γὰρ τῷ διαλλάσσοντι τῆς 
γνώμης χαὶ αἱ διαφοραὶ τῶν ἔργων καθίστανται. 
ἡμῖν δὲ καὶ ᾿Αϑηναίοις ξυμμαχία ἐγένετο πρῶτον 
ἀπολιπόντων μὲν ὑμῶν ἐκ τοῦ ηδικοῦ πολέμου, 
παραμεινάντων δὲ ἐκείνων πρὸς τὰ ὑπόλοιπα τῶν 
ἔργον. 
δουλώσει τῶν Ἑλλήνων ᾿4ϑηναίοις, ἀλλ᾽ 
ϑερώσει ἀπὸ τοῦ Μήδου τοῖς “λλησι. 
μὲν ἀπὸ τοῦ ἴσου ἡγοῦντο, προϑύμως 

ξύμμαχοι μέντοι ἐγενόμεϑα οὐκ ἐπὶ κατα- 
ἐπ᾽ ἐλευ- 
χαὶ μέχρι 
εἱπομεϑα᾿ 

Ἔ - 2 ι - 
ἐπειδὴ δὲ ἑωρῶμεν αὐτοὺς τὴν μὲν τοῦ Μήδου 
ἔχϑραν ἀνιέντας, τὴν δὲ τῶν ξυμμάχων δούλωσιν 

βία! 6 Γ6 πηδᾶν, φυρά Πἷο δἷῦ φι- 
λέα καὶ κοινωνία Ροβίβα οἵ 
ἰδιῶται καὶ πόλεις. 6455. ἐδιῶ- 
ται καὶ πόλεις αἰσϊαϑατι6 το θυ 
Βιθ᾽εοίαπι 6556. Θχίβίϊμηαί. ῬΥΪῸ5 
Ἰητεγργοίϑιιβ αἰ δὶ πο π δϑίδατεϊης-ς 
18 56 αἰδπτατν. δια ΟΠΪθιι5 
ααοα Βοίδτῃ [0015 μετάτινος γίγνε- 
σϑαι δὰ ρουβοπδιῃ ρουιϊποι(ο Χ θη. 
Ογε. ΙΠ 1, 21. ῬΙαί, Ἀρο]. 82 ο) 
εὐ. πιαίαιῖο 5᾽σηἰ Ποαίϊοἢἶβ νϑγθὶ 
γίγνεσϑαι πομ Πλΐϊπιι5 πιοϊοβία 
δῦ ἀπδη βυθίθοι, ΒοΘμπι. γέ- 
γνοιτο σοῃϊθοῖτ, ααοα αὐταὶ ἴῃ αἰγὰ- 
46. 5οοΐθιϑιθ νδεαί, ρτορίου 
ὈΡΈΕΙ τς οὔτε τηΐπιι5. Ρ]δοοί, --- 
τἀλλα ὶ. 6. τὴν ἄλλην γνώμην. 
Οδίογιπι εἰδότες οἱ αἰιὰθ 5θοιπίαν 
Π0η δὰ ϑοοϊοίδίοπι οαπὶ 1 ,δοράδε- 
ΠΟ Π 5. ἱποιηἀδηη Βροοίδηϊ, 564 
αἃ τοὺς λόγους ποιησόμεϑα 
Ῥογηθηῖ, Νϑα ἰοία απὰ8 56611- 
τὰς ΘΧΡΙἰοαιῖο 60 γοΐογιανγ, αὐ π6- 
4 ᾿ιοποβίδίθμη. ἤθαὰθ ΠΊΟΓΙΙΠῚ 
βἰ πα Πα πο ἷἰπ ΑΥΠΘηἰ θη, τη 
βοοϊθίδιθ νἱπὶ Πα υ556 ἀ ΘΠ] ἢ ϑίγο- 
τατ, τ ἐν τῷ διαλλάσσοντι 
τῆς γνώμης, ἴῃ δΔηϊποΥὰ πὶ 
ἀϊδογοραπιΐα, ϑύθαηι ἱπίγδη- 
βιἶνο ἀϊοίαμη οβί, οὐ ἀθ ρδυγιϊοϊρὶο 
οἵ. δά. ἘΠ2Ρ,τῖ. 

8 2, ξυμμαχία ἐγένετο. 
Οἵ, Ἠδγοάοι, ΙΧ 106 εὐ Το, 1 
95, 1, Ῥυὰθ τὸ8. αἰγοάῖθ 000 
παΥταίδθ ἢἰο ΟΆ 1146 πιϊβοθῦὶ ἃ 1,6- 
50115. ν]ἀδηταγ; πᾶΠπὶ ἀ4π86 ἸΘΡΊΔΟΣ 
δρυὰ Ηοτοάοίμπι, ἀπολιπόντων 

. ἔργων δοοϊ 586, οὐϊαπιβὶ ἀθ 

ΤιοοίγοΠϊαϊβ ἀΐβοοββα (Ἠδγοάοί. 
ΙΧ 114) οορίίοβ, δα βυϊπηδυΐϊ ΠΟ 
Ροίεβί; ὃ 8 δαυίθηι δὰ ἴοβθάιιβ δὺ 
Ηδροάοίο ΘΟ πιΠΊ ΘΠ] ΟΡ (ΠῚ ΓΘ ΒΡ ΪοΪ- 
τὰν. -- ἀπολιπόντων ... ἐκ 
τοῦ Μηδ. ποῖ. Οἷ. Μαμ. 
αν. 8 49, 1 εὐ ἀᾶπ. 4, 4: 96 
τ νἱὰ. 1 9ὅ, Θ 5ᾷᾳᾷ. -- παρα- 
μεινάντων Ὀλιως τὰ 
ὑπόλοιπα. Οἵ 1 1ὅ, 2 

8. 8. ξύμμαχοι... Ἕλλησι, 
5Β0Ο᾽Ϊ τἀ 6 η ἔδοιϊ 511} 85 ΠΟῚ 
ΑἸ ΘηἸΘμβῖθ5 δὰ ατᾶθοοβ 
Βυθϊσοη 085, ξεὰ ἄἀγδθοὶβ 
δὰ ΠΙθεναπάο5 605 ἃ γεβδθ 
Μεάοναπι. οραραϊο καταδού- 
λωσις, αποᾶ ἀανῖαβ ἱπορίθ ἀρρεῖ- 
Ιὰὶ Ροϊὰχ ΙΧ 149, οεϊαπιὶ Ρἰαί., 
ΠΙοά., 411} πδὶ βαπί, ΟΥὗἾὨ 00. δὰ 
ΡΏργη. Ρ. 861. αιῖνυ ᾿48η- 
ναΐοις οἱ ουπὶ γΘΡῸ 85 ξύμμαχοι 
ἐγενόμεϑα δὲ οπὶ πομλῖο κατα- 
δούλωσις εοἸιδοτοί, απο Ι 16, 
4 51Π}}ΠΠ1Ὸ 0 οὐπὶ ἀδιῖνο ᾿ποί 
εϑύ, Οἷν τ0ὶ δάηῃ. θίδθυα δαίθιῃ 
Τ 6501} Ροββϑαην 56. πο ΑΙΠΘΏΪΘῊ- 
β' πὶ, 564 να θοροῦ βοοῖοβ ἴδοι 5 
6888, ατϊὰ Ῥοδὲ ῬΌΡΠΔΠῚ «ἀ Νυ- 
ΜΤΡΝ Ρυρπαίδηι ἰπ ἔοθάιιβ ατδε- 
οοναπ (ἐς τὸ συμμαχικόν), 4αδηι- 
ααδπ ΑΥΠΘηΪΘηβῖ απ ΡΟΙἰ 551 ΠῚ ΠΤ 
βύπάϊο, τθοορίϊ βαπι. 146 ἤργο- 
οι ἢ ἢ. 

8 4, ἀπὸ τοῦ ἴσου] κατ᾽ 
ἰσονομίαν. ὅ6})0], Οἱ, ἀ4η. 1 77, 
8 οἱ ἀὲ τὸ 1 97. -- ἑωρῶμεν 
αὐτούς οοι. ΟΓ.ὟΙ 10 ει] 98 
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ἐπειγομένους. οὐκ ἀδεεῖς ἔτι ἦμεν. ἀδύνατοι δὲ 
ὄντες καϑ' ἕν γενόμενοι διὰ πολυψηφίαν ἀμύνε- 
σϑαι οἵ ξύμμαχοι ἐδουλώϑησαν πλὴν ἡμῶν καὶ 
Δίων. ἡμεῖς δὲ αὐτόνομιοι δὴ ὄντες καὶ ἐλεύϑεροι 

τῷ ὀνόματι ξυνεστρατεύσαμεν. καὶ πιστοὺς οὐκέτι 

εἴχοιιεν ἡγεμόνας ᾿Αϑηναίους προ ὁ θποὶ τοῖς 
προγιγνομένοις χρώμενοι" οὐ γὰρ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς 
οὖς μὲν μεϑ᾽ ἡμῶν ἐνσπόνδους ἐποιήσαντο κατα- 
στρέψασϑαι, τοὺς δὲ ὑπολοίπους, εἴ ποτε ἄρα 
ἐδυνήθησαν, μὴ δρᾶσαι τοῦτο. 

ἩΠ ΚοΣ εἰ μὲν αὐτόνομοι ἔτι ἦμεν ἅπαντες, καὶ οτι οὐδὲ 
τὸ αὐτονό- 

βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν ἦσαν μηδὲν νεωτεριεῖν᾽ ὑπο- μους ἔτι εἶναι 
Ἢ σφᾶς προτρέ- 

χειρίους δὲ ἔχοντες τοὺς πλείους, ἡμῖν δὲ ἀπὸ τα κι ύκα. 
τοῦ ἴσου ὁμιλοῦντες, χαλεπώτερον εἰχότως ἔμελ-- ται πιστοὺς 

εἶναι ᾿'49η- 
ναίοις. 

Οαρ. 10. ὃ 4. ἐπαγομένους εοἀὰ. ΟΥἮ, δάῃ. 
8 ὅ. ἀμύνεσθαι 455. υρ, Νοη. Ρα], ναί, Η, Βερ. Μ. Τρα. 

ψαϊρο εἰ Βεκκ, ἀμύνασϑαι. 
ὕμρ. 17 ξ 1. αὑτῶν. 

Αἵ νἱὰ. δάῃ. 
(455. 6]. δ, Ῥᾳ]. αν, Τρ. αὐτῶν. 

ὟΙ 10, ὅ. ὅά, 4, 80, 1. 
-- ἬΦΈΘΆΣΙ 4αἰθὰ5 ΠΟΥ ΘῊΞ 
ἄξενα ρΡοββεπῖι8. -- ἐδυνή- 
Ἅησαν. «Φυνηϑείησαν οοπϊοοῖώ 
Κυιιθρ,, δυνηϑεῖεν Ῥοῦν. ὕιοι- 

ΘΧΊΓ, 99 544.-- ἐπειγομένους. 460, 
Ττγδαϊϊατη ἐπαγομένους Επποῖ- 
ΒαΘπθ ἴτ5 ἴῃ Πίαγη. βοῃοϊαϑί, 1832 
Ρ. 799 σοπιρᾶύαπβ ϑορ!, Απί. 
858 οἱ Πεπιοβίι. ΧΙΧ 289 Ἰηϊου- 
ῬΓΘίαιΣ 510], 5 ῸΤῚ ἴῃ Ὁ 5111η, 
δἀάἀποοπίεοβ. Οἵ, Βίθρῃ, Τῇ68, 
ἴῃ ἢ. ν. Ρ. 1807. Οὐπὶ ἰδπΊθη 
ΘΟὨΙΓΆΥ πὶ 510 ἀνιέντας, τροοία 
ἐπειγομένους οοπϊθοογαηὶ Βο5- 
51.1.5 ἴῃ ἘΧρ Ἰσαίϊο πα. {1 ὰ πὶ ̓ πδ50υ]- 
Ρεοπαπιὶ ϑυσὶ γρουίαγιτη οἱ ΒΈΚΚ. 
ἴῃ δα, βίθι., ααΐθιβ δαβιρ αίαν 
Ἦδαβ. Τὰπσαῦν, ΤΊο, Ρ. Υ. 

ξ ὅ. καϑ᾽ ἕν γενόμενοι, 
ἴῃ ἀππτῃ οοσιιπίθ5. ΟἵὈ, 11, 4. 
-- διὰ πολυψηφέαν. ΠΥ 
τῆς ἰσοφψηφίας 5οοϊείαιϊ5 Τιδοοηϊ- 
"86. ἀπὰὲ πολυψηφίαν, ἀυδπι 
τολυπραγμοσύνης γο06 ΕΧρΙαηδὶ 
6Π|0].,, ΟΥΪῚ ΠΘΟ6556 ογαΐ, Ἔχ ροβίία 
στ 1 141... πλὴν... Χέων. 
1 19. 

8 6. δή, 5ο]]1 66, ΟἿ 1Κ 

46 πηοα 5 Ταιτῖπ6 ἢἶο το θηαι5 
εβδί:; δὶ ροίυϊββεηΐ, δὶ ἔδου!- 
ἰ85 ΟὈΪαία 6ϑϑεῖ; 56 ἱπάϊοδιῖνο 
14 βἴπιι! ποσαίαν ἰαοί Π 6556, 
(6501: δπὶπὶ οὐ ΟΕ ποῖ ογδηΐ 
5104 011), οὑπὶ ορίϑίϊνιιβ, αυἱὰ 
οορὶαββθηῦ 6501}. Β0] ΠῚ ὀχριῖ- 
πηοΡοί, ἀφ Ἔστι. πἰ}}} βὶρηἰ ἤοδη5. 
Νδ αυΐβ ἂν δρᾶσαι τοαυῖναι, τηο- 
ΠΘΠαυτη Θϑὲ ἴῃ δθπίθηιϊἃ εἰκός 
ἐστι Ἰοσυ! οἱ] Βα θ᾽θοία ἀραὰ 7]... 
Πυβααδη) ἄν ἰηδηϊίνο αἀαὶ. ΟΥ̓. 
54}, Ουδοβί, ούᾶπη. Ὁ. ὅ οἱ 
δάῃ. ἸΝ 60; Ὡ: 

ΟΡ ΠῚ τὸ Ἱς βεβαιότε- 
ροι..-ῖνεωτερεῖν. »Βέβαιος 
46. ρεύβοῃμᾶ ἀϊοίαιη οϑὲ 185, ἀ6 
αὰο ἔἸά ποῖα οοποὶρ᾽ίαν, 15» 
ἀθ 4ατὸ ΠΟὈΪ5 διᾳαϊὰ οογίο 
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λον οἴσειν καὶ πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἶχον τοῦ 
ἡμετέρου ἔτι μόνου ἀντισουμένου, ἄλλως τε καὶ 
Ο , 3 ι ς ἣν ,΄ ἩΡ τιν α' ὅσῳ δυνατώτεροι αὐτοὶ αὑτῶν ἐγίγνοντο καὶ ἡμεῖς 
ἐρημότεροι. τὸ δὲ ἀντίπαλον δέος μόνον πιστὸν 
ἐς ξυμμαχίαν : 

καταληπτά. 

κουν οἷς ἐπῇσαν, 

ὃ 7ὰρ παραβαίνειν τι βουλόμενος 
τῷ μὴ προέχων ἂν ἐπελϑεῖν ἀποτρέπεται. αὐτό- 
νομοί τὲ ἐλείφρϑημεν οὐ δὲ ἄλλο τι ἢ ὅσον αὐτοῖς 
ἐς τὴν ἀρχὴν εὐπρεπείᾳ τὲ λόγου καὶ γνώμης 
μᾶλλον ἐφόδῳ 1) ἰσχύος τὰ πράγματα ἐφαίνετο 

ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο μὴ 
ὃν τούς γὲ ἰσοφψήφους ἄκοντας, εἰ μή τι ἠδί- 

ξυστρατεύειν᾽ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ 

ἀπὰθ βέβαιός ιᾶ5. --τῷ... ἀποτρέπεται, Ῥουβυ δά θη 5; 
εἰμι τοῦτο ποιήσειν, οοΥιᾶ 
ΠΙᾺ 65 πα Θύαν τὶ π16 ΠΟ 
[δ ούαν ατη 6556. ΤΊναο. ἹΠῚ11 
βεβαιότεροι ἂν ἡμῖν ἤσαν μη- 
δὲν »νεωτεριεῖν, ΟΟΥΙΪΟΥ 6 ΠῚ 
ΒΡΘ ἀθ οἷβ ΘΟ ΠΟΥ ΟΣ ΘΠ 5 
ἴοτϑ, αἱ ο εἰ." ΒΎθΡ}ι. -- καὶ 
πρὸς τὸ πλεῖον ἤδη εἶκον, 
αὐδιιγὶβ πηᾶῖον ΡΆ15 ἰδ πὶ 
οράονθί. ΒΡαβίνα καὶ (θιϊδπι) 
Ποῦ, ΘΧΡαηρΊΙ, --- ποὸς τὸ... 
ἀντισουμένου, οὰτη (ν6ὶ 
απὸ) πο8, 4πᾶτηνὶβ Πιδῖοῦ 
Ρᾶν5 ἴἰᾷπὶ οράονεί, δάϊπαο 
5011 ΡῬΆΤ65 ἱρβὶβ (ἀϊρπὶ( (6) 
6556 185. δ ρῥτᾶβρ. πρός οοπὶ- 
Ῥδυδιϊοπθη ἱπαϊοαπίο νὰ. ΜδΠ. 
αν, ὅ91 δ΄, ἀδ πρϑιιίυβ δᾶη, 11 
4ῦ, 1, (ἀδπρίϊνιιβ ΔΌΒΟ αἰ δϑί, 
ΠΟ 6χΧ χαλεπώτερον οἴσειν 
Ροπάθυ (οἷ. 1 77, 8. Π 62, 8. 
θῦ, 4), οαϊπ5 ΘΠ οοέ τα εχ ἡμῖν 

: ὁμιλοῦντες γθροθίθπμ ἀμ 68. 
-- ὅσῳ. 1. 6. τοσούτῳ μᾶλλον 
ὅσῳ, γ6] οἰπηΐπο καϑόσον, ὅτι. 
Οἵ, «άπ. ΥἹ 0. 6. Μδμ. ατ, 
8 4δῦ δάη. 7 οὐ 8 480 ὁ λάῃοί, 
2. Βρογη}, ϑ'γπηί, Ρ. 485... Βαυίίηι. 
Εχο. δα “]δὶ. " Ἀ1ο,. ΤΠ - Ρ., 208. 
θδοη. δὰ Το, Απη. 1 3. Κιηϊ- 
Ἰϊτον ὃ 3 ὅσον 6ϑβὶ αὐ δέρῃ 15, 
αυοά. -- αὐτοὶ αὑτῶν. οΥ 
Μδι, αὐ. 8 452. -- τὸ ἀντί- 
παῖλον δέος, δΔοαιδ 15 τὴὸ- 
(8, πιαίιΐ τηθίϊ5 Δ 664 Δ] Ϊ- 

ἀεοτογγθίιν (τοῦ παραβαίνειν) 
60, 4αυοὰ ποὴ νἱγὶθα5 58- 
ΡῬϑυΐουν ἰηνᾶβτι5. (1 ΠΡ δα πὶ 
δοία να 5) 511, 

ϑ.9: ὅσον, ,Δαδίθη 5. --- 
ἐς τὴν ἀρχήν, δἂ ἱπρε- 
Γι ΠῚ 4 πᾶ ΘΓ Θἢ ἃ ἃ ΤΊ, ΟΠ ΤΙ 62, 
1. -- γνώμης ἐφόδω, ΠΥ - 
ἀ 6 615 Θ0151}}} ΘΟ δία. --τὰ 
πράγματα ... καταληπταᾶ, 
γ65 Οδϊη ονὶ Ρ0556. Οἔ, 80, 8. 

8. 9. ἅμα μέν. , ΙΒ γΈΒΡου- 
ἀθυΐ νϑυρὰ ἐν τῷ αὐτῷ δὲ καί, 
αὐ ΤΥ 18, 2. --- μὴ ἂν͵ ΠΩΣ 
στρατεῦ ξειν. Νὰ ἕμπόντας [ἰ6- 
ΘΘμἀπΠὶ σΘη 5685, Ρ᾽ ΘΠ 8 ΠῚ 5Θηίθη- 
ἴδηι πᾶπο 6886 ὀχ βιϊίπιδ, ΝΟ 8 
Θηΐτα ἀοοιπιθηΐο πἰθραπίιν 
αἸϊοθη 65, (θυϊδηιδὶ 4111} οοδοιὶ 
586. δαϊινανθ ρου] θυ 6 0) 605 
οοΥίο, ααπἰ ἰάοπὶ 5 58 {τὰἃ - 
ΟἿ  ΓΟΡΘΒαΙ πῦον θηΐ, ἴη- 
γΥἱύο5 ΔΌΧΙ απ 5101 Ἰαία 08 
ΠΟ 6586, (ποαπ6 οπηηΐηο ἰὰ ἔα- 
οἴ} 05,) ηΪβὶ, ατὸ5 ἄρστθᾶο- 
γθηύαν, διίᾳαϊά ἀφοὶϊαπῖβ- 
5Β6η0 (1, 6. ηἶδβὶ 'ρ88 οδιιβθ δϑαυὶ- 
ἰαΐθ ΠΟ  ΘΡΘη ἑαυ, ἢ“ ραυιὶοῖρ 65. θ61- 
Ιογατη ἤθυθη). ΒῚΠΉΠ Ὀγον ιαῖα 
ἀἰοοπαὶ δηΐθ ραν οι] 5. αἰ 5], πὶ, 
πἰβὶ αποάᾷ, Δ]1α τι 016}}8 1158 δϑδΐ 
Τοῖσι, αὖ ἀίθ πὶ ἄμη, Κ᾽ θ4, 
εὐ ΤΙ πογαϊάδ5. ἀπίθ εὐ ᾿οΓΌΤη ΙὟ 
80, 4. Οδίουαπη νογὶ Βα ρου]δίὶο 
οὐδίονϊα ν᾿ ἀθίαν 6856, απο [6501], 

- 

ς 

“; 
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καὶ τὰ κράτιστα ἐπί τὲ τοὺς ὑποδεεστέρους πρώ- 
τους ξυνεπῆγον καὶ [τὰ] τελευταῖα λιπόντες, τοῦ 
ἄλλου περιῃρημένον. ἀσϑενέστερα ἔμελλον ἕξειν. 
εἰ δὲ ἀφ᾽ ἡμῶν ἤρξαντο, ἐχόντων ἔτι τῶν πάν- 
τῶν αὐτῶν τε ἰσχὺν καὶ πρὸς ὅ τι χρὴ στῆναι, 
οὐκ ἂν ὁμοίως ἐχειρώσαντο. τό τὲ ναυτικὸν ἡμῶν 
παρεῖχέ τινα φόβον μή ποτὲ καϑ' ἕν γενόμενον, 
ἢ ὑμῖν ἢ ἄλλῳ τῷ προσϑέμενον, κίνδυνον σφίσι 
παράσχῃ. τὰ δὲ καὶ ἀπὸ ϑεραπείας τοῦ τὲ χοινοῦ 
αὐτῶν καὶ τῶν ἀεὶ προεστώτων περιεγιγνόμεϑα. 

8 δ. ϑεραπείας. 
Π 51 ἕτερος ἀφ 

αὐτόνομοι εἰ, υὖὐ ροβὺ πᾶπο ἀ6- 
ἔβοιϊομοπι 501] ΘΧ. Εἷ5 ΜΟΥ πηηϑεῖ, 
ναυσὶ καὶ οὐ φόρῳ ὑπήκοοι 
Δ 7 Ἐν ἰσοψήφους 58 νοσδηί, 
αΌ ΡῈ ΠΙΘΙΠΟΓῈ5. ἴπγ}8. οὐ γϑίθυ 5 
1ηβύϊὶ 18η} αἀἰὰ Ὁ ΑἸ ΠΟ Θ ἢ 51}}85 
ΒΡ], 40 5061] ἀπὸ κοινῶν 
ξυνόδων φοΠϑιυ!αῦδηῦ, ΜΊΑ, 1 97. 
ξαν τὰ κράτιστα... .] καὶ 
τοὺς ρατίστους ἡμᾶς ἐπὶ τοὺς 
ἀσθενεστέρους τῶν Ἑλλήνων 
πρώτους παρελάμβανον. 860. 
06 πραίγο οἷ, δά, 11 46, 1. 
τελευταῖα λιπόντες. Ἄτην 
οὔ] 5. Κυαθοοῦο διοίονο ἀδ θίιβ 
δβί, ΟΠ τελευταῖα 5ἷϊ ἀοοαβαιῖ- 
νιι5. ργδϑάϊοαι. Εγαβίγα Δα Θ1ΠῚ 
τπθηάππὶ 23, 8. 8ῦ, 1. δου απ , τ] 
νἰάς «ἅη, -- τοῦ ἄλλου πε- 
ρεῃρημένου, τοϊϊαπὶπ οἷτ- 
Οὐ ΠῚ οἾ 515, ῬΓΟρΥΪΘ ΟἸΤ ΟΠ - 
οἶνοᾶ ἀοτηριϊ5. Οὗ, Χορ, ΟΥγορ. 
Π 1,.21, Μεπιονυ. 1Π 2, 4. -- 
αὐτῶν. Ἐπ ἱρ5ὶ νἶρθ5. Πᾶθε- 
Ῥδηΐ οἱ δου (πρὸς ὁ τι χρὴ 
στῆναι) σἰρῖθι15 [Δ 6116 ἀἀϊ αν δη- 
ἰὰγ, -- πρὸς ὃ τι χρὴ στῆ- 
ναι, ἃριαὰ αὐο5 οοηδβὶδβίο- 
Τρηΐ, ααἰθιι5 56 δάἀϊαπρο- 
τϑηΐ, Οὗ ΙΝ ὅθ, 2. ϑαβθρίιυβ 
μετά τινος στῆναι 51π}}1{8ν 
ἰορίταγ, Οἱ, ἀάη, 39, 2. Οοπίνανία 
νἱ ἵστασϑαι πρὸς τινα αἀἸοίαπι 
εβὺ Υ 104. θεὲ γϑῖρο χρή νἱά. 

ΤΗπογαΙαϊ5. ΜΟ], 11. ϑοοί, 1. 

γαι, Η, δος. τῆς ϑεραπείας. 
ἑτέρου ϑεραπείας. 

5΄π6 υίϊο. 

δάη, 1 91 1 εὐ Ῥυδοβθη 8 οδιιβϑἃ 
οἵ. ο  ἩΤ ς δὲ 34 8. 

8 4. τό τε ναυτικόν. 86- 
ααϊίαν τοῦῦα οδιιδᾶ, ον [6501] 
ἸΠθθυίαιθ Π0} 51} ργῖναι, Οἱ. 8 2. 
-- καϑ' ἕν γενόμενον. Οἱ, 
δάπ, 10, ὅ. -- προσϑέμενον, 
ΟΠ 586 δαϊπηχίβϑεί, προσ- 
χωρῆσαν. Οὗ, ΝΠΙ 48, 4. 817, 4. 

8 ὅ, τὰ δέ, ρατίϊηι γοτο. 
Οὐ, Μαΐί. ὅν. 8 288 αἄῃ, 3 οἱ 
αὐοπᾶὰθ πῖο Π0ἢ. Οἷανθ Ριϑθοθάθνο 
τὰ μέν. -- ἀπὸ ϑεραπείας 
τέσσαρα τεκμήρια, τέϑεικε, δὲ 
ὧν συνίστησιν, οτι οὐχὶ διὰ 
δικαιοσύνην μέχρι δεῦρο ἀπέ- 
σχοντο ἡμῶν (βου ρβϑῖὶ. 568}0]. 
ἡμῶν βἷο, πὶ ὅτι Ρτδθῆχουϊέ ονὰ- 
ἐοηΐ τοοίδ6), ἀλλὰ διὰ πανουρ- 
γίαν" ἕν μὲν τὸ κατὰ τὴν 
εὐπρέπειαν τοῦ λόγου, δεύτε- 
ρον δὲ τὸ γνώμης μᾶλλον ἐφό- 
δὼ ἢ ἰσχύι τὰ πράγματα φαί- 
σ᾿ ποι καταληπτά, τρίτον τὸ 
φοβεῖσϑαι τὸ ναυτικὸν τῶν 
Μιτυληναίων, τέταρτον τὸ ϑὲε- 
ραπεύεσϑαι πρὸς. τῶν Δηιτυλη- 
ναίων κολακείᾳ μὲν κοινῇ τοὺς 
᾿᾿ϑηναίους, δώροις δὲ τῶν προ- 
εστώτων ἕκαστον. ὅ.0]. Θερα- 
πεία ἀἰοῖταν ἀθ ουὐβουνδηίϊα, αι 
4αἷβ 6011 4]105, --- περεγιγνό- 
μεϑα, ἱποοῖϊαπιθ5 τη 8 η 608 -- 
ΤῊ τὶ 8, αὐτόνομοι ἐλείφϑημεν 8.3. 

2 



ἀποφαίνουσι 
δὲ καὶ β), ὅτι 
ἀναγκαία 
ἡ ἀπόστασις 
διὰ τῆς ἕκα- 
τέρων δυνά- 
βξως ἄνο- 
μοιότητα, 

ΠΘ.- ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΦΗΣ Τ, ιβ΄. ᾽ 

οὐ μέντοι ἐπὶ πολύ γ᾽ ἂν ἐδοκοῦιιεν ϑυνηϑῆναι, 
εἰ μὴ ὁ πόλεμος ὅδε κατέστῃ, παραδείγμασι χρώ-- 
μένοι τοῖς ἘΕΝ τοὺς ἄλλους. 

ΠΣ Τῆς οὖν αὕτη ἢ φιλία ἐγίγνετο ἢ ἐλευϑερία 
πιστή : 

καὶ οἵ 

πευον, 

ΓΔΕΉΞΕΙ γ} Ὁ Ἐς 
φιλ. 

ἐν ἡ παρὰ γνώμην ἀλλήλους ὑπεϑδεχόμεϑα 
μὲν ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμῳ δεδιότες ἐθερά- 
ἡμεῖς δὲ ἐκείνους ἐν τῇ ἡσυχίᾳ τὸ αὐτὸ 

ἢ φιλέα ΟἹ. Τ. ΑἸΙᾺ, ο4. Βαᾶ5. ΒΕΚΚ, ΠΩ ἣ 
1ῃ «ᾳυᾶἃ 5ουρίανἃ ΟΠ δη 51 ΟἢΪ θϑύ ΘΟ]! δ 0 δἀϊθοίν! πιστή, αἰᾶτα 

ΡΟ ΠΟΙ Οβ᾽ 8. ἀδ ΠῚ νουΐβ δχοιβᾶγο νἱἀθίαν Καρηιρί, Οπδοβι, ὙΠας, 
πεῦσεν δ ΓΘΟΘΡ ΙΒ γϑυθῖβ οἵ. δάῃ. 

Αυρ, ἀλλήλοις ὑποδεχόμεϑα. ἀλ- 
ὑποδεχόμεϑα γε η, αν, Μῖνα Πα : ππν 1 4τὶε 

ἀλλήλους ὑπεδεχόμεϑα. 
λήλοις οἰΐατα Τὶ, Χαι,, 
ΔΙίονΪ5. 5π|ὴη5 ΒΡ οί, ΟΝ δάῃ, 

80. δυνηθῆναι. ϑ0ρ)!. Θαίαν τηϑίδρ ποτα {14 ἀπᾺ}15. 511, 
περιγίγν εσόλαι. -- τοῖς ἐς α{ᾶ ἰᾶ, αὐυοᾶ 5: ΘΧΟΙΡΘΓΘ 51Π}- 
τοὺς ἄλλους. ΠΙαδιρας 50Πο0]. 
δάϊθοι5. γϑυΡ]5 ὑπ᾽ ᾿4Αϑηναίων 
γενομένοις. 

ὅδρ., τ Οὐ ἢ 
πιστή, ατ8}15 ἰρίθαν δαϊ 
δτηϊοϊτϊα αὐ ΣΡ γί 5 ἔτι ἃ 
οΥαῦ ἢᾶθο, 5ῖνα ἤδϑο ἱρὶ ἐὰν 
4ὰοὸ ἴᾳγο ἔϊνπηὰ νοὶ ἀπ οῖοϊδ 
ν6] ΠΡ γα 5 νοοθίθτ! (ΟΠ Π6νὶ 
ἀπ᾽ αὐ 65. οὐ νϑυθουτιη αἰ 561} - 
οἰἰοόποῖι τοίαίανιε Κγοῃ!, Οπαρβί, 
Τμας, ΤΡ. 4 οἱ Ρορ. ἴῃ 64, ῃγηδίονδ 
ΘΌΡΡΙ. Καρπιρίϊαβ Θπαοβί. ΤΊιο, 
Ῥ. 12. 54. γεβόὀβρίδπι 50 υρ᾽ ΓΘ Τη 
Ορίϊπηθ 56. πᾶθθῦθ ἴαβϑιιβ πηθτη- 
ὈΡΔΠΔΓαπι Δ ΟΥ (6 πι, ατιᾶθ ἴῃ 
ἡ εὐ ἤ πυ}1ὰ οϑί, πο γα! Ροβὺ- 
ΠΔΡΟΥ. -- ὑπεδεχόμεϑα. 
ΕΧΟοΙ ρα λι15, 561}}. ἢ Ο5Ρ]1- 
ιἴοὸ οὐ ΘΡ αἰϊ5. Δπὶ ἔοτίαβ88 τη8- 
(Ρουθ ᾿ῃ τ! δ σαύαν ῬτῸ νν. 6 χ- 
οἱρίορθαπι 5 οατη ΟΠ ΟΥ̓́Θ οἱ 
Γατα Παντὶ ον. ΒΙοοιῖ,, αυἱ 
ΠπΠ0 Αἰ ον πὶ ΘΧΡ Ια ΠιΪ ΟΠ 6 ΠῚ ρυδ6- 
ἔονσι, Αἱ Ηδαβίβ ᾿πσαθν, ΤΠο, 
Ρ. 69, οἵπι ὑποδέχεσθαι ρ]ε- 
τη 6. ΠἶΠ}} βἰσηϊβοοι πἰδὶ νοὶ 
ἴῃ 86 τϑοίΐρθονο δἰϊα ἃ ΠῚ Υ 6 Πὶ 
σογοπάδηι, νοὶ γοοΐροῦθ δἰΪ- 
α4π6πὶ ᾿ιο πιΐ ἢ 6 πὶ, οἱ, αποὰ ἀθ 
ποβρῖτῖο δὲ Θρα15. Βουθαὶ ΒΙοοηι,, 
δα β᾽ σα ἢ Πα !Ο ἢ 6 Πα πὶ τι [ἃ - 
Ὀθαΐ, ἀπ, 5ῖ Πα θαί, ἴῃ σοῦθὸ ἴρ80 
δὰ ΠῸΠ ἰηδ᾽:, πραῖι6 οἰϊδπὶ ᾿πέ6 116 - 

ΡΠΙοῖ ον, ἀἰσαύαν ἰΐα, αὖ 510 ΘΧΟΙΡ ΓΘ 
Οαπὶ ΠΟΠΟΥ 8 οὐ [δ η}} 1 ΥΊ ον, ὑπήρ- 
χοντο ἰδθοοπάπμη σοηϊοῖς, αποᾶ 
νΘΡθ ΠῚ, αἰδηηα απ ΑἸ} ἀραὰ 
Τπυο. ποὴ ἰοσαίαν, ἰαπηθη ἀραὰ 
ΑἸϊ0ο5. δἰυβάθπη. δθίδι 5 ΒΟΥ ΡΊΟΥΘ5 
δχϑίαυθ ἀβπιοηβίγαί, 568. ψϑυθὶ 
ἔρχεσϑ'αι ἱπιροι. ἠρχόμην Αὐι- 
ΟἿΒ. ΤΠ 5. πὶ ίπιὰ οὐαὶ (οἵ, δάῃ. 
ΤΥ 120,1) εἱ ὑπελϑ' εἶν Ἰηϑ᾽ αἸοβὶτ5 
νἱάρίαν, αὐᾶπὶ απο ΜΥΠ]εηδοὶ 
46 58 ᾿ρ515 αἰχογίηί, Εδοῖθ οϑί 
οοηΐοογθ ἀπεδεχόμεϑα ἰ. 6. 
ΡΓΟθα δηλ; 564 5016 Π1Π68 δϑὶ 
ὑποδέχεσϑαι 46 δαάνθῃϊβ αϊοί ΠῚ, 
αἱ ἴῃ 416 πὶ οἷν ἰαύθπι 8.4 πη 1 {πῈ- 
τὰν ἰδίαπα ΘΟΠῚΠΙΘΡΟΙ Δ ΠῚ ΒΔ Θηΐ. 
Ιῃ ΡΙαῦ, Τι65. 982 6 ἀγοραῖς καὶ 
λιμέσιν ὑποδέχεσϑαι οοπίτα- 
υἱαπα 6ϑι ἀπᾶτπῃ ἃρια Το, 1 ΘΥ, 
4 λιμένων καὶ ἀγορᾶς εἴργε- 
σθαι. Οἱ, ΡΙαι, Τμ6ρ;. 958 Ὁ οἱ ἃ. 
Οοπίγαγίατα ᾿ϑῖταν ἴοτο ἰηΐον Μγχιῖ - 
Ιθῆᾷθοβ δὲ Αἰ μοί θηβθ8. οοπαϊοῖο- 
ΠΘΙῚ [τιῖ586. ἱπαϊοαύαν ἀίαθ [15 
οαπὶ Μορδυθηβῖθι5 ὁχ ἀδογοίο 
Μορδυῖοο ἰπίοροοάθθαί. Τίδαὰθ 
ἀλλήλους ὑποδέχεσϑαι "ἷο Ἰάθπὶ 
γαϊοὶ αποὰ ἐπιμίγνυσθαι παρ᾽ 
ἀλλήλους ΠῚ, φαυοουχῃ οἵ, 1140. 
Ὁττοαῖο γοΥθῸ πιαδαμιπι ΘΟΙΠΠΊΘΙ- 
οἴη βι ρα ἤοαίαν οἷν τ ύππι, 486. 
ἱπτν 586. Ρ866 14 116 ΔΠΆΪΟΙ 18. αὐὰπ- 

ϑεράπευον. δι ἢγ- 
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ἐποιοῦμεν᾽ ὅ τὲ τοῖς ἄλλοις μάλιστα εὔνοια [πί- 
ΡΡ ς ἃ, -“ ς ’ Ἁ - στιν] βεβαιοῖ. ἡμῖν τοῦτο ὃ φόβος ἐχυρὸν παρεῖχε, 

νον . ΄, ,΄͵ δέει τὲ τὸ πλέον ἢ φιλίᾳ κατεχόμενοι ξύμμαχοι 
ἡκμεν" χαὶ ὁποτέροις ϑᾶσσον παράσχοι ἀσφάλεια 

(ξ. ΄ ΄ ϑάρσος. οὗτοι πρότεροί τι χαὶ παραβήσεσϑαι 
- - Ν -» 95α - 

ἔμελλον. ὥστε, εἴ τῷ δοκοῦμεν ἀδικεῖν προαπο- 
στάντες διὰ τὴν ἐχείνων μέλλησι» τῶν ἐς ἡμᾶς 
δεινῶν, αὐτοὶ οὖκ ἀνταναμείναντες σαφῶς εἰδέναι 
εἴ τι αὐτῶν ἔσται. οὐκ ὀρϑῶς σκοπεῖ. εἰ γὰρ 
δυνατοὶ ἦμεν ἐκ τοῦ ἴσου καὶ ἀντεπιβουλεῦσαι, 
καὶ ἀντιμελλῆσαί τι ἔδει ἡμᾶς ἐκ τοῦ ὁμοίου [ἐπ᾽ 
ἐχείνοις εἶναι]. ἐπ᾽ ἐκείνοις δὲ ὄντος ἀεὶ τοῦ ἐπι- 
χειρεῖν. χαὶ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι δεῖ τὸ προαιυύνασθϑαι. 

πίστιν. Ὁ. πιστόν. Οἵ «αὐη. 
8 8, ἀντιμελλῆσαι 5610]. «]τοΡ, Τι ΒΕΚΚ. [πὶ ρ]οιίβαιθ Πρυυῖβ 

τη55. ἀντεπιμελλῆσαι, ἀιοά εχ βιιρευΐοια ἀντεπιβουλεῦσαι οΥίιπι 
[γαβίγα ἀθίεπα πὲ Κυοἢ!]. Φυδδβί. ΤΠπο. 1 τ. 4 εἱ Καοιηρί, Οπυδδβί. 
Τῆας, Ρ. 6 5ᾳ. ΟἿ, Οοτηπιθηῦ. ἀπίΐαα, οἰμθα, ἃ, 1842. ν. 196, τοὶ ἐπι- 
μέλλειν, ἃάνονδβιιβ ἃ]. οι ποίαυϊ, Ππ6Ὸ τΘρουϊρὶ πθ 51Πη1Π{πα]ηὶ 
᾿ἰησαδθ. ΘΟΠΞ θη Δ ΠΘι τη 6558. ΘΧΡΟΒΙἐπΠΠ| 651, 

ΡΕΥθοΙ6 οναίουϊα, τι ἰσόψηφοι : 
5. -- ὅ τε... εὔνοια [πέ- 
στιν) “βεβαιοῖ. Κυποσονὶ 
ἴῃ θυ ΡΥ θίδ 10 π6Π1, 4] ῬΙ 6 πᾶπι ογᾶ- 
το ἐπὶ ξιιξιι γα ΠῚ 6556 ἀἸοῖί, δὶ βογὶ- 
Ρίμπι βἰτότε τοῖς ἄλλοις μάλιστα 
εὔνοια ποιεὶ (βῖνα παρέχει), 
πίστιν βεβαιοῖ, ταονϊίο (455. 
γϑίοῖτ, οαπὶ οὗ Ὑἱπὶ βου ρ του }5 ν6ι- 
015 αἴϊογαί οὐ βϑηςθπίϊα πη ΤΊΪΠ1|5 
ἀρίδπι οἰδποίαι; ἢ8η1Ὶ 6Χ πηίιιο 
τἰπογο ἤάθιη ᾿πᾶβοὶ ΠῸΠ Ρ0586. 
Ναο πιΐπιι5 τοί ἰΙοπρο ἀἰν ΓΒ ΠῚ 
6556 ἴΠΠ6 αὔγπιαῦ Π 10, 8, αἱ ὃ 
Ῥαγιῖον δά αἰγαπηαιιθ αὐοα 566α1- 
τὰν τηΘΠ ΡΓ πὶ Βρθοίοί.. Ὁ γϑῦὸ 
τοῦτο, 5ϊουΐ Οριι5 εβί, δὰ ὅ το- 
ἔουνὶ Ροββίϊ, ὀοάοπι ἀιοίοτα πίστιν 
ἀοἰδηάιτι οϑί, ΕἸγτηδυὺὶ 5 οἰ δία ίθτη, 
πομ ἤάρθιη οχ ρτοχίπηϊβ νΘΓθ 5 
Ρᾶίθί, ααΐθὰ5 Βουπὶ ΧΡ] ΙΔ 10 
ἀὐδοάδπι οοηιἰποίιν, -ττ κατ εχό- 
μενοι, τοίθηϊ,, νεῖ, αποᾶ 
ΠΕ τ] ἀϊζογι, σα Τα οαριῖ {61 6- 
ΓΘΠΊΌΓ, οὖ 4, 4 

δ. 2. εἴ τω... δεινῶν. 

ΤΙ οβὶ: δὶ σαὶ ρτορίονθα, 4ποά 
1111 παῖ ποθῖβ5 ἰπἔθυγο στ η- 
οἰδηΐατ, ἰηϊπδίθ ἃσοῦα 80, 
αποὰ ἀπο ἀρἔεοοτγϊπια5, νὶ- 
ἀπ αγ. δ 8 Μδμ. τ. ὃ 380 
δάπ, 1. -- ἀνταναμείναντες 
σπη ἱππΠηϊ, αἰ ἀναμένειν Ιν 
120, 8. 186, 1. ΟΥἁ άπ, ὃ, 2. 
8 8. ἐκ τοῦ ἴσου. οἱ άπ, 

Γ 61, 2 εἰ ΙΝ 117, 2. ϑδθρῖτι5 
ἀπὸ τοῦ ἴσου. --- τί ἔδει... 3 
εἶναι (5ἷο οἰ πὶ Ιεσοθαίιιν αἰβίϊη - 
οἰἴοπθ ροϑβὲ ἀντιμελλῆσαι [δοια) 
8] σϑοίθ βουιρία βυιηΐ, β'σηἰβοδηί: 
ααἰά Ορ5 οὐᾶὺ πο85, 4πὶ 
(1. 6. 51 γϑὶ ροίϊπ5 6 τη} ρΡοίθη- 
{184 Ρᾶγ6 5 Θ556η118, ἴἢ ἴρ50- 
ταπὶ ΡοΙοβίϑίθ 6556; Ὡδ1Ὶ ἃ 
ψεΥθἃ ἔκ τοῦ ὁμοίου εοσὶϊαπάιτιτη 
εβὺ ὄντας. ἴπ αὐδπι βθπίθη ἐδ πη 
Πᾶθοὺ οαπὶ 80 4}1185 δοοορία βππηΐ, 
ἰὰτη Ὁ Ηδαβ. [νειν Τηπο. Ρ. 84, 
ὨΪΒ] «πο πο ΡῈ ΟΧΥΠΠΌΓΟῚ θᾶ 
ἀϊοία 6556 δα άϊν, οὐ ἃ Καεπιρῇ, 

Ουδοβί. Τῇυο, Ρ. 11, ἀαρθιη νἱάθ. 
Νρο τηὰ]ίο Δ]16Γ Αση, ἴῃ 6. 2: 

οΞ 



᾿ἾὟ' ΄, 
μαν οτι, και- 

΄ 

περ απαρα- 

σκξυος ὙΕΧ ΕΣ 

καιρ έα γὲ 
μέντοι καὶ 

ἕστιν. 

20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ, ιγ΄. 

15. Τοιαύτας ἔχοντες προφάσεις καὶ αἰτίας, ὦ 
“ακεδαιμόνιοι καὶ ξύμμαχοι, ἀπέστημεν, σαφεῖς μὲν 

νημένη, γ) τοῖς ἀχούουσι γνῶναι ὡς εἰκότως ἐδράσαμεν, ἵκα-- 
νὰς δὲ ἡμᾶς ἐκφοβῆσαι χαὶ πρὸς ἀσφάλειών τινα 

ξύμφορός τρέψαι, βουλομένους μὲν καὶ πάλαι, ὅτε ἔτι ἐν τῇ 
εἰρήνῃ ἐπέμψαμεν ὡς ὑμᾶς περὶ ἀποστάσεως, ὑμῶν 
δὲ οὐ προσδεξαμένων κωλυϑέντας᾽ νῦν δὲ ἐπειδὴ 

ααἰὰ Ορὰ5β οὐαί πὸῸὸ85 δδαῖε 
αἰα ἃ 6. 8 ὉΤῚ 115. (1Π]Π10 {τι ᾿ τὴ τὶ 5) 
11115 βι θ] θοίοβ 6556. δὲ νοῖ- 
υἷ58 εἶναι ἐπί τινι οἵ, αἄη. ΠΠ| 84, 
ὥ, ϑεα {ΠΔ νὶβ ἃ αἰβραυίδι! ἢ 5 
ΒΟΥΪΟ νἱἀθίαν ΔΌΠΟΥΓΟΓΘ, ΟἸΠῚ οἱ 
6Χ οἷβ, 486, δηφεοθάπηΐ, οἵ ὃχ 
οοηΐγαυ 5 ἐπ᾽ ἐκείνοις δὲ πλυνς 
προαμύνασϑαι ἀρρᾶγεδί ποὸ ἀϊ- 
ΘΘΠἀμὰ ΠῚ 6556: 51] ΘἢΪΠὶ ρδ 1 68 
Θ556 1185 Δ ΠοηΙ ΘηΒίθιι5, 5ὶ- 
τὴ} 1 τη 0 ̓ῃ 605 Π0Ὸ8 σ.Θ ΓΘ. 6 
ἀ 6 6 ἃ ΠῚ 18. Θυδο βϑηΐθηιὶἃ 
αὖ οὐδίτν, ρυϊ πηι πὶ τί ἱπ ποι εἰ- 
ΟΠ ΡΓΟΠΌΙΠΘη πΠγιςα. }) ΟἸἹΠῚ 

ΒῈΡ ΘΥ ΟΥ θτ15. ᾿ππρΘηπτὴ οβϑί; ἀ6- 
ἴηάθ δαΐ, τὰ ΚαοΠ] (υδεβί, 
Ταο, ΓΡ. ") ορίμϊο εϑύ, νϑυθᾶ ἐκ 
τοῦ ὁμοίου ἐπ᾽ ἐκείνοις εἶναι 
ἱπίθυρυθίδηαα ϑἰπ}} ταίϊοῃ 6 
δάνουβὰβ 1105 6556, 5' πα 1} 1- 
ἴον δάνϑυβιβ 1105 ἃ ϑῦθ, 
486 ἰΔΤΏΘἢ νὶβ ἴῃ ὐϑθοὶβ ἰΠ 6558 
ΡΟ586 νἱχ νϊ ἀθίιν (οἵ. ΟΟπιπιθηί. 
δηΐαιι. βίυα, ἃ. 1842 Ρ- 121); 
ἃπῖ, ἀρὰ ΠΟΒ 5ι1851Π108, ἐπ᾿ ἀ-- 
Ἰαπάυπι, αὐ ἐκ τοῦ ὁμοίου εἶναι 
1ᾳ 61 γα δαὶ δίαιτα ὁμοῖον εἶναι 
(οἵ. ἀάπ. 1 148, 4), εἱ ὁμοῖος 51 
ὁμοιότροπος, αποιπιδαπιοάϊπι 1 
ΓΗ ΡῈ Ὁ] κν δάη., αυδηη 81 
ἔούπια!αθ ἐκ τοῦ ὁμοίου 1145. 
4 οὐ ΤΥ 10. 4 αἸϊαπὶ ΠΟύΟΠΘΠη 
ζαϊοτην 556; δι, ἀπο Κυπθρουὶ 
φοπίθοίατα δβί, ᾿ἐπ’ ἐκείνους 
ἐέναι Ἰορσοπάαπι, πἰδὶ πᾶθο οοη- 
Ἰθούαγϑ ἀἰβρ]ίοοι, αυΐα ἐέναι ἐπί 
τινὰ ποὴ ἰδπὶ βοηδί δἀνθυβαυῦῖὶ, 
γοβίβίθσγθ, διδπὶ ἰπνϑάδγθ, 
ῖΪὰ αὐοὰ Μγι|Ὲθοπαρὶ, δὶ οὐποίανὶ 
Ῥοββθηΐί, ἰἴϑδοοσθ. πὸ ἀθθοθδηΐ, 
᾿Ιέναι ἴᾶτὶ (ἰοΘ Ποὺ οοηϊροῖς, 56 

Βοιωτοὶ προυκαλέσαντο, εὐθὺς ὑπηκούσαμεν, καὶ 

18 δ ἀδυϊνυτη οὐ ᾿π θυ οσ ἐν ΠΤῚ 
ΡΓΟΠΟΥΙΊΘΙ. γϑίϊπυϊδ, ΠΟΥ ΠῚ ποιι- 
ὑγιτη ἤΠουὶ ρο5856 ἀοσαὶϊ ΚΥΟΗΪ, 1 
4, εὐ Ῥορ. ἰπ δα. πιδὶ, ϑαρρὶ. 
Ππιδίο διιάδοϊοῦυ εβϑύ οοηϊθοίινἃ 
ΡΠΟΡΊΙ ἴῃ Βομοᾶ. οΥἱί, Ὁ. 81 
Ρυοροβίία. --- Οὐπὶ 6χ γί οηΐθιιβ 
ΒΌΡΥα ΘΧΡΟΒ (5. Π8}}ἃ οβϑοί απ86 
Δ Ὁ ΟΠΠΠ] ρᾶγιδ βα βἴδοονοι, Κταθρο- 
τίδηα. ΟΡίΪπι6 ΘΟηδβίδιθ ΟἸαββθηο 
νἶϑᾷ δβϑύ, δὶ ἃ νϑυθὶβ καὶ ἄντι- 
μελλῆσαι ΔΡΟΔΟΒΙΒ5 ποῖ ρογθίαγ, 
ἴα αὐ Εἴηο ἐπ᾽ ἐκείνους Ροπάε- 
ΓΟΙ, Θυοά ΨΘΓΠΠῚ οβϑοί, δὶ ἐπέ 
τινα ἰέναι αἀνοτδαηὰϊ νεὶ ἃ 6- 
ἔθη 4 δὴ αἱ νἱπὶ ϑθθυοὶ, Αἱ οτηηῖ- 
θ5 Ἰοοἱβ οοπίτα Αἰ 4 τ 6 τ Ρτο- 
ἔϊοϊβοὶ νϑϊθῖ, απ8θ ϑἱρηϊβοδίϊο 
οὐ ῬΘυατη ΘΟΠἸΟΙΟΩΐ γοραρηδι οἱ 
ΜΠ] ΘΠ θογαπῃ οἰ απ δ, ἀν] Βα] 
6588 τὸ προαμύνασϑαι ἀἸσαηΐ, 
Ρνδϑίθγρα οαΐιβ γοὶ οὐιηοίαίϊο Π|ουὶ 
ἀεθθαΐ, βαργᾷ ἱπαϊ] δία πη 68. νοῦ- 
ῖ5 σαφῶς εἰδέναι εἴ τι αὐτῶν 
ἔσται; πᾶηὶ ἀντιμελλῆσαι Ρτου- 
5118. ἰάθη βἰρηϊῆοαὶ δίαιιθ, ἐντ- 
αναμείναντες. Οὐδτα πηδρ]5 ρἰα- 
οὐ Βοθμηλὶὶ βϑηϊθηῖὶα, αυὶ ΘΔ 61 
[δοία νϑυθογιπὶ ἀἰδυποιΐοπε ἐπὶ 
ἐκείνοις εἶναι φῬτὸ ἱἰπιθυρτοία- 
τηθηΐο Παθοϑὶ οχ ῬΥΟΧΙ ΠῚΪ8. ν ΘΓ} 1}5 
ἀυοίο. Πὲ ἀαρ οὶ καί οἴ 1 
Θῦ; 9; : 

(αρ. 18. 81. Τοιαύτας. 
ΘΙ τον τοιαῦτα οὑπὶ ἀβυπάθιο 
Ροβὺ οὐδ ΟΠ 65 ἰθρίπιιβ 11 74, 1. 
ΙΝ 98, 1. 96, 1 οἐἱ 4Π|0] τοσαῦτα. 
Οἱ ἀάῆ. Π 0, 1. ΤΥ ϑϑν (1. “5 
προφάσεις καὶ ΠΕΡ 
Δ858ἃ5 οὐ οδι.58ἃ8. Οἷι, δάη. 
28, 6. --- βουλομένους. 
ἡ θέντας, δ ἐνο δυπο δ 

1 



ΕΤΟΣ Δ. ΘΕΡΟΣ. (ΠῚ 18.) »Ὰ] 

ἐνομίζομεν ἀποστήσεσϑαι διπλὴν ἀπόστασιν, ἀπό 
τὲ τῶν ᾿Ελλήνων, μὴ ξὺν κακῶς ποιεῖν αὐτοὺς μετ᾽ 
᾿ϑηναίων, ἀλλὰ ξυνελευϑεροῦν, ἀπό τε ᾿“ϑηναίων, 
αἡ αὐτοὶ διαφϑαρῆναι ὑπ᾽ ἐκείνων ἐν ὑστέρῳ, 
ἀλλὰ προποιῆσαι. ἣ μέντοι ἀπόστασις ἡμῶν ϑᾶσσον 
γεγένηται καὶ ἀπαρόώσκευος" ἧ καὶ μᾶλλον χρὴ ξυμ- 
μάχους δεξαμένους ἡμᾶς διὰ ταχέων βοήϑειαν 
ἀποστέλλειν, ἵνα φαίνησϑε ἀιμύνοντές τὲ οἷς δεῖ 
καὶ ἐν τῷ αὐτῷ τοὺς πολεμίους βλάπτοντες. και- 
ρὸς δὲ ὡς οὔπω πρότερον. νόσῳ τὲ γὰρ ἐφϑάρα- 
ται ᾿ἡϑηναῖοι καὶ χρημάτων δαπάνῃ, νῆές τὲ αὖ- 
τοῖς αἵ μὲν περὶ τὴν ὑμετέραν εἰσίν, αἱ δ᾽ ἐφ᾽ ἡμῖν 
τετάχαται᾽ ὥστε οὐκ εἰκὸς αὐτοὺς περιουσίαν νεῶν 
ἔχειν. ἣν ὑμεῖς ἐν τῷ ϑέρει τῷδε ναυσί τε καὶ 
πεζῷ ἅμα ἐπεσβάλητε τὸ δεύτερον, ἀλλ᾽ ἢ ὑμᾶς 
οὐκ ἀμυνοῦνται ἐπιπλέοντας, ἢ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων 
ἀποχωρήσονται. νομίσῃ τὲ μηδεὶς ἀλλοτρίας γῆς πέρι 

Οδᾶρ. 19. 8 1. ξὺν κακῶς. τὴ. εὐ οονν, [νὰν ξυγκακῶς, αυᾶ- 
Ἰὰ ῥ᾽ δοαθναπί Βυϊηᾶπμπο αν, πὰχ ὃ 24 δά, 4. ϑ6ά, εἴς, δάη, 

ἐνομέξομεν. Ηοο νεγθππ Ατη. 8 2. ϑᾶσσον... καὶ ἀπα- 
ΒΘουπάυτη θᾶ, 488 δᾷ 42, 4 .(ἀ(- ραᾶάσκπευος. δ 6 γι ϑ 6: 84ῃ. 
ηρίαία ϑηΐ, ΔΘ] πτὰ ρΡαίᾶνὶ- 4, 2, ἀ6 τὸ νἱὰ ο. 2. - χρὴ 
Τὴ 15 ᾿πιθυργθίδι τιν, οἱ ΘΧρᾶπᾶ- ξυμμάχους, Θεί.] τὸ ἑξῆς, 
τἰἴοπὶ ποθὶθ ἔπι ἰηβηϊίνιβ ξυμμάχους ἡμᾶς δεξαμένους 
ἀποστήσεσϑαι ν᾽ θέαν οὐβίατο, ὑμᾶς τοὺς “Ἱακεδαιμονίους. 
-- ἀποστήσεσϑαι͵ διπλὴν ϑ6βμο!. -- ἕνα φαένησϑε, αἱ 
ἀπόστασιν, ἀπό τε ἐθῖ, σοπιρανοαιῖ5. ΟἿ, Κιαθο, αν, 
Βονρίον. ἴἰὰ ἀφέσταυϑαν νοῦθο ὃ ὅθ, 4 αἄῃ. ὃ 
ΒῈΡ.ΠΙΘν Ἰααϊέ, τ ἃ ργορτῖα δία 8 
ΒΘΠΘΡΑΪ ἃ Ὁ 5 βίθπαϊ νἱ, οι δὰ 8119: ἐφϑθϑάραται ... τε- 
αἴνογβα σοίδγαίαν, ἀϊνενβαθ ποίϊο-Ἢ ταἄάχαται. Οἵ Μαιῃ. αν. 8 904, 
Π65 Τεροίδηίαν, ΟἿ, ΥἹ 92, 8, --ὀ ὀὧὅἔ δάπ, 1. Κυιθρ, ἀγ. 8 80, 2 
ξὺν κακῶς ποιεῖν. οἷ 6. τ, 
Μδιῃ. αν. ὃ 694,2. Βειηἢ. ὅγηι, 
ῬΡ. 1917. Κυιορ. αν. 8 42, 8 δάῃ. ὃ 4. τὸ δεύτερον. Οὐ ὁ. 
Ὡ. ϑΒαπίρηιία δηπηιίαιϊ μᾶθο θὲ: 1, -- ἀπ᾽ ἀμφοτέρων) ἀπό 
η6 οὑτῃη ΑὐΠΘπἰΘηβῖθι 5 σοη- 
πᾳ ηοίΐ 608 Ιδϑάοθγθιη 85 (ἴῃ 
βοῦν ὰθ ἢ ΑἸΠΘηἰθηβίαη τραϊ- 
βεπάο δὰ πᾶης {Πγπι 40). 
ἀλλὰ προποιῆσαι, 568 εὐθὴς 
(τὸ διαφϑεῖραι) ἃπιε ἴασο- 
ΓΕΙΠῸ5, 5864 605 Ποο ἰδοϊδη- 
4ο Ρυδθν θη θη α8. 

τε ὑμῶν τῶν Λακεδαιμονίων 
καὶ τῶν ΠῆΊ!υτιληναίων. ὅ86}0]. 

8 ὅ. νομέσῃ τε μηδεές. 
ΘΙ ΠΜΠΠ ΠΟΥ οΟἸ]οοαῖα βαπ νοῦ παὰ- 
ραστῇ δὲ μηδενί ΙΝ 9ὅ, 2 οἱ 
ὑπολάβῃ δὲ μηδείς ΥἹ 84, 2, 
Οὐ. Νδὰ. οἱ ΝΥ απὰ, δὰ ϑορῇ. Αμτ, 



20 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΤΙ, ιγ΄. ιδ΄. κε΄. 

οἰκεῖον κίνδυνον ἕξειν. ᾧ γὰρ δοκεῖ μαχρὰν ἀπεῖναι 
ἣ “έσβος, τὴν ὠφελίαν αὐτῷ ἐγγύϑεν παρέξει. 
οὐ γὰρ ἐν τῇ ᾿ττικῇ ἔσται ὃ πόλεμος, ὥς 
τις οἴεται, ἀλλὰ δ ἣν ἡ ̓ ἡττικὴ ὠφελεῖται. ἔστι 

δὲ τῶν χρημότων ἀπὸ τῶν ξυμμάχων ἣ πρόσοδος. 
᾿ ΕΥ̓ ΄ " τ “-“ ’ ᾿ 

καὶ ἔτι μείζων ἔσται. εἰ ἡμᾶς καταστρέψονται 
Ἵ Ν 9 ᾿ “ ’ ξ , 

οὔτε γὰρ ἀποστήσεται ἄλλος τὰ τὲ ἡμέτερα προῦ-- 
γενήσεται. πάϑοιμέν τ΄ ἂν δεινότερα ἢ οἱ πρὶν 
δουλεύοντες. βοηϑησάντων δὲ ὑμῶν προϑύμως 
πόλιν τὲ προσλήψεσϑε ναυτικὸν ἔχουσαν μέγα, οὐ-- 
πὲρ ὑμῖν μάλιστα προσδεῖ, καὶ ᾿“ϑηναίους ῥᾷον 
καϑαιρήσετε ὑφαιροῦντες αὐτῶν τοὺς ξυμμάχους 
(ϑρασύτερον γὰρ πᾶς τις προσχωρήσεται), τήν τὲ 
αἰτίαν ἀποφεύξεσϑε, ἣν εἴχετε, μὴ βοηϑεῖν τοῖς 
9 ΄, 5 Α -» ΄ 

ἀφισταμένοις ἣν δὲ ἐλευϑεροῦντες φαίνησϑε. 
κράτος τοῦ πολέμου βεβαιότερον ἕξετε. 

8 1. εἴχετε. αι, τὰ. τσ, ΟἾν. αἰχιια ἃ ρι. τῆᾶπ ὅν. ἔχετε, 
ΠΟ πιαϊο. ΟἿ᾽ ἰδιηθη ἃάῃ, 

84. --μαχρὰν Εἰ θαβ τι, ὕι. 86 βερᾶνιδίᾳ πηδίοτα νἱ οὔεσίαν, 
[μαι, ΡΥΟΘῸ] 4})}65856. Οἱ, αὐ. -- προσδεῖ, 5011. Ργϑοίον θὰ 
δῦ,1 -- αὐτῷ ΒΡ θοίδι γτοῖᾶ-ὀ απᾶθ ΠαβεῖϊδΒδ. --- καϑαιρή- 
ἄναπι, απο ργϑθοθββίί, ΠῚ 92, σετξ, ἀφίυγθδὈ 115, ὈΕΠῊΙ 
ἵ. 126, 4. :128, 1. -- ἐν τῇ {πὸ ΞΕ τὴν αἰτίαν... 
Ἀττικῇ ἔσται ὁ πόλεμος, ἣν εἴχετε, οτἴτη παι 6 ΤῺ 
Βα τη πη8 Ὀ6}}1 ἴῃ Ατιῖοα νοτ- (β᾽πὶβύγ 8 ΠῚ Οἱ 61) 
τοῖν, ΟΙΚ1 {4:,. 1: Ν᾽ 98. αὐτὴ (ρΡθ᾽ αἰϊαιοά τοπριιβ 
δι᾽ '. 6. ἐν ταύτῃ, δι’ ἣν. τἀ ποὺ ὑβ416) 5 αϑύϊ ποθ αι. 
δι ἦν ̓δυίοπι δῦ ἰάθιη δίαθβ δι 6χΧ τὸ 1 40, ὅ. πϑιγαία οὐ- 
δι ἧς 6556 ἀοοοὶ Αὐη. ΟΠ ΘΓΘἢ5 
89, 8 οἱ ὟῚ 68, 8. Αἀά. δάη. 
Ι 88, 2. 

ΒΥ. ἔστι τὴ πρόσοδος. 
Οἱ. Π 13, 2. - πάϑοιμέν τ᾽ 
ἂν. δὲ ορίδι. οαΠὶ ἂν οἵ, τάπ. 
38, 3, -- ἢ οἵ πρὶν δου- 
ἜΣ ΞΕ αυδη ααἰ δηΐθ 
05 Βουνίθραηί. Νδηι γϑοθη- 
εἰββί μηδ απ θα 116. 5ΘΥΨΊΓ5. αἰ }551]- 
ΠΊἃ 68. 

8. 1. βοηϑησάντων ὑμῶν. 
Οἱ, ΝΠ 170, 4. Κτυορ. αΥ, 8 47, 
4 δάηῃ. 3, ϑϑθηίθηςία ἀϊβιιιποίᾶ 

ἰἃ ἢ 6586 ρυίδηβ ΒΙοομη, ποθὴ 
ῬΕΡΡοπα δ ̓δὲ (ον .Π}105. διιοίουο8 
ἀἰοὶ βοπίθηιαο τοὺς ,“προσήκον- 
τας ξυμμάχους αὐτόν τινὰ κο- 
λάξειν. Τὰ οἵ, 1101. 114 οἱ 6 
νο 5 αἰτέαν ἔχειν 1 88, 8. Ι 
46, ὅ. ---ἣν... φαίνησθ ε, Οἵ. 
ἀάη, 18, 2. --- τὸ κράτος. Οἱ. 
αάη. Π,Ὸἃ87, θΘ. Τὸ κράτος τοῦ 
πολέμου, νἱοϊοντίαπι [611 
(Ο]ς.), οὐἴαπι θ᾽ π θη (455. {([Γὰ στη, 
8ῦ, 4) ἀϊχίθθθ. οὰηὶ δαἀποίαββοι 
ΒΙοοπι,, τοῦ πολέμου ἀοϊεπάα 
6586 Κυιοσοῦ 60 τηΐπτι5 ἀοε!γαΐὶ 
ΒΌΒΡΊΘΔΥΙ. 

ἜΝ 
᾿ 

ἢ 
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14. Αἰσχυνϑέντες οὖν τάς τε τῶν Ελλήνων ἐς 
ὑμᾶς ἐλπίδας καὶ Δία τὸν Ὀλύμπιον. ἐν οὐ τῷ 

ἱερῷ ἴσα καὶ ἱχέται ἐσμέν, ἐπαμύνατε διυτιληναίοις 
Ψ , ᾿ Ἁ ΤῈΣ ς 3 » δ 

ξύμμαχοι γενοίενοι. και μὴ προῆσϑεὲ ημας: ἴδιον 

μὲν τὸν κίνδυνον τῶν σωματῶν παραβαλλομεένους, 
χοινὴν δὲ τὴν ἐκ τοῦ κατορθῶσαι ὠφελίαν ἅπασι 
δώσοντας, ἔτι δὲ κοινοτέραν τὴν βλάβην, εἰ αἡ 

πεισϑέντων ὑμῶν σφαλησόμεϑα. γίγνεσϑε δὲ ἄνδρες 
“ Ἐπ τὸ “ Ο 3 “» ᾿ Χ 

οἵἴουσπερ ὑμᾶς οἵ τὲ “λληνες ἀξιοῦσι καὶ τὸ 

ἡμέτερον δέος βούλεται." 
10. Τοιαῦτα μὲν οἵ Μηυτιληναῖοι εἶπον. οἱ δὲ 

“ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι ἐπειδὴ ἤκουσαν, 
προσδεξάμενοι τοὺς λόγους ξυμμάχους τε τοὺς 4ε- 
σβίους ἐποιήσαντο καὶ τὴν ἐς τὴν ᾿ἡττικὴν ἐσβολὴν 
τοῖς τὲ ξυμμμάχοις παροῦσι κατὰ τάχος ἔφραΐον 

Ὁλρ. 11 ΟΣ ἈΥτ οὐ. τϑς 
ὑμὰς ἐλπέδας. ᾿Ελπίς ὁππὶ 
ῬΙδΘΡ. ἐς οοπἰαποίππι οβί, αὐ ἐλ- 
σπίζειν ἔς τινὰ ΟῚ τᾶτο ἀϊοπηί 
ϑουΙ ρίουοβ γθοθπίῖογθ5, σψοϊαΐ Ὁ 
455. οἱ ἀποίουθβ ΠΠΡΓΟΥ ΠῚ 5ΔΟΓΟ- 
γὰτη, Ἐχοιηρίατη Ῥϑβθιαάορ!!!6- 
ΤΠ ΠΪβ5. ΟΠῚ ΠΟΟ ΟΟΠΙρϑγδίιπι δϑί 
ἴῃ. Θίερῃ. Τῆεβ. ΠῚ ρ. 788, -- 
4ία τὸν Ὀλύμπιον. Ατίσαϊὶ 
πιϑτι5 σοηίγαιΐβ δὲ οἷβ, 4υδ6 
Ργδθοορὶξ Κτυπθρ.. 46 Απποπί. Χ θη. 
ΑπδΡ. Ρ. 61, υ]ιι5 δα ν υΒ ΓᾺΡ 
οὐδ νϑυρθα τῷ Ὀλυμπίῳ, 4ιί 
Ραυξ. ὙΠΙ 42, (4, --- ἐν οὗ τῷ 
Γερῷ. Οἱ. ἐν 85.,. Ὁ Πἤσα. «Αα- 
γΘγ Δ Πτον ἀϊοίαηι δὶ, αἱ οἷα, 
ὁμοῖα (ΝΠ 29, 4). 51π|}14, Οἵ. 
Ψὶρ. Ρ. 98 οἱ ἀ6 καί Μαίι}). Ον. 
8 620 ρῥ. 1481 "». Κυιοο. ὅτ. 
8. 69, 852 δάπ. ὅ. Τιᾶαὰς ἴσα καὶ 
αθαπθ 8δο, -- τὸν κένδυ- 
νον... παραβαλλομένους. 
Ηδαβῖβ Τπουῦνγ, Ὑππο. ρ. 10 
Ῥοβιᾳυᾶπι ἃραὰ Ο οβδηάγιιῃη ΠΟ 
ἰηνθηϊσὶ νοῦθὰ κένδυνον παρα- 
βάλλεσϑαι οοπίντα ΒΙοοπιί, ἀοσιε, 
ΠΟ (απο ΟΠἴθηάθυα 56 ἴῃ ΤΗυ- 
οΥάϊαϊβ ογαίΐοπο δααϊι; πᾶτὴ ο0η- 
ἔεγυθ ἰδ Βα θυ αἀπδπΊαιθ Ρ6- 
Ψ]οα απ, αποὰ ἰρβ6 δαἀϊξαγιιβ 511. 
Αἱ παραβαλλεσϑαι πορ νϑϊοι 

ΘΟΙ ΤΟΥ Γα, ἀπδη} ΑΌΓΘΒΟΒΙΙ 6πο- 
ἀδίϊοποπι οἰϊαπὶ Ποῦ. Ὁ. 119 ἀά- 
τηπᾶνῖς, στο παραβάλλεσθαι 
κίνδυνον ἰάθη! εδὲ αποὰ κιν- 
δυνεύειν (οἵ. Π 44, 8) κίνδυνον. 
Οἵ, ἀναρρίπτειν ᾿κένδυνον ΙΚ 
8, 4. Ὁ: ΟΝΙ 10, 1, - κοι- 
νὴν... τὴν ὠφ'ελέαν. Οἵ. 
18, 4. 1. --ὀκοινοτέραν τὴν 
βλάβην. Οὗ 18, 6. -- μη 
πεισϑέντων ἴθ 6. 

8 ἃ. ἀξιοῦσι. Βαεροίε γέ- 
γνεσϑαι. 

ὅδᾶρ. 1ὅ. 8 1. καὶ τὴν οθί. 
γορα ρϑυ}0 δυάδοῖαβ ἐναϊ θοία ρυ- 
τὴιι5 Ηδ ] ΠΏ. Ποῦ πηοάο ΘΟΠΆΘΓΘΓΘ 
Ἰπθ!!]οχῖι: σαὶ τὴν ἐς τὴν ᾽4ττ. 
ἐσβολὴν ὡς ρει οῦ νοι, τοῖς 
τε ξυμμάχοις. ἑ ἕφραξον (οἵ 
“Δακεδαιμόνιοι) ἰέναι ἐς τὸν 
᾿Ισϑμὸν ΄- ὃ. μ.. παν οεἰ, {{τὰ- 
Ἰθοίϊοημθ ΠΟῚ 50] 1 νἷβ Ορροϑβίτϊο- 
πἶδβ απιρσοίαν, 584 δἐϊδπὶ ρυϑθρ δία 
δα αἰτυτηαιθ αοα 56α αἱζπγ ΠΊΘΤῊ - 
θεαὶ (τοῖς τὲ ... ἔφραξον οἱ 
καὶ... ἀφίκοντο) τοΐεγεη ἃ 6556 
ἱπαοδίαν, αυοᾶ ἰάοπὶ 6ὁΧχ τὲ... - 
καὶ ΡΑΡΙΘΌ]Άτιιπι οΟἸ]οσαίο ἢ 6 
δρρᾶγοι, Οὗ 1 88, 8. ΤΠ 62, 1, 
ΘΌΡΕ, ΕἸ. 1864. --- τὴν... ἐσ- 
βολήν, «πὶ βαδβούπης ΜΎ|6- 
πϑοὶ 18,4. ---ἔφραξον ἴᾳθ6η- 

ἐπίλογοι. 

“Μακεδαιμό- 
νιοι Πεσβίους 
ξυμμάχους 
ποιοῦνται, 
καὶ παρα- 
σκευάξονται 
ὡς ἐς τὴν ΄4:-- 
τιπὴν πάλιν 
ἐσβαλοῦντες. 
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ἰέναι ἐς τὸν ᾿Ισϑμὸν τοῖς δύο μέρεσιν ὡς ποιὴ- 
σόμενοι, καὶ αὐτοὶ πρῶτοι ἀφίκοντο. καὶ ὁλκοὺς 
παρεσκεύαζον τῶν νεῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑιιῶ ὡς ὑπεροί- 
δοντὲς ἐκ τῆς Κορίνϑου ἐς τὴν πρὸς ᾿ϑήνας ϑά- 
λασσαν καὶ ναυσὶ καὶ πεζῷ ἅμα ἐπιόντες. καὶ 
οἵ μὲν προϑύμως ταῦτα ἔπρασσον" οἱ δὲ ἄλλοι 
ξύμμαχοι βραδέως τε ξυνελέγοντο καὶ ἐν καρποῦ 

ἐδ ηραϊοιμεν υγκομιδὴ ἡσαν καὶ ἀρρωστίᾳ τοῦ στρατεύειν. : 
ἑκατὸνναυλδ 10. Δἰσϑόμενον δὲ αὐτοὺς οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι διὰ 

ἀπο  πρτέννθοῦ, ἀσϑενείας σφῶν παρασκευαζομένους, 

πλέουσι, Δα- ϑηλῶσαι βουλόμενοι ὅτι οὐκ ὀρϑῶς ἐγνώκασιν, 

κεδαιμόνιοι ἀλλ᾽ οἷοί τέ εἰσι αἡ κινοῦντες τὸ ἐπὶ Πέσβῳ ναυ-- 
δὲ ἀφέντες τὸ , 
ἐς τὴν ᾿ἅττι- τικὸν καὶ τὸ ἀπὸ Πελοποννήσου ἐπιὸν ῥᾳδίως 
πὴν στρατεύ- ἀινύνεσϑαι,. ἐπλήρωσαν ναῦς ἑκατὸν ἐσβάντες 
εἰν στόλον ἐς 5 

“έσβον ἐν, ὅλα 
παρασκευά- “ἷ νἱπὶ μᾶθοῦ, αι ΨΙ ὅδ, 2. οὐ εἰ 405 Α]ἴο5 ἴῃ δὰ. τηᾶΐ. «ἃ 1Υ̓ 

ἀϊοθηαϊ νοῦρθα αἰϊὰ Αἰ 10], ΟΥ 8, 2 οἰίαν!πλι5. --- ἐκ τῆς Κο- ξουσι. ἢ 
πῶ πς ΓΕΗΙΘΙΠΕῚ ΠΗ ΤῸ τ τος ρένϑου. Ργοριῖθ ὃχ [μϑοπᾶθο 
δύο μέρεσιν. Οἵ. δάπ. Π10, ρονία ΟοΥϊ πη ϊουαπι οὐ 5ῖππὸ 
2. -- ἔφραξον εἰ ἀφέκοντο ὕιῖΞξοο. Σ 
γϑυθονατη Βα δοίαθη. βοπιπὶ οἵ 8. ἃ, ἐν καρποῦ... «ἤσαν. 
“Ἰακεδαιμόνιοι δϑί, οὐ ἼΥΘΕΡῚΒ 
τοῖς ξυμμάχοις οὐ αὐτοὶ ᾿πάϊοᾶ- 
ἰὰγ. Εδηάθηι 5. οὐ πγυαι Οἢ Θ ΠῚ 
8065 ὅ8, 4, σοῃίγαγιδηι [ 61, ὃ. 
Οοπίτα πο 5οῖ05 ᾿.δοθαδοπηοηΐοβ 

Ὧρ νυ ]β εἶναι ἔν τινι, ἴῃ τ6 
νΘΥ ΘΑ) 686} 2 3. Ἱ ὙΓΠ 
ὅ. 80, 2. Καρπός δαίοεπι ἴν 5ϊ1η- 
σαϊανὶ οΟἸΙοοίϊνα γῸ] ΡΓῸ ΠΟΙΪΠ6 
σῖτος Ἰοσὶιαν οἰΐαπι ΕΥ̓ 84, 2. 

ΜΥἀ]ομθουαπι ΘΟη51Π1ἃ ρορᾶθδο 88,1. Οἱ, δάῃ. Π 4, 2 οὐ πιαἰίᾶ 
Θοβατιι6 ἰπ βοοϊθίαιθπι ὑΘΟΘΡ 586 ἔνα Ηουν, ἔρ. Ἢ 10..10:-- 
ΔρΡᾶγθὶ δχ ὁ, ΘΕῸ τ ὁλκούς) ἀρρωστίᾳ. γ᾿», 5085 Ἰν, ἄρρω- 
οἵ ὁλκοὶ ὄργανά εἶσιν, οἷς αἱ στία τοῦ στρατεύειν ἀντὶ τοῦ 
νῆες ἕλκονται. Θ6Π0]. Μα]ῖ6 ἀπροϑυμία.““ Ὅαχκ. Ὀς, 40 
Ηδαβ,, ἔουίαββα ἰοοὸ ΓΥ̓ ΘΓ, 8 ἀ6- 
οθρία8, ν 6 ᾿ θα] ἃ ΡΓῸ ρα δὴ- 
515. Βίπο οὐαὶ οϑί ΨΘΥΒΌΠῚ 
ὑπερνεωλκεῖν, απο ΤΘΟΘΠΕΟ 5 
Ῥτο πον ἀϊάεο ὑπερφέρειν αἰπι- 
{π., οὐ ποῆθῃ δέολκος δίδιϊπι 
δομπὴ πποπιουαπάη).-- τῶν νεῶν. 
Εδγαπι, ἀθ αὐἰθι5 ἀρὶταν 1 92, 
0. 98, 1. -- ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ. 
Ιὴ δὰ ρᾶγίθ, αἂθ ᾿πάς δέολκος 
ἈΡΡΘΙδίυν, γιὰ. ὅωθαῦ. 880. -- 
ὡς ὑπεροίσοντες. Τνὰ- 
ἀπ σοῦθ (ΡῈ. ἰδίμτῃ πη) αἰχὶν 
Τὴν. ΧΊΜΗΙ 10. Τὰ οὐ ἴῃ ποὺ ἰβίῃπιο 
οἱ ἴῃ Τνϑυοδαϊο β86ρὲ ἰδού πὶ 6556 
εχ Π 81. Κ᾽ 8. ΨΙΠ 7 ᾿π 6 }16- 
σαν, Μιᾶς ἀς ποὺ πιοῦν τγδθ- 
οογχῃ Δ Δο βιὰ. Απΐ, αν, ΠΡ. 886 

ὑνδηβίαιο ἀδὰ γοοραθυϊοτιπι ἄρρω- 
στος οἰ ἀρρωστία εἴ. ΥΠΙ 88, 
9. οὐ ἀη. Ὺ 47, 1. 

σὰρ. 16. ὃ 1. διὰ κατά- 
γνῶσιν ἀσϑενείας σφῶν. 
ἴαγο 5 ΡΠδμτι5 ἴῃ Τ]168. οἶδ, ἘΣ 
κατάγνωσιν ἷο, υὐ Π| 82, 8 
σοπἀ οπγηδιϊοι πὶ ν Ια 6586, ΠΗ 
ἀ5ϑθηθ αν, ἀἰσθηβ ἷὸ ἰάθη βίσηὶ- 
Ποανὶ δίαπο νου 5 διὰ τὸ κατα- 
γνῶναι σφῶν ἀσϑένειαν. Κα- 
ταγνῶναΐί τινος δυίοη. νά ]θυθ 
ἰαἀϊοατο ἀς αἰΐααο αἰϊαᾳαϊὰ 
(ΡΙϑυαπιααθ ἴῃ πλα!α πὶ ΡΑΥ6Π1), τι 
45, 1, Ἰάδοαας αὐὐτὶ θα 6 τ 8}}- 
οὐαὶ ΑἸτᾳαϊά, ἄοοοι Αὐπ, -- καὲ 
ξο τ τ ἀμύνεσϑιαι. Οὐπὶ ΘδηῚ 
488 ΡΥΟΧΊΠΪ5. γΘΥ0}5 ΠΙΘ ΠΟΥ ῸΡ 
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αὐτοί τε πλὴν ἱππέων καὶ πεντακοσιομεδίινων καὶ 
Ἂ" , ᾿ " " 3 ᾿ 2 , ϑι 

οὗ μέτοικοι. καὶ παρὰ τὸν ᾿Ισϑιὸν ἀναγαγόντὲς ἐπί-- 
΄ -»"ἭἪ ’ - 

δειξίν τε ἐποιοῦντο καὶ ἀποβάσεις τῆς Π]|ελοπον-- 

νήσου ἡ δοκοίη αὐτοῖς. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι δὁρῶν-- 
,Ὶ - ΄ὕἸ τὲς πολὺν τὸν παράλογον τά τε ὑπὸ τῶν Πεσβίων 

΄ - » 2 ΄ὕ 

ῥηϑέντα ἡγοῦντο οὐκ ἀληϑῆ, καὶ ἄπορα νομίζον-- 
5 ’ Ω 3 » 

τὲς. ὡς αὐτοῖς καὶ οἵ ξύμμαχοι ἅμα οὐ παρῆσαν 
, "4 

καὶ ἠγγέλλοντο καὶ αἵ περὶ τὴν ΠΠ᾿πλοπόννησον [τριά-- 
» » 9. ΄ Ν ΄ 3 -“ 

χοντα] νῆςς τῶν ᾿“ϑηναίων τὴν περιοικίδα αὐτῶν 

᾿ἅγῆτες. 

80. 10. 5:1 
ϑεπάστη, [Ιἀδ6πὶ ΠΠ 79, 9 εχ τη. 
54, Οὗ, 514}}}, Οπαοβί, στα, 

σΘητατη ΠΑΡ ΠῚ ΟἰΆ 556 πὶ Π0η 46- 
ἔεπάθπαϊ οαυβα ΑἸΠ θη ἴθ η565 ο0π|- 
Ῥᾶγανουϊηΐ, 58 πἰὖ ᾿ΒιΠπητπὴ ρτδθ- 
τευνοοίὶ εὖ δὰ Ρϑὶοροηπθβιτη 
ΔΡΡαΪΒὶ νίγοβ οβίθηίαυθηῦ, δἰ ΠῈ 
1185 ἤᾶγεβ εἷβ ρύδεϑίο ἔιιῖ558 
ορουῦίθι, ααϊθαβ ᾿πη Π}1 ΠΘ η 6 ΠῚ ἰπ]- 
Ῥδίμη, δῖ Οριὶβ ββδϑϑῖ, ργοῃι θδγθηΐ, 
ψοΙεθαπι δαϊοπὶ {Π8 οβιδπίαιϊοπα 
ἀοοιπιθηὐ ἢ] ΘΧ Πἰ θ ΘΓ ἰα πίθπτη 80- 
6556, υἱὐ ΠοΒίῚ π| ἀρρᾶναία πᾶν 68 ἃ 
ΤΠ ΈΒΌΟ ἅνοῦδτα σορογθηΐῦ, τ 
εἰἰᾶπὶ ΠΟΥᾶπΠῚ Οἰᾶ556ηΠῚ) ἰϑηίδθ 
τηδρη τὰ 1 Π|5. Πα} }0 ἸΡ ΒΟΥ ΠΩ Ρευῖ- 
οα]0 ΘΠ ΠΘΓΘ ΡΟΞΒειῦ. --- αὐτοί 
τε πλὴν ἱππέων παὶ πεν- 
ταποσιομεδίμνων. 6 Πἰ5 
νά, Βοβθοκῃ. Οθοοη. οἷν. ΑτΠθη. 
ΤΡ. 648 5844. Ηργπι. Απίαα, αν. 1 
δ 108. ϑοῃοθηι. Απτῖαα. ᾿πν.0. 17 
εὐ 821, Απεῖαα, αὖ, 1 Ρ. 581 86. 
Αὐτοί ἰσίταν βαπι ξευγῖται καὶ 

ὯΝ 4. 5 Οἰα 5518 γ}}5 οἵ, 
8δάη. 98, 4. -- παρὰ τὸν 1σὃ- 
μόν. Ἦδδο οὔπι νγ. ἐπέδειξιν 
ἐποιοῦντο ἰυπρσεηθα, οἱ οπηηΐα 
ὈΓΘΨΙΓΟΥ ἀϊοία βδιιηὶ ΡΓῸ ῖ5: καὶ 
ἐπὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν. ἀναγαγόντες 

᾿ ἐπίδειξιν παρ᾽ αὐτὸν ἐποιοῦν- 
το. Παρά επΐηι δὰ ͵.. νοι- 
505 ΒΟΠΑΡΕ ΠῸΠ νἱάθίιν ΡΟ558. 
Οἵ. δάη. ὙΠ 39,2. -- ὧν αγα- 
γόντες ἰπβ0!6Π{{ι|5. 501] ρίιΠη 
ΡῬΓῸ πϑβιτϑίϊουθ ἀναγαγόμενοι 4ε- 
ἔδπαϊταν 5: τ }}} τπιδὰ νου ἀντανά- 
γειν ΥΙ! 52, 1. ΝῊΙ ΠΡ ΟΣ 89. 
2 οἱ εἶβ, 4υ86 ἀε ἄγειν οἱ νεῖ- 

δοκοὶ οοαά, εἷς οὐ Τ8΄ΊΙΟΟ, 6 ἴῃ δοκοίη οονιῖ- 
ΓΘΒΟΥῚ ΘΠ ΠῚ, 

Ρ. 17 54. 
6.1. 105; 1 οὗ 

15 ΘΠ 60 Οοριίαιϊ5 δἀποίαν!ι 
Μδίῃ. αν. 8 495, 1. -- ἐπέδει- 
ξιν, οπίθηϊαιῖϊ πθῖη, αἱ ὙΙ 
51, 4. ϑιιρρ]. διίοπὶ ἐσ βιρ8- 
γον θ5 τῶν νεῶν. 
2: παράλογον. Οὗ, ἀπ, 

Ι 18, ἘῈΞ τὰ ῥηϑέντα. δα. 
15; ἢ. 4. -- ἄπορα νομέξον- 
τες, τοπὶ ἀἰ ΓΕ ΟἾΠΠῚ πὰ ἃ τῇ 6558 
γα τ, ΟἱἁἉ, ὟῪἼΠἼΙ 56, 4. --- τριά- 
κοντα τϑοῖίθ ἀθίον!ε ϑίθαρ, ἰὼ 
Μα5. ΒΠδη, ΧΧΙΨΝ ρ.85 54., αποὰ 
{σι πα ἤᾶνθθ, αᾶθ [,δοοηΐϊοᾶθ 

ΟΥ̓] ἀεροραίαϊδθ 6556. 7, 156. 
ΤηΘΙ Οὐ ἢν ἰἰϊὸ βἰρηϊῇοανῦὶ ΠΟΙ 
Ροββαηΐ, Εὰ δηϊπὶ γ65, οὐ π|5 [8 η1- 
αὐδηλ ποιϊββίμηδθ Νν {Π᾿6 ΠΆ ΘΟΥ ΠῚ 
Ιερσαῦ ΟἸγπιρίαθ πηθηιϊοπθπ ἔδοθ- 
γαηῦ (18, 5), Ροβίθγϊουθ [ΘΠ ΡΟΥΘ 
Τιαρο δ ο ΠΊ 0118 αἰ δὶ ̓σποία ἢτιΠ- 
{180} 0 Ῥοΐοβί, Ργδθίθρθᾶ ΟΠ} 
111 Τιαοο ἀ 8 ΘΠ] 0 115. πη ρ οἰ πὶ του τᾶ 
τηδῦῖα 6 ἴῃ Ατισατῃ [δοϊθπά απ ἴα 
ΟΟΙΠΙΠ ΘΠ δνουϊηΐ, αὐ ΑΥἸΠΘΠ ΘΉ565 
εὐ ἃ [μὲ800 οὐ ἃ Ρείορομῃθβο 
Οἰα558685 Ἀνοοδίπ08 6556. αἰσογρηΐ, 
Πῖο διιίθιη ἴῃ Θϑά6πὶ γα 1,65] 8 8 6 
ἰδ η πΠῚ Ο᾽45515 Π] θη 10 ἢδΐ, ΔΙ ΘΓ ἢ} 
ΠΟ) ᾿ἰ8ΠΔῚ Εἶτα ΡΘΙΟΡ ΟΠ ΠΟΒι ΠῚ 
[888 ποο 5116 ητ0 οβίθπάϊιν, 
[46πΠ| σου ρυο αΐπν 6͵5, 486 Ὗ, » 
παργαπίαν, είθίο δυΐθπι τριά- 
κοντὰ ἀρρϑγοί 1Π 6}}σΘη ἀ τὴ 6558 
ΘΟ Π ΠῚ ΠᾺΡ ἴΠ1ΠῚ ΟἰΆΒ56ΠῚ, ἀθ αἴιἃ 
πηθ0 5ΘΙΊΊΟ ἔα], --- τὴν περι- 
οικίδα αὐτῶν. Τογτᾶτῃ Ρ6- 
ΥἹΟΘΟΟΓΌΠ ΓδορΔο] ΟὨἸΟσΤΆτη Ψ ὉΠ} 
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πορϑοῦσαι, ἀνεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου. ὕστερον δὲ ναυ- 8 
τικὸν παρεσκεύαζον ὅ τι πέμψουσιν ἐς τὴν Δέσβον 
καὶ χατὰ πόλεις ἐπήγγελλον τεσσαράκοντα νεῶν 
πλῆϑος καὶ ναύαρχον προσέταξαν ᾿4λκίδαν, ὃς 
ἔμελλεν ἐπιπλεύσεσϑαι. ἀνεχώρησαν δὲ καὶ οἵ 4 
᾿ϑηναῖοι ταῖς ἑχατὸν ναυσίν, ἐπειδὴ καὶ ἐκείνους 
εἶδον. 

11. Καὶ κατὰ τὸν χρόνον τοῦτον, ὃν αἱ νῆες τ 
᾿ἨΣθ ΚΟ δ πριν α πλέον, ἐν τοῖς πλεῖσται δὴ νῆες ἅμ᾽ αὐτοῖς ἔνερ- 
᾿ἀϑηναίων γοὶ καὶ ἄλλῃ ἐγένοντο, παραπλήσιαι [δὲ] καὶ ἔτι 
καὶ ἀναλώ- 
ματα αὐτῶν. 

πλῆϑος τοῦ 

Οαρ. 17. ὃ 1. ἐνεργοὶ κάλλει οοἀᾷ. Οἵ, «ἀη. 

6556 Ὠιά. -- πορϑοῦσαι. 6 ὔγι.), οὖ αἰϊθηᾷ διη: οπϊηΐα οἶτι5 
Ῥαγιϊοὶρῖο οἵ. Μϑι]. ατ. 8 ὅδ νοοὶβ δχοπρία ἃ Βιἰοοπι. δά- 
δάη. 4. Κυυδρ, ατ, 8 ὅ6, 7 «αη. 8. 5ουρί; 5688 ἀϊοὶ βἷς δεϊδῃ τοὺς 
Ἐν πέμψουσιν. Ὁ. Μαδι, 

τ, 8 501,11. --- ἐπήγγελλον, 
ἀξ δν μα νὶ ΝΟ ΟΣ ΝΙΙ 
117. 1 εὐ ἀθ περιαγ) νέλλειν ἀᾶῃ. 
Τ110.1.ὄ Π1.10:.}: - σι εσσιο- 
ράκοντα ... ᾿Ἀλκέδαν. ΟἹ 
20,1. 
8 4, ἐκείνους εἶδον] ἀνα- 

χωρήσαντας δηλονότι. 610]. 
Οὗ 1 88..5..102.,.2, ΔΙ: 56, 2. 

σαρ. 17. 5. ΠΣ τ ξ ΤΟΙ δῚ 
ΒΙσηΙΠοδίαν. πὴ Πϑν ἢ ΠῚ ὨΠῚ6- 
ΤᾺΠΙ ἰΠΓΟΥ ΠΑ ΧΊΠ]Ο5 ἔπῖββθ, [)6 νἱ 
᾿αϊπ5. ΟΟτ 1015. ΘΧ ρ δία αἰβρα - 
ἰανῖν 1ν. Ηογθϑβι. ΡΠ]. ΧΥΤ Ρ. 846 
Βα. το αὐτοῖς ἴαπρο ΘΠ πὶ ψ6ΥΡῸ 
ἐγένοντο, π0Π ΟὈΤη Ρανεοαϊα ἅμα. 
Παυα ἴα 6116 επὶπὶ οὐ πὰ πὶ Ρ᾽δοθδῦ 
Καθ Πὶ ἰπίογργθίαιυϊο νΘΡθΟ Τα 
μ᾽ αὐτοῖς: ἅἀπὰ οαπὶ Α1Π6- 
πΙΘηβῖθι5. 6845 σοιῃηρίεπίϊ- 
15 (ΘΔ. Τμαο, ρ, 20). -- 
ἐνεργοὶ καὶ ἄλλῃ. Οὐπὶ πππο 
πίον ΟΠΊΠ65 5815 οοηβίοί οοά οι πη 
βου ρίυταπι κάλλει Θχρ] οδ ΟΠ 6 Πα 
ποι παρ οῦθ, καὶ ἄλλῃ οπιοπάδνὶ- 
Τὴ 8. 40 ἰπαϊοδίιγ ργϑθίου οθῃ- 
{πη πᾶν τὴ οἶγοᾶ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΠΘΒῈΠῚ 
οἰ 5561 Π10410 ΠΠΘΠΊΟΓΑ ἃ ΠΔ ΘΟ 6 ΠῚ 
ἴθυθ [6 ΠῚ ΡΟΥΘ ΘΟ. 8 ΠῈ 8}115. 1018. πᾶ- 
γ65 ἴῃ ΟΡΕΓΟ, ἔσ|856. ΟΣ 17... 
ὙΠ] 92, ὅ. Ἐνεργός Ἰιαροι αυϊ- 
46Πὶ ΡΙΘΓαΠΊα τι ΑἸ185. αἀδπηὶ Ὠϊςο 
βἰσηϊποδιίοημθβ (εἴ. ΙηΔ., Χρῃ, 

ἐν ἔργῳ ὄντας ἀοοοίυν νοι} 5 
ΡΙδι. Τιθρ. 6140 μηδὲ δικαστὰς 
ἐνεργοὺς ὄντας οἶνον γεύε- 
σϑαι τὸ παράπαν. -- παρα- 
πλήσιαι καὶ ἔτι πλείους. 
Ε΄. ΜΙ 19.45.. ϑ. ΒΡ 0 
4. Ἐχ οοαϊοπῃ βου ρίανα οχροβὶ- 
το πᾶ 5ϑααϊίαν δα ρυϊπηαπι 6 ΠΕ} 
ΔΉΠ ἢ ΤΓοίογθηάδα θϑῖ, Αἱ δῖο π0ῃ 
50] απ ἰηΐαπο Ιο00 ροδβίία δβὶ (οἵ. 
Β' 1165 αἀϊσυοββίοηθϑ ΠΠ 81, 2. ὙἹ 
51, 2 544.), 564. οὐϊδηλ ΠϑΥΪΌΠ 
ΠΠΠΘΥΪ τηᾶ]α οοπνθηϊαηί. ΝΠἼΙ 
ῬΥΪΠΟ 8πη0 ἀιιοθηίϑθ ὨδΚΘΒ5 
([ 61, 4. ΠΠ 117,4. 26, 1) ογαϊββδαθ 
Βπί, οα5515. διιίθιη οἰγοα Α {σα 
Επθοθᾶπ ὥαϊδιηϊπα οὐ] Οοαίδ 6 
ὩΜ}Π1ὰ 101 πὲ πηοπίῖο. ἢδβ δι 6 1 
οοηΐα Π] Πᾶνοβ 115 δὶ δααϊ θυ }β, 
ΠΊΔΙΟΥ, 51 ΠΟ δὐάϊάουγὶβ, τα ον 
ΠαΙΊΘΥ5. απ ΠῚ ἀποδηίϑυιιη αὐΐη-ς 
αυδοὶηϊα ΠΆΨ 1 ΠῚ 5 Πγηἃ δνὰ ει. 
Ἰιδαὰθ δὰ ἤππο, ἰρβιπὶ ἀθ 40 
ἀβῖταν. ΔΏΠΟΠΣ ΟΥΠἢἶᾶ ΒΡ ΘΟίΆΓΘ 
ΘΧἰβυϊ ΠἸδτητι8, Ουοά 5] σευ πὶ δβὶ, 
ΠΟῚ 5011} ἢ 6χ Οδπιροὶ οοπἰδοίατα 
(Οομπϊοοίδη. Ρ, 19) δἀάεοπάυπι 
οδϑί, β6α, ΟΠ ΠΟῚ 81 ΑἸ ΘΙ ΒΙΙΠῚ 
δα υϊὰ αἰογαίαν, πθ δὲ αυϊάθηι 
1Ο]ογατὶ ροίθβδί, Ῥνυδοίογοαἃ σπερὲ 
Ποτίδαιαν (3) ἃὉ ἱπίονρτθίο, «αὶ 
ἀθ ρυϊπιο 61} ἀηηο οορὶίατΓοί, 
αἀδοτίρίαπι οἱ ἀοίπάς αἀάῖτο καὶ 
ἴῃ νϑυθ ΟΠ 56 ΓΙ ΘΙ Γροθρίυ τ 6556 ; 
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᾿ πλείους (ἢ ἀρχομένου τοῦ πολέμου. τήν τὲ γὰρ 

᾿“ττικὴν καὶ Εὔβοιαν καὶ Σαλαμῖνα ἕχατὸν ἐφύ- 

λασσον, καὶ περὶ Πελοπόννησον ἕτεραι ἑκατὸν ἦσαν, 

χωρὶς δὲ αἵ [περὶ Ποτίδαιαν καὶ] ἐν τοῖς ἄλλοις 

χωρίοις. ὥστε αἱ πᾶσαι ἅμα ἐγίγνοντο ἐν ἑνὶ ϑέ- 

. ρει διαχόσιαι καὶ πεντήκοντα. καὶ τὰ χρήματα τοῦτο 

μάλιστα ὑπανήλωσε μετὰ Ποτειδαίας. τήν τὲ γὰρ 

Ποτείδαιαν δίδραχμοι ὁπλῖται ἐφρούρουν (αὑτῷ γὰρ 

καὶ ὑπηρέτῃ δραχμὴν ἐλάμβανε τῆς ἡμέρας). τρισ- 

χίλιοι μὲν οἵ πρῶτοι. ὧν οὐκ ἐλλάσσους διεπολιύρ- 

κησαν. 

8. 8. ὑπανάλωσε, ὑπαναλώϑη εοθα. 
Ρ. 58 54. ἂο οἵ. Δ εοκ! εἰμ. Οὐ. ορῖϑυ. 

Ῥαίει. Ναπι Ῥγδεξθυιαπι. 4ποᾶ 
ἀθ αυδτίο ΔΠΠῸ 56,10 δϑΐ, Π6 
ῬΟΙ 88 αυϊάδπι ΠΠπἃ βίαγο ροίεβί, 
Οὐαπ οἰγοιηι 50 [τὴ Ρ οἰ ἀ Δ 68}1 56Ρ- 
τπασίηία πᾶνο5. πθυην (1 ΟῚ, 4. 
Οἱ. ἘΣΤᾺ 6. 61, 1). Θεἰπάθ ατιὰθ 
δείδγα Ἰοθᾶ δαιδυτηΐ, οοσποβοὶ πο- 
ααἰ|, αὐἷὰ ῬΥΓδΘίοΡ 'ΡΕΙοροπποβιπι 
δἰ Ροιϊἀαδατῃ πηᾶ ἰδέα Ἔχ Ρ Θά ἴ10 
πᾶν 8115 ἰπ Τοου]ἀ6πὶ οἱ Τα θοθδιη 

Γ ῬΥΪΠΊΟ ἅΠΠῸ ῬΓοΐεοίθ 6ϑ5ι (Ι 26, 1). 
8.2. τήν τε... ἐφύλασ- 

σον. Ἦδθρο οἶαββὶβ, ἀπ] ΟΘῊ {Π|Π| 
ἰδ πᾶνβϑ οἶγοᾷ ῬϑΟΡ ΟΠ ΠΘΒ1ΠῚ 
πϑνῖσαπὶ, ἰρβούση ΑἸἰΠπδηϊθη- 
5 ἘΠῚ ἰθυυᾶτη 8} ΠΟΒύϊ ΠῚ ᾿ΠΊΡ 6 
ἀποθαίασ, Οἵ, δάπ, 16, 1. Επο- 
γαπί Ῥγοοθ ἀαθῖο οὁθηΐαπη [Π|86 
πᾶνοβ βιιθϑιαἰαυῖαθ, απδ 1124, 2 
τηθηογαῖδθ βιηΐ, ΝΑΠῚ ΠΟ 50- 
Ἰυτη ἱπιροίιιβ πᾶν 8}15 ἰηβίαθαί, δὰ 
4 ἀθη ῬγοΠἸ θ6 πη ἀππη οἷ πἰθη 8 Π} 
6ϑϑεί, 86 βἰϊδπ), δὶ 4]145. [1558 

βίδιαἶϊβ, ἰγθοθηίαυ  Π} {ΓΘ} 1} ΠῚ 
ἜΧρ θα! γαπι. ΠΌΠΊΘΓ5. (1 18, 8) 

 απϊηαυδοὶπίᾷ ἀυιδθιι5 Πᾶν Ἴ})118 50- 
ρεοταίυν. -- ἕτεραι ἕκατόν.- 
"Οἵ. ὁ. 16. -- χωρὶς δέ 5ε]}. 

ἤσαν. Οἱ, ΡΙαι. Ευϊηγὰ. 289 ὁ 
εἰ ἃ; ΒΌΡΠ,, Θεά, Οοἱ. 808. -- 
ἐν τοῖς ἄλλοις χωρίοις, 
ἀαοάοοϊπ) δὰ Ναυρδοίιμη (7, 8), 
αυδάτνασϊπία δὴ ΜνΕ]οπὰ5 [3,.2). 
αἷ πᾶσαι... πεντήκοντα. 
Βονονα ἔαθγιπίὶ ἀποθηίαο αυϊηαπᾶ- 
δἰηία ἀπδ6. 

ἑξακόσιοι δὲ καὶ χίλιοι μετὰ Φορμίωνος. 

Π)6 διιστηθηίο γϑϑί 6 Π- 

818: τὰ χρήματα. Οἵ. Τ| 
13, 8. -- μετὰ Ποτειδαέας. 
ΟΕ ἼΓ ΤΟΣ 2. "οὐ ΡΒ" ΑἸΠΡΗ. 
ΡῈ Ἰὐθ τ - δίδραχμοι 
ὁπλῖται. Ὅς 5εῖροπα δ ΘΟΥΠΠῚ, 
4αὶ ἰδυγαὰ ταὶ Πα θαηΐ, ἀραὰ ΑΜ||6- 
πίθηβοβ δὲ αἰϊοβ ἀτᾶθοοβ νἱᾶ. 
ΒοΘοΚΙ. Οδοοπ, οἷν. Ατῃρη. 1 
Ρ. 8717 54.64β. δ δο!βπι. ἀπίϊαι. 
ατ. ΠῚ ρ. 88. 822. Ηξτγπι. Απιίΐαα, 
αν. 1 ὃ 162, 10. ϑομοεπίδπη. 
Ἀππίαι. αν. Ϊ Ρ. 448. ἰηίτα Υ, 
41. ὍΤαυης ᾿ἰσὶθανγ δἰ πρὶ]! ἴΘΓΠῸ5 
ΟΌΟΪΟ5 μισϑὸν, τοι 6πι σιτηρέ- 
σιον, εὖ ᾿ρϑὶ θὲ ΡτῸ ΤΉ] 15. Γ18. 8ο- 
οἱρεθαηΐ. -- ἐφρούρουν, οὈ- 
βάθη ῦ (πιιγὶ5. οχβίγοίϊβ, ἀ})] 
πη ρ ϑοβί αἴ οραπι). ΟἿ 1 64, 1. 
Ἀπ, ΠΑΡ. 17, 10: ΠῚ 4, 
ΙΥ 8,4. ὅ, 2. -- ὑπηρέτη. 
Εγαηί ΘηΪπὶ β' Πρ 15 οΥαν 5 ἃΡΠηἃ- 
ἴυγδ6 τα] 0 τι5 ΑΥΠΘηἸ θη βίατη οἶτιϑ5- 
τηοάϊ πη ηϊβίγὶ, αὐ ΠΟΘ ἀΔΘΠΊΟΏΪΟΒ 
οομλἰαθαπίυν Ἠεϊοίας ϑεράπον- 
τερον ΟΝ 16. 6 ὙΠ 9 Ὡς 
-- ἐλάμβανε. ὕπιβ αυΐδαιϊια 
ὁπλίτης. Οἵ. ΒΕνη]}. ὅπ, Ρ. 419. 
ΘΙηρα ανΒ 5θηδι ΟΟἸ]θονο ῬΓῸ 
ΡΙΆΣΑΙΙ Ροβίτας. οδύ, Οἵ, ἡδόμε- 
νον 1 1290, 8. Πεοτιοά, 1195. 197. 
ΘΠ δον  ν θδ, 40): ἐς- 
τρισχίλιοι. Μιᾶς 1) δ, 6 
οἱ 61. ἑξκακόσιοι δὲ καὶ 
χήλεῦι: Νιὰ. ΠΕ ΘΎ 12.. τ δὲ- 
πολιόρκησαν. Οοπιρίοίᾶθ βιιηΐ 
οορίδθ ριισπᾶ (1 608, 8) οἱ πογθὸ 
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οἱ προαπῆλϑον᾽ νῆές τὲ αἵ πᾶσαι τὸν αὐτὸν μι-᾿ 
σϑὸν ἔφερον. τὰ μὲν οὖν χρήματα οὕτως ὑπανη- 
λώϑη τὸ πρῶτον, καὶ νῆες τοσαῦται δὴ πλεῖσται 
ἐπληρώϑησαν. 

18. Μυτιληναῖοι δὲ κατὰ τὸν αὐτὲν χρόνον, ὃν 
«Ἱακεδαιμόνιοι περὶ τὸν ᾿Ισϑμὸν ἦσαν. ἐπὶ μή- 

θεμντῶν προδιδομένην ἐστράτευσαν κατὰ γῆν 
ἐπ᾿ Ἄντισσαν. αὐτοί τε καὶ οἵ ἐπίκουροι" καὶ προσβαλόντες τῇ πό- 

ἀρ βρύενν λει, ἐπειδὴ οὐ προυχώρει ἡ προσεδέχοντο, ἀπὴῆλ- 
περιτειχίξε: ἼΩ ἐπ᾽ ᾿Αντίσσης καὶ Πύρρας καὶ ᾿Ερέσου᾽ καὶ χκα- 

72. ταστησάμενοι τὰ ἐν ταῖς πόλεσι ταύταις βεβαιότερα, 
καὶ τείχη κρατύναντες διὰ τάχους ἀπῆλθον ἐπ᾽ οἵἴ- 
κου. ἐστράτευσαν δὲ καὶ οἵ Πηϑυμναῖοι, ἀναχωρη- 
σάντων αὐτῶν. ἐπ᾽ "Δντισσαν᾽ καὶ ἐχβοηϑείας τινὸς" 
γενομένης, πληγέντες ὑπό τε τῶν ᾿Αντισσαίων καὶ 

στρατεία υ- 
“τιληναίων 
ἐπὶ Μήϑυ- οἵ 
ὠνὰν καὶ Μη- ϑυμναν ὡς 

ὕδρ. 18. 81. Ἐρέσου. Ραϊ]. ψιμᾶ. Ἔρεσου. 16. αι. ΕΚ 
Ἔρέσσου. Η. “ Ἔρεσσοῦ Αὐ ἴρ58 ΒΕΚΚ. 5Βαρ!εχ σ᾽ τοιπεῖ ΥΠ| 
101, ἘΠ Τ08᾽ ἃ , «αοὰ ,,οοπηβεμηδηὶ ὙΠοοσποβίιβ ἴῃ Ογάτη, Απθοα. ΠῚ 
Ρ. 72, 29, πιπὶ ἀρὰ ἘΘΚΠ6Ι, Ὁ. Ν. Π ῥ. 601 ΕΡΕΣΙ ἸΠΒΟΡΙΡΕῖ, 
Ἀτομοβιταιῖ αρυὰ Αἰμοη. ΠῚ ρΡ. 111 ἢ νεῦβὰβ, ἴθ ατοὸ Ἔρέσου." 
Π1π ἃ. ἴῃ ϑέθριι. Τη65., Αοοθηίαπι ἴῃ ἰδυῖα ἃ ἢπ6 ταθίυν Αὐοδα, Ρ. 7θ. 
Ηεγοάίδη, 1 ρ. 210. 

(Π ὅ8, 3. ΠΙ 87, 85) ἀεδηιλϊπαῖδο, 
Οὗ, ΠΙ81, 2. --Ῥ- προαπῆλϑον. 
Μιὰ 1 Ὁ; 9: ὙΠ ΟΣ ΟΣ ΒΘ». 
Ηδρποηὶβ οἱ ΟἸθοροπιρὶ Ἔχθυοϊτ5 
(Π ὅ8, 1) πἴο ποῆ ΘΟΠΙΠΊΘΙη νᾶ - 
τὰν, ααοὰ αὐ θ6 πη] πο) ΟὐΒθα θυ ηῖ, 
5ρα νἱ ὁδρογα ἔγαβίγα σοηδιὶ βαηΐ, 
Επδηι ΡΠ ΟΥΉΪΟΠἾ5. ΤῊ }}1165. 5τρθη- 
ἴα τηδῖονα ρὲ 1 ἰδιτπὶ ΓΘ ΠΡ 118 
Δοσορογαηδ, ἀπὸ. ΟὈΒΙἀἸοΩΐ [Π16ν- 
εγδηΐ, --- τὸν αὐτὸν μισϑόν. 
Ηδθο πο ἴῃ πᾶπὸ 56 ῃ 6 η018 πὶ ἃ- 
οἰρίθηδα 6558.) υὖὐ ὈΪη85, βΒϑα τἱἰ 
β'η σα ]α5. ἀγΔ ΟΠ ΠῚᾺ5 Πα τ 5. οὐ οΪὰ5- 
514 Υ 118, ἀρ 06 4αΪθι15 ΠλΪΠΊ 50} Π ΟῚ 
[θυ πὶ, 50] 185 6556 ΟΟΘΠΒΘΑΠΊΙΒ, 
γϑοῖθ αἀποίαί ΒΙοοπιί, Πγδο} πάγῃ 
δαϊο πὶ ἡδιυι 85. ἸΠ ΘΓΔῸΠῚ ΔΟΟΘρΙ558 
οἰϊαιῃ ὁχ Ἴ 81, 8 ἀϊδοίτηιβ, Ἀἀά, 
δάη. ΝΙ 8,1. 06 υδἰίαι15 βίίρρη- 
ἀ115 οἰαββϑίαυϊ οὐ απ οὐ ΓΘΠΊΪ ΡΠ 
οἷ. ΠῚ 20. 80. Φ' οὐ 101 08: 
-- ἔφερον) ἐλάμβανον. ὅ6})ο]. 
ΟΥ̓́, Μαϊ. στ. ὃ 490, 2. ὟἹἿἹ 24, 

8. ΝὟΠῚ 97, 1. --- 6 τοῖο οἀρ᾿ΐα 
οἴ, αὐπὸ αἰδριίαία 5απῦ ἴῃ ΜΒ. 
Βο. ΧΧΥΤΗ ρ.3718 5ᾳᾳ. ΧΧΥΠΙΙ 
Ρ. ἰκν 566. 

(αρ. 18. 81. Μήϑυμναν. 
6 δἰέαα μαϊι8 δὲ σθίθυαυι πὶ Γι 65 ὉΪ 
ἀγθῖαηι νἱὰ. δίναθ, 610 564, -- 
ὡς προδιδομένην. Ρνϑθββη- 
τἶβ, π0. ἔπίαν! ρανιϊοϊρία πη ἰᾶθο, 
Ροδί την δύ, αυὰ 5θη θη ΡΓΟΡΥΙΘ 
ᾶθο δὲ, ρα αι 65 ραγαῦὶ 1] 
Ριοάϊιϊοη θη, ἃσίταν! 101 ἃ 
ΠΟΙ Πα} 115 Ῥτοάϊτϊοπθη. ΟΣ 
Βεὰ. δὰ Ρι!αὶϊ. Τῆην. Ὁ. 886. ΤῊ 
8ὅ, Ὁ. ὙΙΙ 25, 9. ιὰδ ργΑθίουΒΒι 
84". ΙΝ 14,4. 38, 10 --- οὗ ἐπέ- 
κουροῖ 50 δυχ Πα, δὰ ΠΙΘΙ- 
ορἄθ δὶ οοπιρανανθιδηῖ, (Οἱ, Η 
838, 1. ΠΙ 88, ὃ. Εοταπι πιθηίῖο 
ἰπίθοῖα εϑὲ 2, 23, -- προυχώρει. 
Οἵ, ἀάη, Ι ἰ09, 8. ; 

δ᾽ Ὁ. Ἐκχβοηϑείας, ΘΡὰ - 
Ρίΐοηο, ΟΥ, ἐκβοηϑεῖν 1 108, 7. 
-- πληγέντες] μεγάλως νι- 

σα... 
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- ᾽ β 9 9 [4 .λ ᾿ " 9 ’ 

τῶν ἑπικουρῶν ἄπεῦσανον τὲ πολλοῖ, χαι ἀνεχῶρη- 
9 “ 

3. σαν οὗ λοιποὶ κατὰ τάχος. οἵ δὲ ᾿ϑηναῖοι πυνϑα- 
-»- ; ὕ΄ -»"Ἥ - 

νόμενοι ταῦτα, τούς τὲ τῃσηΎητιληναίους τῆς γῆς πκρα- 
» ΄ ᾿ς 9 

τοῦντας καὶ τοὺς σφετέρους στρατιῶτας οὐχ ἵκα- 
»Ὰ , Ὶ , 

νοὺς ὄντας εἴργειν, πέμπουσι περὶ τὸ φϑινόπωρον 
ΜἬ - 9 , 3 Ἧ ΓΑ Χ 9 ’ Α 

ἤδη ἀρχόμενον Π|ἄχητα τὸν Ἐπικούρου στρατηγὸν 
᾿ τ ΄ ἊΝ ω 2 ΄ 

ι χαὶ χιλίους ὁπλίτας ἑαυτῶν. οἵ δὲ αὐτερέται πλευ-- 
σαντες τῶν νεῶν ἀφικνοῦνται καὶ περιτειχίξζουσι 

Ξ "; ὃ ,ὔ ᾿ ν 

Μυτιλήνην ἐν κύκλῳ ἁπλῷ τείχει φρούρια δὲ ἔστιν 
: » » ΨΥ 

5 οἱ ἐπὶ τῶν καρτερῶν ἐγκατῳχοδόμηται. καὶ ἡ μὲν 

8 8. εἴργειν. ῬΑ]. εἰ ΒΕΙΕ, εἴργειν. ἘΞ ον 9. Οὐ τὰς 
Ρυΐὰ εἴργνυναι ἀϊοὶ ᾿ααῦθ Βαϊ πΠατη ἴῃ πα, νθὺ}. ἀποιῃ. 

8 4. οἷ. ὅτ. Τ᾿. Ατ΄ ὅν. Ῥαη, ΒΕΚΕ, ἢ. Αἱ ἐγκατοικοδομεῖν 
ἕς τύπον τοοῖθ ἀἰοὶ ἀδηηοηδβίταην ϑοῃπεϊα. Τμ6χ. οἱ δίθβρῃ. ΤΙ 65. Ετ 
ἴῃ ΘΧΘΙΊΡΙΟ απϊάθηι 101 Α]|δ10 ναὶοῦ δϑαϊϊοῖϊο ἱποϊπαά ον, ἢἶο ἴπ 
Ἰοσο ἃυΐ δοαϊ!οατο δὰὺ ᾿πδϑα!Ίοᾶτα (οἴ, 8αη.), 4π|ᾶ8 56 ηίθητῖα 
ΘΠ] οἱ βιθίθοία οϑβί, ΡΙθγαπη 4 116 ΟΠ αἀδιῖνο οΟΠΙ σ᾽, οαἱ απ 
ἐν 4ποατι6 ΡΥΔΟΙΠΟῚ ροβδβίῦ, ποὸη ἀαθιιαηάπτη νἱἀοίαν. θὰ. β᾽ τη} 16 
Τιαιῖηὶ ̓π ἃ αἱ ΠῚ 8 ἢ αἱ νου θατμη {ἴθ τ115 πλοΪβ ἀβαγραπί, ναὶ ἴπ Ιο θᾶ 
ΡαθΙϊοᾶ ἰπδοαϊ οατο αἰϊχὶς Τἰν. ΧΧΧΙΧ 44. Νεοαπε νϑῦρὰ ἐπὶ 
τῶν καρτερῶν 5ογϊρίιναςρ οὗ ΟὈβίανε ἀρρᾶτοί ὃχ δάῃ. 1 60, 8. 

χηϑέντες. 560]. ΟἿ ΤῊῪ 108, ὅ 
Ν᾿ 14 1. ὙΠΙ| 858, ὃ. -Ξ-. τῶν 
ἐπικούρων, ἀπογιπι ρ᾽ποβὶ- 
αἰτιτα ΜΙ ΤΠ] αδὶ 101 σο] ]οοα ν ΘΓ ἢ, 
Πὰς 5ρβοίατ ΒΡ θυ 5. καταστη- 
σάμενοι .. . βεβαιότερα. 

8. ὃ, πυνθανόμενοι ταὺ- 
τὰ ..««.πρατοῦντας. Οἷ] παθς 

᾽ν 8 412 ς εχίυ, -  Πάχητ 
. ὁπλέτας. Οἵ. Ὀιοά. ΧΠ ὅδ. 

τς 4. αὐτερέται. Οἷ, δάη. 
Τ 10, 4. -- ἐν κύκλῳ. Ὀϊοΐταν 
κύκλῳ οἱ ἐν κύκλῳ 5ἷπε ἀἰβοῦῖ- 
τηῖπθ. Οἱ. ϑέθρι. ὙἼΠο5. Αρυᾶ 
Τπις. Πσὰ 4υϊά θη τα] ἔγθαθη- 
5 δϑί, βοὰ ἐν κύχλῳ ἰϊθυππὶ 
ο, 14, --- ἁπλῷ τείχει. Οου- 
ταυτὶ ποπλΐπα ΟΡΡΟΙΐταν τηϊιγῸ 
ἀρ! ἰοῖ, 4815 0, 31 ἀδβονιθιζατ, 
-- φρούρια... ἐγκατῳ- 
“κοδόμηται. Ηδβο σδβίθι]α ὀχ τᾶ 
ΟΠ ϊ Δ πὶ τη Πἰ 1 0Π 61} 5ἰΐαὰ οἵ 
ῬΙδΟίου θδπὶ δχϑίγιοία θ556. ΑἌΤη, 
ὀδηϑοί ΟΟΙρϑιδη8 δε5, Β. Ὁ, 
ΠΙ51. 56ὰ οὰπὶ ἐγκατοικοδομεῖν, 
υοα νογθὰπιὶ πλΐητι5 τα ἢ 6556 
Ἐὰλπὴ μαίας ΒΙοουηἵ, οχ 186 ρ}.. 

ΤῊΘ5. δὰ, στθο, ᾿η 6] 6 σίταγ, 8}10ὶ 
ΒΟΡΟΡ ἱπϑοαϊ αν 6, ΙΠῈΓΟῸ 
Ἰποίπα γα βίρῃϊῆοθῖ, ἤθΒοῖῸ δῃ 
Πδθο νἱὶβ πἴἰο αποαιθ γΡοΪηθηάδ, 
οὐ βϑῃΐθηΐα ἤᾶθο 511, ΠΠ8 οαϑίθι ἃ 
ἴπ ἰοοὶβ παίπγα ἰᾷ πὶ ΤΠ {15 (δι 
εὰἃ ἀὸ οασβᾶ δὰ |Π|Ψ᾽ γθοϊρί πα 
Ἰ40Π615) Ορϑυὶ οοπίϊπιιο, 4110 τιῦ5 
ΟἸγουηἀἀγοῖαν, ᾿παϑαϊποδίη. 6556, 
βίσαῦ τπυτθ5 ρα Ρ]αἰαθαβ ἰηδοαὶ- 
Ποδίαβ ν᾽ ἀθοὶ πη 5 ο. 21. Ῥουθοϊατῃ, 
αὐοα οἴδδηβιοηὶ οϑί, Αὐπο άπι5 ἢἷς 
ῬΓῸ Ρυδθβϑθηίβ ἰΐᾷὰ ροϑβίϊατη ἴῃ θα. 
ΡΓ. βίαταϊς, αὖ 51π|8} ΟΡ 5. [θ Το το 
Ρογθοίαση ἱπαϊοθίαν, οὐ τὰ Πἰβίο- 
τἰσαμ απο ἀδη1 ΟΥ αὐ Ρ ΘΓ θοΐ τ, 
»Α 48 5επίοηιϊα [ππης 80 ἴρ50 
ἉῸΟΙΟΥΘ ΠΟῸΠ ΘΟΙΠΠΘΙΟΓί8 ] 16 
ΠῚ ΔΙΊ ΘΠ 6556 βσηϊβοανὶ δὰ 
Ἐ δ βὶ οὴϊ 56Π01]. συδηγηταῖ. δά η, 3609 
Ρ. 225. 86 τἀπῆθη οἱ γ}1551Π16 
116 Ῥδυ δου πη γορϑυϊτανῦ, οὐ μος 
Ιοσο ἰὰ πηϊηϊπιθ ἀρίμ πηι 6556 8Γ- 
θιγογ.  Ηδ85. ἱιοιῦτ, Τῆι. 
ΡΙ ΤΣ  ααϊ ἐγκατῳκοδόμητο Ι6- 
φοπάππι οοπίφοῖς, ΒΙοοτηΐ, ἐγκατ- 
οἰκοδομεῖται, Βεκκ. ἐγκατῳ- 
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Μυτιλήνη κατὰ κράτος ἤδη ἀμφοτέρωϑεν καὶ ἐκ 
γῆς καὶ ἔχ ϑαλάσσης εἴργετο, καὶ ὁ χειμὼν ἤρχετο 

ὶ γίγνεσϑαι. 
᾿᾿ϑηναῖοι 1... Πρφοσδεόμενοι δὲ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι χρημάτων ἐς 
“υσικλέα 

᾿ 

ἀργυρολογή- τὴν πολιορκίαν, καὶ αὐτοὶ ἐσενεγκόντες τότε πρῶτον Ἵ 
σοντα ἐκπέμ- ἐσφρορὰν διακόσια τάλαντα, ἐξέπεμψαν καὶ ἐπὶ τοὺς 
ψαντες πλήσ- 

σονται. δυμμάχους ἀργυρολόγους ναῦς ϑώϑεχα καὶ “υσι- Ἷ 
πλέα πέμπτον αὐτὸν στρατηγόν. ὁ δὲ ἄλλα τε ἦργυ- 9 
ρολόγει καὶ περιέπλει, καὶ τῆς Καρίας ἐκ Μυοῦντος 

: ἀναβὰς διὰ τοῦ ἡ μδοου πεδίου μέχρι τοῦ Σαν- 
δίου λόφου, ἐπιϑεμένων τῶν Καρῶν καὶ ᾿ἡναιιτῶν. 

8 ὅ. εἴργετο. εκ... εἴργετο. 
(δΔρ. 19. ἃὶ 2. Σανδίου. Ο. ΕΒ. Μοόβαι. Αν. Ομν, θαυ. Σαρδίέου, 

αν. Παιδίου. [Οοὰ5. Δ|01] παβαθδη ΤΠ] ΟΡΥῚ νἱάθιν, Σάνδιος ο 
Θ0π1. Μοίμοῖκ, δγηι, ΠῚ τ, 868, 

ἀοδα ἤδη: Κναθο, ἐγκατῳκοδό- 
μησαν δαὶ ἐγκατοικοδομεῖται. 
Εχ «αϊθὰβ ρυϊηαπη οογίθ γϑίοἱθη- 
ἀπ οϑί, 4 αἷδ, 410 ἐθηροῦΘ Πλ- 
ΓΒ 5 ΠΡ ΘΧ οχϑίγιιοίιβ θβί, οαβίθ!!α 
ποὴ δοαϊβοδία ογδηΐ, 5664 δϑαϊἶσα- 
θαπίαγ, »»οαπη ς (αυὰθ ἰρδὶι5 Ηδα- 
511 δὰηὺ νοῦ 08) ργᾶθϑι ἴα ὑπ πὴ 
ἀδιλιιπὶ ᾿η501{πᾶη π΄, ΟΠ Π. 115 
Ρονθοία5 δϑύ, " Πβοίθ ΟἸὰ 55, πιο πὶ 
Ρεγῇ, ροβίίαμπη 6556. ρυΡορίθυ ρΓδ6- 
ΘΡ βδιηι ρ 865. ἢἰδίογ σαμη, 5.68 
ἴῃ 60 [4ΠΠΔπ τὰν, αἰιοα οαβί6 || ἃ 
Ῥυϊονθ5. ΟΟρ Ϊϊ8 δηίθα τηπηϊία 
6586 ρΡαυίαί. Νὰπι μοο ἰά460 οορὶ- 
ἰδ πθαυϊῖ, απο δηΐεα ἰθυτὰ 
ΒΡ ΘΙ ἾΟΥ 65 ογδπΐ ΝΥ Π]οπδεὶ (6, 2. 
18, 8). [πηπ]ὸ γ61Ὸ ἐγκατῳκοδό- 
μηταιν ρουἤθοιϊ πλαγὶ Βαδίταπι ἀ6- 
ΒΟΡΙΟΪ., Οὐ σαβίθ α ἱπα θα ΠἸοαῖᾶ 
δγϑηΐ, Νδῖιο Ρτοΐδοίο ἴῃ οο ΙθοῸ 
οἴἴδηάογοί, 5ὶ 5010 παυγαπαϊ πιο ο 
ΒΟ ρύι πὶ 6558. περιετείχισαν. 

ἐγκατῳωκοδόμητο. 

Οαρ. 19. δ 1. καὶ αὐτοὶ, 
οὐ 1ρ5]. - ἐσενεγκόντες. 
τάλαντα. Ὀς ἐσφορᾷ νἱά, ΔΝ ΟΙ 
ΡΓΟΪΘρ. δὰ Π6πὶ, Πμορι, Ρ. ΧῸ βᾳ4. 
ΒοΘΟΚῃ, Οθοοη. οἷν, Αἰ]), 1 Ρ. 
6018 54ᾳ4ᾳ. ϑοῃοθη), Αμπίαα. ἰὰγ, 
ΡΟ]. Ρ. 521. Απίϊαᾳυ, αν, [ρ, 457. 
ψονθῖ5. Τ ον ἀἰά 18. ἀπ 6 π} αἰγᾺ 

ΟΠ 858: 

ἴὰη0 Ρυϊπλαια ἐσφορά Ἰηδύαία, 
8 π΄ ἰὰπὸ Ρρυϊμπηιηι ἐσφορά ἀποποιοῦ 
(π| (ΔΙ η ἢ Ῥοβίμαια 51, ΠῸΠ 
5815 βι β ηἰποδίαν, Οἷς, ΤΊ Π,, Ἄεβρ. ἢ 
ὕνς ΡΣ ἍΙ οἱ ῤιτῃ. Απιαα, αὐςς 
8 102, 10. θὲ δροριιβαιϊνβ ἐσφ. 
διακ. ᾿τάλ. νἱα, Μαιη. αν. 8 428, 
ὅ. --ὀ ἠὠ᾿Ὥργυρολύόγους ναῦς. 
ΟἿ δάμη. ΠΠ 69, 1, δὶ 51η}}}}5. ΓΒ. 
ὨδυΡΑίυν,. Ἵν δ0., 1 εὐ, ΒΡ 
Απίαα. αν. 8166, 4, ΒοΟΘΟΚΙ,, 1. ἃ. 
Ρ. 1608. ΚοοΙίον ἀθ Εοθάθγε ἢ 6- 
᾿ἴαοο -Ατὸ, (Αοἱ, δοδα, Βοιιι55.1869) 
Ρ. 1958, 1 Πιὰ5 πᾶνεβ δα οχίρεπαα. 
ἀἹ θατοῦιπι γθϑί πα πλϊββαβ 6556. 
Ῥαίαί, ϑϑα αἰ πἷο ἱρ56 ἰροῦβ.. 
ἀοοοί. Νὰ Ποὺ ΤῊ. νουθὶβ καλὰ 
αὐτοὶ ἐσενεγκόντες 5815 ἰηαϊ- 
οᾶν]ΐ, οἶν 85. ΑἸΠΘΗ θη 565. οἱ ΒΟΟΙΟϑ5.. 
δά δίῃ γαίϊϊοπο αὐ 6} ἀβῖιηι οομ το 

ἐν ̓θῖ556; Θληὶ δι (6 πὶ ἐὐφύθας ΝΕ : 

ἰαἰδ ᾿πηροδβὶ απ, ΘΟ ΒΘ Π Δ ΠΟΙΙΠῚ 68 ἃ ί 
δοάθμι πιοάο 500115 οχίτα οὐἀϊποπιυς 
Ρδοιηἶδ ΠῚ ἱπηρογαίδηι 6586, -- ἢ" 
“Ἱυσικλέα. ,,Πδλαά ἀπθῖο ἰάθαι | 
Γαι, οαΐ ρόοβι ΡΘυ 115 ΟὈ ἑιι πὶ ἢ πιρ 516 
Αδβραβία, ΟἱἷἍ. Κυιαθρὶ δὰ Ὀϊοπς 
Ρ. 328.“ ΟΙ αν 55. ϑρθοίνι, [δ 
Ρ. 30. Οἷ, Βομοὶ. οὐ ἱπίθυρν, Αὐἱσ 
5[00}.. ἔφα, 182, ἢ 

8, ῷ, ᾿ἀναιιτῶν. Σάμιοι οἵ. 
ἐξ ᾿ἀναίων νοοληίαν ο. 82, 6. 
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αὐτός τὲ διαφϑείρεται καὶ τῆς ἄλλης στρατιᾶς 
πολλοί. 

20. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος οἵ Π]λαταιῆς (ἔτι γὰρ ΠΡ ΔΈΘΕΙΣΙΣ 
ἕ Ἶ Ὰ ὲ 

ἐπολιορχοῦντο ὑπὸ τῶν Πελοποννησίων καὶ Βοιω-- εἴκοσι τὰ τεί- 
τῶν), ἐπειδὴ τῷ τὲ σίτῳ ἐπιλιπόντι ἐπιέζοντο καὶ 11 τῶν Πελο- 
9 ν σῶς κχϑ, Ἢ 3 ἿΣ ΡῚ ᾿ 5 , 5.,μν πονφνησνῶν 
ἀπὸ τῶν ϑηνὼν οὐδεμία ἐλπὶς ἣν τιμωρίας οὐδὲ ὑπερβῆναι 

ἣν ’, ’ὔ " - 

ἄλλη σωτηρία ἐφαίνετο. ἐπιβουλεύουσιν αὐτοί τε δ πφ!.. 
ν , Ε ται πρῶ- καὶ ᾿ϑηναίων οἵ ξυμπολιορχούμενοι πρῶτον μὲν τον ὁ τρόπος, 

Βὺ ᾿ Ἔ: “- 2 Ἷ 

πάντες ἐξελϑεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὰ τείχη τῶν πολε-- ἐτοῦτο Ἡο 
μίων, ἣν δύνωνται βιάσασϑαι, ἐσηγησαμένου τὴν ξειν. 

“» -" ΄ “ ΄ 9 δὴ πεῖραν αὐτοῖς Θεαινέτου τὲ τοῦ Τολμίδου, ἀνδρὸς 
, ν 1.9 ΄ -» Ἔ ’ [3 ᾿" 

μάντεως, καὶ Ηυμολπίδου τοῦ Ζ.αϊμάχου., ὃς καὶ 
, ΘΕΟΣ .» ,ὔ 

ἐστρατήγει᾽ ἔπειτα οἵ μὲν ἡμίσεις ἀπώκνησάν πὼς 

ἄλλης οτι. (55. ἀπο. ΟἹ]. δη. ,, οἸθπάππι νεῖν Κυιθρονο δά 
Ὅιοη, Ὁ. 828, οἵ. Π| 69, 2. ΠΙ 7, ὅ. Αἱ ναϊρσαίδπι ἰποίαν ΙοουΒ 1ΠΠ 
112, 3 ΖΦημοσθένης... καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα.“ 0611. Οἢ, 
Χρη. Ογυ ΝῚ 4,1 Κῦρος μὲν ἐθύετο" ὁ δ᾽ ἄλλος στράτος. ,,Ιᾶο. 
Ἦϊβι. ΙΝ ὅθ Ιεσσαι... ἰηφονἔθοιϊβ οοίθυατη ψαΐσαβ ἴδ ο "6 
δἀΟΟΘΒΒΌΓΤατΙΩ, “ Ἡδδοϊς, (ἵ, δἄη. 1 1238, ὅ: 

ὰρ. 30. 81. Ἑὐμολπέδου. Ψυϊσο νἱοβο Εὐπολπέδουν, απο 
Αὐρ. 10. αι. Μ, πὶ. οἵ, αἱ νἱἀοἰαν ἡ 855. ξουναηῖ, ΟἹ. ει, Ο.. Ἐ᾿ 
Ὦ. 1. Ε. γὶπά, Μοβαὰ, ἂν, Οἰν, ἤδη. Εὐμολπέδου, πἰἶδὶ απο ἴῃ 

ΟΥ̓ ρη. ὦ ῬῖῸ ο; Ρα]. εἱ βθο, Εὐπομπέδου. ΑἸτοτατταπι ΓΘ ρΟΠ ΘΠ τ Πὶ 
εβ8ῖ. Ηοο Βοκκοῦο ρ]δοιῖ!, πὸ5 {Ππἃ οὐ ΟὉ τπδῖ ον Ἐπὶ ἐθβίϊ α πὶ, ααΐθιι5 
πἰταν, ΠΌΠΊΘΡΉΤη, οὐ απο Επροιηρίάδθ. ΠΟΠΊΘη., ἀδΙηα αδ πὶ δχ ρυὶ- 
ταϊσϑηΐο Εὔπομπος τεϑοίθ ἀποίππι, |101 παβαταμι ἰηνοηΐσαν, ργᾶϑίι- 
Ἰϊπλ5. 

βία. ΠυϊὰΒ 
ΝΠ 19: 

καρ. 30. Βοπι ποὺ οὐ βϑαϊθη- 
{05 οαρ᾿υθιι5 Ἔχ ρ]οδίδπη Ὀγον τον 

οηδιναηΐ Ῥβριάο- Πρ. ΠΧ 108 οἱ 

ΘΌΡΙα οἷ ἘΥ 0. ὉΕΟΥΓ 60; 5. 175. 1: ΒΟυ στη. 
δα ἴβοοὺ. ἄὐθορ. Ρ. 824 δά. βθηβ. 
-- ἀνδρὸς μάντεως. ΟΙ, 
Ἰαπδο. ΟἹ 5. ὍΝ. 1 ΔΠην 1 6᾽ Ὅδ 
το Δ δοίβιη. Ἀππίαι. αὖ, ΠῚ ᾿. 527, 

Ῥοϊγαθη. ΥΙ 19, 2. 8, ρᾶιυ]ο ρ|6- 
πἷπ5 θιοά. ΧΙ 560. 

8 1. ἔτι ἐπολιορκοῦντο. 
ΠΡΕΤ ἸΒΣ - τεμιόοίέαδ, ς 6. 
βοηϑείας. Οἵ, αάπι 1 27,1. -- 
ἐπιβουλεύουσιν. ἢ Βοο 
ψΘΡΡῸ οαπὶ ἱπῆπ, ᾿πποίο νἱ ἃ. 4105 
οἰϊαὶ Ηφυρ ϑί. δά Χβη, ϑὅγιηρ. ΓΥ 
ὅ2 οἱ ὅ14}}0. δὰ, ΡΙαί, Ργοι, 848 ο. 

 --᾿ἀϑηναίων οξυμπολιορ- 
κούμενοι. ΟἿ Π|θ, 4. 78, 8. --- 
ἐσηγησαμένου. Ηοο νϑθιπη 
5Β0Πᾶΐ Ἰῃ ΘΓ ΠῚ ἃ ἃ Οὐ ΟἿ 6 ΠΊ 6556, 
(αι 22, 1 οχρ!!οαίαν,) 5α δᾶ 6γο. 

- ἐστρατήγει. Ναϊείπε Ρ τὰ 6- 
ἰοῦ οταί, 8) ἀπὺχ 1{{ΠΠ1π5 6γὰ- 

ΡύΙο 15 ΠΙῚ ἕανοὺ οὐ θ] ΓΑ} 15 
Ἡγοῦντο 22, 1 οἱ 5016 π1η15 νϑυθὶ 
στρατηγεῖν υὑϑι5, απο ΟΟΡἾ 15, 
ΠῸ. Γ᾽ στ ΘΠ 8 6 ΡΓΆΘ6556 ἃρυᾶ 
ΤῊ, βἰσπιῆοδί, 

8 2. ἀπώκνησάν πως, 
πθίι αποίδπηὶ θυ γ ἢ {1 Δ Ὀ51]- 
ἰογαπί Ἰησερίο, Ροτγί. Ῥγορυῖὶθ 
ΕΧ Βα ρθυίουθι5 τοροίθπαάιϊιηι ἐξελ- 
δεῖν καὶ ὑπερβῆναι τὼ τείχη. 
Ησοο 50]π| 6558 Θχ θη ρ! πὰ ᾿Νΐ 5 
ΨΘΡΌΙ δἷο β᾽ ΠΡ] Ἰοἰτου ΡΟϑιϊ τπλ]8 
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Ἂ ΄, ᾽, ς , δα, 

τὸν κίνδυνον τιέγαν ἡγησάμενοι, ἐς δὲ ἄνδρας δια- 
χοσίους καὶ εἴχοσι μάλιστα ἐνέμειναν τῇ ἐξόδῳ ἐδϑε-- 

λονταὶ τρόπῳ 
τῷ τείχει. τῶν 

ἐξαληλιμμένον 

τοιῶδε. χλίμακας ἐποιήσαντο 
πολεμίων" 

ἐπιβολαῖς τῶν πλίνϑον. 

τὸ τεῖχος αὐτῶν. 
ἡ ἔτυχε πρὸς σφᾶς 

ἴσας 

ταῖς 

οὖκχ 
ἠριϑιμοῦντο δὲ 

ξυνεμετρήσαντο δὲ 

πολλοὶ ἅμα τὰς ἐπιβολάς, καὶ ἔμελλον οἵ μέν τινες 
ἁμαρτήσεσϑαι. οἵ δὲ πλείους τεύξεσϑαι τοῦ ἀληϑοῦς 
λογισμοῦ; ἄλλως τὲ χαὶ πολλάκις ἀριϑμοῦντες καὶ 
ἅμα οὐ πολὺ ἀπέχοντες, ἀλλὰ ῥᾳδίως καϑορωμές-- 
νου ὅσον ἐβούλοντο τοῦ τείχους. τὴν μὲν οὖν ξυμ- 
μέτρησιν τῶν χλιμάχων οὕτως ἔλαβον. ἐκ τοῦ πά- 
χους τῆς πλίνϑου εἰχάσαντες τὸ μέτρον. 

8. 8. ἐς ὃ ρῖο ὅσον εοἀά. ΟΥ̓́, αάη. 

ΟἸο ΒΙδο ΟΥ̓ ΤΠ ὙΠ 
21, 4. Οὐπὶ ᾿πΠηϊῖνο ἰπποίι Π} 
οβϑὲ ΤΥ 1], 4, ομπΊ δοοαβαίϊνο 
11 80, 4 (0. «πο ΘΧΘΙΠΊΡ πὶ, ἢϊς 
ἀαοατιθ δροιιβαίίν πὶ δα ἀπώλκν. 
ΓΘΙΕΙΤΙ ρόββε δἰποίαί ΒΙοΟμΙ .) 
ὙΠΙ 12, 1. --- ἐς δὲ ἄνδρας 

ον εἴκοσι. Οἵ. Μαιίι. αν. 
οτος 1 εἱ 8 5795 σ 

ΘῊΘΣ ξυνεμετρήσαντο. 
ΒΌΡΡΙ!. τὸ τεῖχος. --- ταῖς ἐπι- 
βολαῖς τῶν πλίνϑων, ἰαῖϊο- 
τι ΠῚ 60 ἃ 5 ΠῚ Θἢ 01 ὨῚ οτάϊηϊ- 
"»Ὲ5. ᾿αίῖνι5. ἰΐὰ οΟἸ]οοαίιι5. οϑβί, 
τὖ ἀρ νοῦ ἃ δίῃ, αν, 8 396, 
2 (Ὁϊ ὃχ υϊὰβ οἂρ. ὃ 4 οἰΐϊδηι 
δας εἰκάξειν ἔκ τενος)οπιιπιονατα, 
οὐ πὶ Δα ιν τιβ ἀρτὰ 1,81, πὶ 6 ὑ1 0], 
Οἵ. Ηδπηβίου, δὰ Τμιοὶ. Νίρυ. Ῥ.9571. 
Βεὶ ΘΧΘΠΙΡΠΠὶ 8865 1ἦν. ΧΧΥ 
28, 11, -- ἐξαληλιμμένον, 
τοίου ϊο (Ρ οπῖει5, 4υοα ἴῃ 
ῬΓΔΘΡ. ἴπθδτθ ρυίδι Ἄγη,, ποραΐ 
ΒΙοοπηί,) ἴῃ ἀπο π, Ρ0}}, ὙΠ 
124 τιτάνῳ δὲ χρίειν, εἶτα 
ἀλείφειν, ἐπαλείφειν, κατ- 
αλείφειν, ἐξαλείφειν.““ Ὁ ὉΚ. -- 
ἔμελλον. Οἵ, Μαιῃ. αν, 8 498 
6. 0, Κτγυδρ, τ; 8 ὅ8,. 8. δΔῃ, 8. 
-- ἔς ὃ ἐβούλοντο τοῦ τεί- 
χους, Θἃ Πιυγὶ Ρᾶ 15, ἴπ 4 81 
ἰοπαοραπί, Οἱ, Μαι. αν. 8 ὅ88 

απ, 2 οὐ ἀθ Ἠδδοϊ οἱ Αὐποϊάϊ 
καϑορᾶν οορὶαγὶ Ἰπ θη δΧ-ν 
ΡΠ ΘΠ ομἾθ 15. δα, τηδὶ, ΟΟἸ]Ποσαιῖο 
δαΐοπι νἱἀθίαν ἀοοθτθ νθυθὰ ΠΟὴ 
5ῖς ΘΟΠΔΟΡΕΡΟ: παϑορωμένου τοῦ 
τείχους, ἐς ὃ ἐβούλοντο, βοᾷ 
καϑορωμένου (τούτου) ἐς ὃ τοῦ 
τείχους ἐβούλ. ΟΥ̓. Μαμι. ἀν. 
8. 821, ὅ. Ῥαιὶο ἁπτα ἀπέχοντος 
ἑοηϊθοῖι Ὀϊᾷ. --- αυΐς ΘΧΡΙἸοδιϊοὴὶ 
νιάθιαν ΟὈδβίανο, απο πὸ δᾶ 
ΤΊ Πγἢ Ὁ ΙΝ νϑηΐτὸ 111 νο]ορθαηὶ, 5βοὰ 
ΓΔ ΒΟΘηθγθ ΤΠ ΠῚ, ΠΘΩῸΠΘ. 168 
ἴῃ 60 νϑυιθ δύ, αὐ ΘΔ ΠῚ ΡΑΥ ΘΙ 
ΘΟΉΒΡΙΘΘΡΘΗτ, 41 Π| 508}}5 ΒὈΡονὰ- 
1} οβϑϑηΐ, 568 68 ΠῚ, ΘΧ αιιἃ λα 
Αἰ τα αΐποηὶ μὰ ΡοΒβθηί (ἣ 
ἔτυχε ... οὐκ ἐξαληλιμμένον τὸ 
τεῖχος). Το: ΘΠ ΘΔ Δ πΠΠῚ 6556 
ν᾽ ἀοραίαν. Οἱ, Π| 17, 8. ΠΠ104.1. 
ἈπηΔ], ΡἈ1|0]. 1868 Ῥὰ 115. 
8 4, την. «ξυμμέτρησιν 

ὙΤΑ ἔλαβον οΟΟην ΘηἾ 6" 6 ἢ 
ἸΏ ΘΒ ΌΥΔΙ ἃϑϑϑουΐῖ δι ηϊ,' 
ΟἿ, ὅορ!ν. ῬΒΪ, 5886, θὅθ. ΡΙαι, 
Αδηι, Ῥδι], 1ὅ μεϑόδῳ καὶ δι᾿ 
ὀργάνων εἰληφέναι δοχεῖ τὴν 
μέτρησιν. -- τῆς πλίνϑου. 
6 ἰηϑυίδιὶ οἷ, δάη, Π 4, 2. 
6 ἜΝ ΟΥθοου ΠῚ ΠΊΘΗΒαΓἃ, 
486 ᾿ἶπο ΟΟἸΠ οὶ ΡΌ556 οχιβυϊπιδί 
ΒΙοοηιῖ,, νἱᾷθ ἀριὰ Ἰρβιπὶ αἰα δ 

ΠΟ 

"ὦ ὦ .". 
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τοῦ τείχους 
1 ΡῈ Τὸ δὲ τεῖχος ἢ» τῶν 1Π]ελοποννησίων 

Ῥ -»" ᾿ ξ ᾿ νἱ Α τῶν Πελο- 

τοιόνδε τῇ οἰκοδομήσει. εἶχε μὲν ὅῦο τοὺς πέερι- ποννησίων 
περιηγησις. 

βόλους. πρός τὲ Π]λαταιῶν χαὶ εἴ τις ἔξωϑεν ἀπ᾽ 

᾿Αϑηνῶν ἐπίοι. διεῖχον δὲ οἵ περίβολοι ἑκκαίδεκα 

5 πόδας μάλιστα ἀπ᾽ ἀλλήλων. τὸ οὖν μεταξὺ τοῦτο 

[οἵ ἑχκαίδεχα πόδες] τοῖς φύλαξιν οἰχήματα δια- 

νενεμημένα ὠκοδόμητο. καὶ ἦν ξυνεχῆ ὥστε ἕν 

φαίνεσϑαι τεῖχος παχὺ ἐπάλξεις ἔχον ἀμφοτέρωϑεν. 

3 διὰ δέχα δὲ ἐπάλξεων πύργοι ἦσαν μεγάλοι καὶ 

ἰσοπλατεῖς τῷ τείχει, διήκοντες ἔς τὲ τὸ ἔσω μέτ-- 

πον αὐτοῦ [καὶ] οἵ αὐτοὶ χαὶ τὸ ἔξω, ὥστε 

πάροδον μὴ εἶναι [παρὰ πύργον]. ἀλλὰ δι᾿ αὐτῶν 

(αρ. 91. 8. 8. τὸ ἔξω. Ψυ]5ο εὐ ΒΕΚΚ. ἐς τὸ ἔξω, 564 ἐς οπι. 

(455. Αὔὐρς. ΟἹ. ,δη. Ο. Ε΄, Ῥα]. 10, αι, Η. Βδ6ρ:. εὐ πούθπὶ ἀθίθυ ου85 

"τὶ. Ῥυδεροβιοη68 ἱπιθγά τη ἰδ πι, οαπη ΟΟΠΙΓΑ. 5. ΟΡΡΟΙΠΙΠύτι" 606 - 
ἐρατία, ποὴ ἰτογανὶ ϑρρατοὶ ἐκ νυν. καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν 1Π 
6, 1, ἔκ τε γῆς καὶ ϑαλάσσης ΨΠΙ ὅθ, 1. Οἵ. Ν' 60, 2 άπ. ἼΙ 

ΑἹ, 4. Το. Ασι. 86 βἱτηυὶ ἴῃ ἔγοπτθπι, ΦΊΠΤΕΙ δ᾽, δέον τ τς 

ρΡυρηάγθταυΓνΥ. 

ἴῃ δά. πηδὶ, Π)6 δουϊβίὶ ρϑυτοῖρῖο 
εἰκάσαντες ἀΐϊβρυιαι Καεπιρΐ. 
Ουδεβί. Τῆυο, Ρ. 34. Οἷ, δάπ. 1 
15; 3. 
αρ. 231. 81. δύο τοὺς 

περιβόλους. ,, τ 5ο]εθδηΐ, 
οαπ 80 Ποβίθ δχίθυϊουθ τηθίτ8 
ἐγαῖ Πα. ,, Θ᾽ τ τον Τὴν. Υ 1.“ 
ΒΙοοπιῖ, Οὗ. μουν, ὅΐγγδς, ρ. 81 
544. - πρός. Οἵ. 54. 1 62, 1. 

8. 3. τὸ μεταξὺ, ἰηΐευ- 
πα ίαιτη, τ 1{13.. 7. 17,.8. Τν 
δ, 1. γ ενθᾶ 5θοῖυβα 55 οί 8} 
ΟἸαββθπο ἀοίοντ Ἠδγνθγάθη, δίπα. 
Τῇυο. Ρ. 39.--- οἰκήματα δια- 
νενεμημένα, Ηΐϊο δοουβαίναβ 
Ρτοοαῦὶ ἀιθ᾽ο ῬΑΥΙ ΕΓ ἜΧΡΠ απ 5 
εβὶ δία τὸ ἐναντίον ονομὰ 
122,4, υδἱ να δάπ. ϑᾳὈ]θοϊα πὶ 
ρίαν τὸ μεταξὺ εδὲ οἱ νυ θυ τη 
οἰχγοδομεῖν δοαὶιοῖ! 5 οὐοσῖ- 
ρΡᾶγα βιρηϊῆοαι, Οὗ ΤᾺΝ 69, 2 οἱ 
71ιν. 1. 8ὅ, 10 ρτῖναι δ δϑάϊ- 
ἔϊοαπα ἀϊν δῆ βαηΐ [0068ἃ. --- 
ἦν ξυνεχῆ] τὰ οἰκήματα δη- 
λονότι. ϑ6 οὶ, 

αὶ 8. διὰ... δέκα ἐπάλ- 
ξεων, ροϑβί ἀδπᾶβ ρ' ππ 88, 

Τπυογαϊαϊς Ὑ0]. 11. 86οῖ. 1. 

ἰῃητογϊθοῖῖβ ἀθηϊβδ φῬἱ μη ἰ5. 
Μα!Ὲ ααὦ ἀφδοὶπιὰπ 4τ81η 6 16 
ρίμη ἃ πὶ ΚᾺ}}. Ροτγί. Υἱξ. Ρ. ὅ81, 
ααδπη ἱπίογργοίδιϊ ποσὶ ἰοααθπάϊὶ 
σϑηθυῖθιι5 51 τα} 15 οΟη  αἰατὶ νἹα 1} 
Θέ ρ!Ι. ἴθ ΤΠ65. ν, διά. Οἱν ἀπ, 
129, 8 οἱ Μβϑι. ὅν. 8 ὅ80 ". 
-- διήκοντες. .. τὸ ἔξω. 
Ταησ θαι ᾿σῚ τα} ΓΙ 16. ΠῚ ΓΙ ΠῚ 
τϑπηητιάτη ροηίθ. --- τὸ ἔσω... 
τὸ ἔξω. ανδεοὶ, αδὶ ἀθ ἀπαθαξ 
γαθ5, 4πᾶ6 ᾿πίθυ 56 γοίθγα μίαν, 
αοϊίαν, πο0ὴ, τιὶΊ 1υδιϊηΐἱ, ΘΟΠΊΡΑΓᾶ- 
εἰνὶβ ταὶ ἀοθοπί. Οὗ ΠΟ 70, 8 ἀπὸ 
τοῦ βραχέος τείχους, [1 18, τ 
τὸ ἔξωϑεν, 5ἰπλ1α, --- παᾶρο- 
δον μὴ εἶναι... ἀλλὰ... 
διῇῆσαν. Ουδιο αἵ δίοδοι τῶν 
πύργων οοιημηοπιογδηίιν 28, 1 
ἀπ ϑηιον ἃ παρόδοις ἀἰπιϊπρτοι- 
ἀαθ, απαπινὶβ [816 πἰράβαιο 
ἰγαηβὶ ἐπ 5 Δρο!]ανογὶβ, Εἰ πάρο- 
δος ροίοβι φαϊάοπι νυν] ἀθὺὶ 15 ἰδ ὴ5- 
ἴτὰ5, 4ἱ ργδθίθγθιηάο ἢϊ, ὑγϑη5- 
οαπάϊ οορία. [ἃ ϑῖορῃ. Δι ἴῃ 
οἶηβον, ἀθ Μίαμπίπι. Αἰπδη, Ρ. 84, 
49 τῶν μεταπυργίων καϑελὼν 
ΤῊ» π., ἴ. 8. 16 ἴῃ πὰυτὶβ ἴῃ δἱ- 

ΕΙ 
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μέσων διῇσαν. τὰς οὖν νύχτας, 
νοτερός, τὰς μὲν ἐπάλξεις ἀπέλειπον. ἐκ δὲ τῶν 
πύργων ὄντων δι᾿ ὀλίγου καὶ ἄνωϑεν στεγανῶν 
τὴν φυλακὴν ἐποιοῦντο. τὸ μὲν οὖν τεῖχος ῷ 
περιεφρουροῦντο οὗ Π᾿λαταιῆς τοιοῦτον ἢν. 

οἱ Πλαταις 29, οἵ Ὁ. ἐπειδὴ παρεσκεύαστο αὐτοῖς. τηρή- 1 
τοῦτο τὸ τεῖ- 
χος ὑπερβαί- σαντες νύχτα χειμέριον ὕϑατι καὶ ἀνέμῳ καὶ ἅμ᾽ 

Ῥουσι, ἀσέληνον ἐξῇσαν" ἡγοῦντο δὲ οἵπερ καὶ τῆς πείρας 
αἴτιοι σαν. καὶ πρῶτον μὲν τὴν τάφρον διέβησαν, 
ἣ περιεῖχεν αὐτούς. ἔπειτα προσέμιξαν τῷ τείχει τῶν 
πολεμίων λαϑόντες τοὺς φύλακας, ἀνὰ τὸ σκοτει-- 

νὸν μὲν οὐ προϊδόντων αὐτῶν, ψόφῳ δὲ τῷ ἐκ τοῦ 
προσιέναι αὐτοὺς ἀντιπαταγοῦντος τοῦ ἀνέμου οὐ 
κατακουσάντων᾽ ἅμα δὲ καὶ διέχοντες πολὺ ἧσαν, 3 
ὅπως τὰ ὅπλα μὴ κρουόμενα πρὸς ἄλληλα αἴσϑη- 
σιν παρέχοι. ἦσαν δὲ εὐσταλεῖς τε τῇ ὁπλίσει καὶ 

δ , λ - 
ὁπὸτὲ χειμὼν ξιῇ 4 

8 4. ἀπέλειπον. ἴῃ θομῖ5 Πἰθτῖβ. πα ἀπέλιπον. 
ὕδρ. 22, 8.3, πολυ. [χὰ οριίϊπιῖ5 1018 πολλοί. ΜΝ υ!ραύιπι, 

αιοὰ Κυαθο. ἀδίογὶ νοὶϊῖ, βα015. ὑπιϑίαν Εαπαρ. 81. 

τἰὐχάϊηθ οἱ ΠΟ.  ΟΥ 1} ΘΧ 5 ΓΙ οὐ ἢ}. 
ἴῃ πη ]8 ἃ Το, ἀΘβουρε5 ἰμτον- 
ταυτῖὶα πᾶθοπὶ πᾶάραδον, ἰυγγ68 
δίοδον. Ιτὸπὶ ῬΏΪΟ ρ. 80, 81 
58 {15 δοουγαῖο ἀθοθῖ, ἃ τα ἴθ πὸ 
πάροδοι τῶν μεταπυργέων εἰ 
τργπαπ δοδ᾽οιοοηβί θη άδο 5ἰηι. 
Μα ΘΠ} 6υ. 1. ἃ, Ρ, 48 οἱ ἴῃ ϑίθρ!, 
Τιιο5. Οὗ, Βαδβίον, οὐ Κοθο Ϊν, 
ΠΙβὺ, τοὶ πΏ}Π0, αν Ρ. 2318. καὶ 
ἀεϊοπά αι 6558 οορηονὶ Π, Πουθϑι, 
Ρ}, ΧΧΤΙΝ ρὑ. 681. Οἷ, 1] 40, 8. 
Νδο τηΐηι5 Γροίο ἰπϊοῖο ΝΆΡΘΥ 
(ἴῃ Πευινονὰ, Βιμά, Τηαο, Ρ. 89) 
παρὰ πύργον Τ|νι. ἀθϊπάϊοανι, 

8 4. Χειμὼν. . νοτερός) 
δέυργος καὶ ὑετὸν ἔχων. 860]. 
ἈΠΊθΟθ1}5. ν ΡΠ 18. Ἰά 6] ΘΧΡΥ ΠΝ Ἶ ταν", 
4υοα 22,1 χειμέριον ὕδατι καὶ 
ἀνέμῳ ἀϊοϊ (ιν. Χειμών 5ἰ πη} τον 
ΙΝ 6, 1. 108, ὃ. Ἰερίταν, --- δι᾽ 
ὀλέγου. Οἷν δἄἂι. Π| 29, 8. -- 
ἄνωϑ' εν. Οἵ, αι. Π 109, 2. -- 
περιεφρουροῦντο. Οἵ, ἀάῃ, 

᾽ 

ὕκρ. 22. ξ 1. παρεσκεύυα- 
στο. Νιὰ δέῃ. 1 46, 1, - τη- 
ροήσαντες. ΑἸΠθὶ φυλάξαντες. 
Ια Πἶτον. χειμῶνα τηρήσαντες 
ΙΝ 27,1. --- ὕδατι κα ἀνέ- 
μῳ. [μΐτα 28, ὅ πᾶθο ΠῸΧ ἀνέμῳ 
ὑπονιφομένη νοοδίιιν, Βαθγαηῖ 
᾿σίσαν πἷνοβ. οὶ ρ]ανία (οἴ, άπ. 
Π 11, 6) πιϊχίᾶο. Οὗ, Ῥοπιοβι}}. 
ΠΙΧ 108. -- οἵπερ... ,ἦσαν. 
ΟΥ, 20, 1. - τὴν τάφρον. 
Ἐοββϑπι ἱπίθυϊονθτη. Οἱ, ἀΔη, 28, 
ὡ, -- προϊδόντων αὐτῶν. 
Οἵ, δάῃ, 18, 7. -- ψόφῳ. δδ15 
δὰ ργορίιβ ραυιϊοϊρίππι ἀντέπατ. 
γαῖα 5 οϑὺ, Οἱ, δά, 1,2. Νουα πη 
ἀντιπαταγεῖν ργαθίθι παμὸ ΤΊ]. 
Ἰοοπὶ ΡΟΒίθυ  οσυῖθ8. ἀθπγ πὶ α5]- 
(απ πι. 1 πλ}}6 ααἰἀἀπλ ΠΥΡΆΝ 
[᾿ν. ΧΧῚΝ 40. ᾿ 
8 ὃ, ὅπως τὰ ὅπλα μή. 

ΘΌΡΘΥ. ΘΟ] θαι ΟΠ 6 νΘυθΟΓῸ ΠῚ οἵ, 
Μ6 8}. ἀὸ ϑοι θη. ἀπὸ μουν. 
Ρ. 14. --- εὐσταλεῖς τῇ͵ ὁπλί- 
σει] εὔξωνοι, κούφην ὅπλισιν 
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τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμένοι ἀσφαλείας 
ἕνεκα τῆς πρὸς τὸν πηλόν. κατὰ οὖν μεταπύργιον 
προσέμισγον πρὸς τὰς ἐπάλξεις, εἰδότες ὅτι ἐρῆμοί 

εἰσι, πρῶτον κὲν οἵ τὰς κλίμακας. φέροντες, καὶ 
ΠΡ ππρ ἔπειτα ψιλοὶ δώδεκα ξὺν ξιφιδίῳ χαὶ 
ϑώρακι ἀνέβαινον, ὡν ἡγεῖτο ᾿Ἱμμέας ὁ Κοροίβου 
καὶ πρῶτος ἀνέβη" μετὰ δὲ αὐτὸν οἵ ἑπόμενοι, ἕξ 
ἐφ᾽ ἑκάτερον τῶν πύργων, ἐχώρουν. ἔπειτα “ 
ἄλλοι μετὰ τούτους ξὺν δορατίοις ἀνέβαινον, οἷς 
ἕτεροι κατόπιν τὰς ἀσπίδας ἔφερον. ὅπως ἐχεῖνοι 
ῥᾷον προσβαίνοιεν, καὶ ἔμελλον δώσειν, ὁπότε 
πρὸς τοῖς πολεμίοις εἶεν. ὡς δὲ ἄνω ἈΝ ΠΘΕΣΕΣ ἐγέ- 
νοντο,. ἤσϑοντο οἵ ἐκ τῶν πύργων φύλ ακες" κατέβαλε 
γάρ τιρ τῶν Πλαταιῶν ἀντιλαμβανόμενος ἀπὸ τῶν 

ἐπόλξ ἐῶν κεραμίδα, ἣ πεσοῦσα δοῦπον ἐποίησε. καὶ 
αὐτίκα βοὴ ἦν, τὸ δὲ στρατόπεδον ἐπὶ τὸ τεῖχος 

8. ὃ. ἐχώρουν εἰ «ποι 5οφυῖίαν ἀνέβαινον ἴν οοἀά. ἱπνοῦβο 
οΥάϊηθ βουριὰ Β8ηϊ. 

προσβαίνοιεν ῃ. Ε. Μοβαᾳι. προβαίν. 5εὰ εἴ, δά. ΓΝ 188. 
εἴησαν οοἀά. Οἷ, 54. 48, 4. 
8 4. Πλαταιῶν Ρα!]. οι Βεκκ. Νυϊροὸ οὐ ἴῃ ΠΕΡΠΗΜΒΡ 1018 

Πλαταιἕων ἰιὶοὸ εἰ 8 ὅ οἱ 38, 1. ὅ. 234, 8, ΟΣ ΞΘ 2.. Ὁ: 
δοῦπον οὁΧ ιπῸ [Ι{. Βοκκ,, ΓΘΙΙα αἱ ᾿ψόφον. Βαυῖιθ ν ΘΔ 1} 

τἰρς ἀ γεν, να! Βανι Ἰμτορυθιὶ τ θαδηάιιπι ἐδ. 
βοὴ ἦν. Οτ55. Αὐρ, ΟἹ. νη. αἰ. ΠΊΕ: βοήν, ΤῊ Δ." 

περιβεβληωένοι. ὅ6}10]. --- τὸν ἀϊοιπίαν, ΝΟ ταγγ85 ἀβοθη θίαμηῖ, 
ἀριστερὸν Ἦν τοηλον;, 9) 
ἴον π᾿ ρ ΌΕΙ115. δἰύθυα μι. ρα ΘΩ1 
τοσίατη μα ῦ θη οἷ, ον. δὰ Ν δυο. 
Ἄδη.ΨΠ 690 ἴῃ δάμη. εὐ ἔχο, ἼΠ|, 
[ἡν. ΓΧ 40. Ταπο βιηϊβίθυ. ὑπ 01} 
Ρ65 ἰάθο νἱάθιαν [1558 οα] σθαίμ8, 
αὐ ἀδχίογ, ααὶ ρταθοθ θοῦ οἱ ἰη- 
οοϑβαπι ἱπομοδνθῖ, δὶ πιά πι5 οβ8εῖ, 
ΡΓΟΒΙθογοὶ 605, π6 ἴῃ ᾿πῖο ἰαθούθη- 
ταῦ: διὰ Πγπλἰαιθηλ ᾿ῃ ΘΟ 55115. ἴῃ 
18}1} 5010 πυαἰιὰ8 ΒΕΗ͂Ι6, 0) ὁ8]- 
ἀθδιηθηία ρυϑουθηΐ, ΟἿ Ξ 4}. Πιρ;. 94, 

88. ξιφιδίῳ καὶ ϑώρακι. 
θὲ βἰηραίαν! οἵ, δάη, 11] δ2, 4. 
70, 3. ---καὶ... ἀνέβη. Οἵ, 
ΠΕ: 4... ὙΕ1:, Ἶ Κυπορ, αν, 
8 ὅ9, 2 δΔάη, ΠΆΞΑ μετὰ δὲ 
αὐτὸν ... ἐχώρουν. ΕἸάΘὴι 
βηῖ, ααἰ ἀπίοα ψιλοὶ δώδεκα 

βϑὰ φᾶγαμη μία 5 Ροιϊγὶ οἱ 
διόδους οὐεοιρατγο νοϊθθδηῖϊ, αἰ 
ἀρρϑιοῦ οχ 29, 1. πᾶν ὑθοῖὸ 
ΟΙαβ5. ἀνέβαινον εἰ ἐχώρουν 
5665 ἰπΐθν 56 τηπίδυθ ᾿ἰιι551}, --- 
ἕξ πὸπ οαπὶ βιρουϊονῖθιι8 οὗ 
ἑπόμενοι ἰαπμσθπάμπι, 56 οἴ 
εἶ8, 4π|ᾶ6. Βθοιιηύαιν, Π8 ΠῚ 561 δὶ 
αἰναπη] 6 {πγ}}πΔ δορά θθαμῖ, -- 
τῶν πύργων. Ουΐθιθ {Ππώ} 
μεταπύργιον ἃ ἀδχιιᾶ οἱ ἃ 
β᾽ ηἸδινἃ Οἰπϑ. ΘΒ δύ. 

4.4: οὗ, ἐπ᾿......Εϊ16. δὲ 8.8 
οἵ, δάῃ. 1 8, 2. ἀντιλαμ- 
βανόμενο :] ἐνειϑφασσόμενος 
[τῶν ἐπάλξεων). ϑ6}10], 

8 δ. ἐπὶ τὸ τεῖχος. ἴῃ 
Βα) αὐΐβαιθ βίϑίϊ οι 6, ΑἸ} 

ἴῃ πρὸ Προ 084ι, Οἱ, ἃὶ 6. -- 

ΕἾω 



86 ΘΟΥΚΥΔΙΛΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ [", κβ΄. κγ΄. 

σεν" οὐ γὰρ ἔδει ὅ τι ἦν τὸ δεινόν. σχοτεινῇο ὥρμη, γὰρ ἤδει ὅ τι ἦν τὸ δεινόν, σκοτεινῆς 
νυχτὸς καὶ χειμῶνος ὄντος" καὶ ἅμα οἱ ἐν τῇ πόλει 

τῶν Πλαταιῶν ὑπολελειμμένοι ἐξελθόντες προσέβα- 
λον τῷ τείχει τῶν Πελοποννησίων ἐκ τοὔμπαλιν ἢ 
οἵ ἄνόρες αὐτῶν ὑπερέβαινον, ὅπως ἥκιστα πρὸς 
αὐτοὺς τὸν νοῦν ἔχοιεν. ἐθορυβοῦντο μὲν οὖν κατὰ 
χώραν μένοντες. βοηϑεῖν δὲ οὐδεὶς ἐτόλμα ἐκ τῆς 
αὐτῶν φυλακῆς. ἀλλ᾽ ἐν ἀπόρῳ ἦσαν εἰχάσαι τὸ 
γιγνόμενον. καὶ οἵ τριακόσιοι αὐτῶν, οἷς ἐτέτακτο 
παραβοηϑεῖν, εἴ τι δον ἐχώρουν ἔξω τοῦ τείχους 

Ἁ Ἁ ’ ’, Ἵ δὸς γ᾿ 

πρὸς τὴν βοὴν. φρυχτοί τὲ ἤροντο ἐς τὰς Θηβας 
πολέμιοι παρανῖσχον δὲ καὶ οἵ ἐκ τῆς πόλεως 

-“» 9 Ἁ » ΄ Ἁ ἡ ’ 

1Π|λαταιῆς ἀπὸ τοῦ τείχους φρυκτοὺς πολλοὺς πρό- 
, “ἘΠῚ -» [κὲ 9 

τέρον παρεσκευασμένους ἐς αὐτὸ τοῦτο. ὅπως ἀσα- 

Ονν. Ὅδη. βοή ἴθ γοῦθο ἦν. »Αὐτίκα βοὴ͵ ἣν βουρβίββθ ΨῬΠμοΥ- 
ἀϊάοπι, ποὴ αὐτίκα βοήν. ιθς αὐτέκα βοή οὐιῖββο ἦν, ἱμιο!!οοὶ 
Ροίοβϑὺ ὁχ Ηθγηιορ᾽. περὶ ᾿Ιδεῶν 1.1 α. 12 [ρ. 386 Νγα!2. Οἷ. οἰϊδπι 
βοχιρί, ἴπο, ἰὴ Ἐπεὶ, Ἄν αἱζΖ. ὙΠΙΡ. θ41]" 1) Κ. Ηονπιοβθιθ5. ΘΧθπΡἰὰ 
δἰ υβηλοαϊ να] ΡγΟΐθγΡ, ὅταν τις μίαν λέξιν μερίσας τὰς τελευ- 
ταίας αὐτῆς συλλαβὰς ἀρχὴν τοῦ ἐπιφερομένου ποιήσηται κώλου, 
αἰ ἴθ ΤΙογηϊὰ εἰ Σαμέα μέα (Υ1Π 16), απἰθὰβ βοὴ ἦν ὕοπ 58:5 
γεβρονάθηι. Β θυ υΐπλι5. (Δ πθ πο να]βαίδῃ), αιοὰ εἰ Ῥάμ]0 ΔΙ 1ΤΟΥ 
ἀϊοίιπι οβϑοὶ βοὴν ποιδῖν ἀἴἰαιο ψόφον ποιξῖν, οἱ 5ΒουῖρίιιΓα βοήν 
ΠΑΡΡΑΙ0 Πλΐητι5. ΑΙΔΟΥ 5. εἰ Πυθίαν, ἀπ8η}) 65: ἴῃ να]ρ, 

8 0. αὐτῶν Ῥ57Π ΠῚ γα}: ἦ. Βδρ. Γμιρα, ΒΕκκ.: αὐτῶν Μ. 
νασο ἑαυτῶν. ΟἿ, δά, 

8. 1. ἔξωϑεν Ολ55. Αυςσ, ΟἹ. Νοη, Ο, αν. Τδαν, Τρ. Ὁ. Μοβαὰ. 
ψυϊθο εὐ Βεκῖς, ἔξω. θε ἵο νἱᾶ, άπ. 1. θὅ, 1. ΠΟ 18, 7 εἱ Πἰς 
Αὐπ., «οἱ νοῖρθὰ ξἔξωϑεν τοῦ τείχους ἃ ρανίδα οχίθυϊουθ πνὶ 
ἰητορρυθίαίαν, (Οδποιϊνι πη ταπηθ Αἰ] δὰ ἔξωϑεν Τὸν ἀἸάοβ. πὴ 
ἀρΡοδβαεῖυ. 

ὃ τι ἦν τὸ δεινόν, ιοὰ βιοαϊα (δύο ὁ). 1)6 ἰῃῖουρο- 
δβϑϑοῦ {Ππιᾷὰ ρουϊοα! πὶ, 41ὸ 5100 αὐτῶν οἴ, 91, .3. ν 10,9. ΤΙ 
οἸδπιον δχοϊναῖιβ οββοί, --τ χει- 48, 4. -- ἐν ἀπόρῳ ἦσαν 
μῶνος ὄντος. το ἴτρο- εἰκάσαι. ΟΝ δάῃ. 1 86, 1. 
ἀϊοθαίαν, 40 πιΐῖηιι8. ΟἰἈΠΊΟΥΘΙῚ δ ον τριακόσιοι. Ὦς 
ἀϊρῃοβοθγοηῖ, - τῶν Πλα- ιιίουϊο να, δάη. 8, 4. --- ἐτέτα- 
ταιῶν, σ6θοί. ρανεέ, Ἰπουροβὶ-ὀ το. Ἐπετέτακτον" Κνιυθρ. 
(5. ἴπίον ἃύιϊο!. οὐ ρᾶνίῖο, Οἱ, ὙΤ|ιαογάϊο5. αυϊάθπι Δ] ὶ δἰ πιρ οὶ 
1 120, 11. 1Π 80, ὅ. ΝῚ 102, 1. νοῦθο δὶς ἀϑιι5 6556 ποὺ νἱἀρίυγς: 
-- τὸν νοῦν ἔχοιεν, ἀηῖϊ- ἃἱ Χοπορίοη οονα Ογι, 1 ὅ, ὅ, 
π}τι πὶ ἃ ἂν νου θα τ ΕΓΝ19,ὅ. ΙΝ 8. 8 (αὶ νυϊ]σοὸ προστάσσειν 
06] ἐθορυβοῦντο, τὰ - ἰμνὶοῖ5 Πρ νῖ8 πο! ΠΟΥ ]νιι5) δὲ Αἰ] 

πὰ αἰ τ18. Οἱ 8 ἵν 1οἿ 6 ἃ {αι}. ΟΥ, τάσσειν τινὶ ποιεῖν τι ἀΐοεγα 
ν " θ. --Ῥ κατὰ χώραν. ΟἿ, ποι ἀπιθ᾽τἀνογυηι. ΟἸΔ 88, οἵ. ΟἹ, 2 
ἀαι. 1 28, ὅ. --- ἐκ τῆς αὐτῶν 1 19. Υ᾽ 31, 2. --- φρυκτοὶ... 
ον ρα δπ δΧ ἱρβούαι οα--ὀ πολέμιοι, ΟἿ δἄῃ, 1 94,1. 



τῷ 

ΕΤΟΣ Δ. ΧΕΡΙΜΩΝ. (ΠῚ 32. 28.) ΒΥ! 

φὴ τὰ σημεῖα τῆς φρυκτωρίας τοῖς πολεμίοις ἡ καὶ 

μὴ βοηϑοῖεν, ἄλλο τι νομίσαντες τὸ γιγνόμενον 
εἶναι ἢ τὸ ὄν. πρίν σφῶν οἱ ἄνδρες οὗ ἐξιόντες 
διαφύγοιεν καὶ τοῦ ἀσφαλοῦς ἀντιλάβοιντο. 

εν Οὐ Ὁ ὑπερβαίνοντες τῶν 1Π]λαταιὼν ἐν 

τούτῳ, ὡς οἵ πρῶτοι αὐτῶν ἀνεβεβήκεσαν καὶ τοῦ 

πύργου ἑἕχατέρου τοὺς φύλακας διαφϑείραντες 
ἐκεχρατήκεσαν, τάς τὲ διόδους τῶν πύργων ἐν-- 
στάντες αὐτοὶ ἐφύλασσον μηδένα δι΄ αὐτῶν ἐπι- 

βοηϑεῖν, καὶ κλίμακας προσϑέντες ἀπὸ τοῦ τείχους 

τοῖς πύργοις καὶ ἐπαναβιβάσαντες ἄνδρας πλείους, 

οἵ μὲν ἀπὸ τῶν πύργων τοὺς ἐπιβοηϑοῦντας χαὶ 
κότωϑεν καὶ ἄνωϑεν εἶργον βάλλοντες, οἱ δ᾽ ἐν 
τούτῳ οἵ πλείους πολλὰς προσϑέντες χλίμακας 

ἅμα καὶ τὰς ἐπάλξεις ἀπώσαντες διὰ τοῦ μετα- 
πυργίου ὑπερέβαινον. ὁ δὲ διακομιζόμενος ἀεὶ 
ἵστατο ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου. καὶ ἐντεῦϑεν 
ἐτόξευόν τὲ καὶ ἠκόντιζον, δὲν τι παραβοηθῶν 
παρὰ τὸ τεῖχος κωλυτὴς γίγνοιτο τῆς διαβάσεως. 

ὰρ. 98. 8 1. ἀνεβεβήκεσαν Ραϊ. 
ΘΊ4}}, Ουδεβιῖ. βυαπῃ. Ρ. 17: 

εἶργον. Ραὶ. ΑΙ. ΒΑ511. 1. ΒΕΚΙ,. εἶργον. Οἵ, 54. 1 8, 8. 

ψυρο ὠναβεβήκεσαν. ΟἿ. 

δ 8, »ΦΦφΦουκτωρίας. Οὗ. 80, 
9...--- ἧ; ἘΠῚ μὴ βοηϑοῖεν. 
Οἵ. Μίδιιὶ. 8 δὅ18, 8. Κιυορ, 
αὐ. 8 δά, 8 κῆνν 2; Βδυμμ, ϑγηί. 
ΒΟ 96..35. ΥἹ1 11. 4 ὕδὲ 
ΟΧοηρία [αιϊηὰ, ἀπ }6 δϑί ἰι00 
γεγρ. Δθη. [298 544.: θ διὶι- 
πτερὰ Πα ΘΠ, ἘΠ 8. ς 

αγὐοονοί, Λαά, Ρίδαι. ΜΙ]. 1. 1 
2, 58. ἴᾳ51. ΧΥΤΙΙ 4, 10. -- ἀν - 
τιλάβοιντο. Νοιυ ἰϊὰ ταγτοὸ νὰ- 
Ἰδὺ αιϑϑϑδὰ υἱἷ, ἴ. 6, ΡΥ ΘΠ 8 
Ἐπ ΡΟ ΖΒ ΝΗ ΘΟ 
1, Ὁ οὐ ἀθ βϑἰμρ]ϊοὶ νοῦ δάη, 
24, 2. 

ὕαρ. Ὡϑ. 81. οὗ πρῶτοι. 
ἐκεκρατήκεσαν. Οἷ 25. 8: 
-- τὰς τε... ἐφύλασσον 
ἐσθ Πἀ απὶ 5. ΕἼ] ΡΓΟΧΊΠῚΪ5 χαὶ 

. οὗ μὲν... εἶργον... οἵ δ᾽ 
ὑπερέβαινον. Δίοδοι ἰπ 

1 θυ] οὐἱ θὰ τανγί τη ραν θι5 οοσ1- 
ἰδηάδα βδιηΐ, Οἵ, 21, 8. ---Ῥ μη- 
δένα .. . ἐπιβοηϑεῖν. Οἵ 
ΝΙΙ 17, ὃ. Μαιμν. αν. ὃ ὅ82 ἢ -- 
-- καὶ κάτωϑεν καὶ ἄνω- 
8 ἐν οαπὶ νου ὶβ εἶργον βάλλον- 
τες, ΠΟΙ} Οτιπ} 5 ῈΡΘΡΟΥΊθιι8 τοὺς 
ἐπιβοηϑοῦντας νἱάδπιαν ἰπη- 
σοπάδ, 

ἢ ὃ, ὁ διακομιξύμενος 
ἀεί, ρεονναάεηβ 4ευΐδαιι. 
σι, Βονῃ, δὰ Χρῃ, γι, ἯὟἼ 1,20. 

ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς 
τάφρου. 1, πὶ ἀαοαῖι ᾿ ἃ Β. ἃ Ὠ] 
[0 5586 γνοορδηῦ, αὖ Τἷν, ΧΧΧΥΗ 
817. ἤκδδϑο ἁπίοπι ἔοβϑα δϑύ ὄχτθυϊον 
(234, 2), 40 6, ουϊι5 ὁ, 22 Ἰηθαηι, 
πιθητῖο ἴδοία οϑὶ, ἀϊβοθυηθηάα, ΟἿ᾽ 
Π78.1.-- κωλυτὴς γίγνοιτο. 
ΒΙΒΔΠ τ ν ἴδηὶ 1 8, 4. ΟΥἾΤ 152, ὃ. 
11 5. 8. 

᾿, ν 
μ“απὲειτὰ “αὶ 

ν “ ᾿ 

τὴν ἔξω τα- 
φρον καλῶς 
διαβαίνου- 

σιν. 



38 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΆΦΗΣ Τ', χγ΄. κδ΄. 

ἐπεὶ δὲ πάντες διεπεπεραίωντο, [οἵ] ἀπὸ τῶν πύρ- 3 
γῶν χαλεπῶς οὗ τελευταῖοι “αταβαίνοντες ἐχώρουν 
ἐπὶ τὴν τάφρον, καὶ ἐν τούτῳ οἵ τριαχόσιοι αὐτοῖς 
ἐπεφέροντο λαμπάδας ἔχοντες. οἱ μὲν οὖν 11λα- 9 
ταιῆς ἐχείνους ἑώρων μᾶλλον ἐκ τοῦ σκότους 
ἑστῶτες ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς τάφρου. χαὶ ἐτόξευόν 

τε καὶ ἐσηκόντιζον ἐς τὰ γυμνά. αὐτοὶ δὲ ἐν τῷ 
5 “ΖΦ, ἕ . Ν , - ς 
ἀφανεῖ ὄντες ἧσσον διὰ τὰς λαμπάδας καϑεωορῶντο 
ὥστε φϑάνουσι τῶν Πλαταιῶν καὶ οἱ ὕστατοι δια- ὃ 

, » ᾿ ’ ά 
βάντες τὴν τάφρον, χαλεπῶς δὲ καὶ βιαίως κρυ'- 

ΗΝ Ἀ ΕῚ ; 5 ΄ ΡῚ 3 ῳ δ 9 

σταλλὸς τε γᾷρ ἐπεπήγει οὐ βέβαιος ἐν αὐτῇ ὥστ 
ἐπελϑεῖν. ἀλλ᾽ οἷος ἀπηλιώτου [1] βορέου] ὑδατώ- 

» Ἁ ’ ἢ ΄ 

δης μάλλον, “καὶ ἡ νὺξ τοιουτῷ ἄνεμῳ ὑπονιφο- 
΄, ᾽ -" 

ἀένῃ πολὺ τὸ ὕδωρ ἐν αὐτῇ ἐπεποιήκει. ὁ μόλις 

Ξ οἵ οὔ. Μ. Οἱ. δάῃ. 
ἢ δ. ὑπονειφομένη φἱοτίαιιο, ὑπονιφομένη Μ. πη. 

8 8. ἀπὸ τῶν πύργων. 
οἵ τελευταῖοι κπκαταβαΐί- 
νοντες. ϑουριυν ΠῚ ἃ ΠΟΡΪ5 Τ- 
ὁδρίδπι. {(πθίπν 50}0]. οἵ τελευ- 
ταῖοι τῶν καταβαινόντων ἀπὸ 
τῶν τῆς ὀροφῆς πύργων χαλε- 
πῶς ἀπεχώρουν. Ἀττοαϊα5. δᾶ 

καταβαίνοντες ρΡεγίποι, Οἵ, δά. 
ΤΠ 9. 

8. 4, ἐς τὰ γυμνα. ,.ἴπ 
Ιαῖονα πιάδ, πο ἰθδοίᾷ ΟἹ - 
Ρ6ο, νἱάο!οοι ἀοχίγα. ΨΊα 6 ΤΊο, 
ΝΤΊΙι, 1. [ἵν. ΧΧΙ ὅ0: ἴῃ Ἰαίὰ5 
ἀεαίνηηι, φμοα ραίοθαί, Νατηὶ - 
ἀπὸ δου! ανθηΐυτ"  ΒΤΟ οι. 
ΟἷΝ 10, 4. 
Ὧν. βιαίως. Οἱ. ἀδη. 1} 

833, ὃ. ---ἕ κρύσταλλος ... 
ἐπεπήγει. Ὅε τὸ νἱᾶ, Κιμβ, 
ΠΡ Τὰ 258, πος ἐπελϑεῖν. 
Ἐπάνω αὐτοῦ διελθεῖν. “ 1ού- 
κας. -- ἀλλ᾽ οἷος ... μᾶλ- 
λον. Ουπὶ θονοα8 οἰδοῖθπὶ ΠῸἢ 
βοίναϊ, 564 ηἶνοβ. δύ φυδῃσὶῃθΠ) 
Αἰουθη5. σἱσπαὶ (οἵ, Καιβ, Ηθ]]. 1 
Ῥ. 322 54.)}, 500 50! 4 ητ8 Δ ΘΠ 
Ῥ᾽ανίαπὶ οοποῖίοί (νά, Κατ. 1], ἃ. 
ΡῬ. 328), ᾿ᾶθο δῖος Ἰπιουρυθίδηάδ ἡ 
βΒυηί: 5εα 4υἃ}185 σ᾽ δ οῖ ὁ 5 500- 
ΒοΙαηΐ ροίῖϊὰ5 ἀπᾶτῃ ὈοτΘδ 6 
(ν ε᾽ Βιθβ οσ ηο ρούλι 5. ατὶ ἃ τῇ 

"ον θα ΓΔ 6) ἃ 4 τ|0 58 [Τὴ ἃ 5 15] 
ο5ι, Μίι,άλλον ἰβῖταν ἀπ σαλη 5010 
ἢ ἃπί βίτηι! οἱ στ 06. οὐ ΟΌΤῚ 
ταὶ, ὑδατώδης ᾿Ἰπησθηᾶαπὶ δβῖ. 
ΠΙυα δ᾽ νϑγῸ πη, [ουβι ᾶπ μᾶλλον 
παπΒροποπάπηι αν ὑδατώδης 
80 ἸὨΓΟΓΡΤΘΙΙΡΙ5 Δαδβουῖρίι πὶ 6586 
ΒΒΡΊΘοτο, Κσαθρον Δαϊθη.,. αἱ ἤ 
αὐτὶ Β᾽σαϊΠοοί, εὔρου ΡΓῸ νοῦ. 
βορέου Ἰεσοπάππι οοπίθοῖς, Οοπίνα 
(ΘΠ ρυ τὰ ἴπ δα. τηδὶ, ΒΌΡῸ]. ἀἰκχὶ- 
ΠΉΔ5... ΘΙΠἀΘΠΊ4 118. 516} ἷπι- 
Ρυσπαν Αὐπ, ἴῃ δα. 3, Οδύθυ ΠῚ 
ἀθ ἔουσηα πουηῖηβ ἘΣ πυτέην 
νἰά, Τοῦ. δὰ ὅ0ρ0}). Αἱ, 808, ἀξ 
σοηρεῖνῖβ δα, τ, ὃ Τὸ ο δάη.. 
ἃ πὸ οἱ 81 δ] δεν ναι ἴῃ 
Μαεαᾶν. ὅν. 1.Δἱ. 8 277 κόη, 8 
ὙΘ θΠταγ ΒΟτη}, ὅγπίι. Ρ. 187. 
στα ἢ βορέου, 4ιοουπηαιε πιοάο 
ΘΧρ !οαίαν, ἃ βοπίθητῖη Ἰναΐπ5 Ἰοοῖ. 
ΑἸΙΘπαΠΔ 5᾽0, ΤΘΒΘΟΙΟ δι6Π] 60 
οὐπηἶα ὕθοῖο 56 Πα θθαη , διιοίοῦδ 
Τοῦτ. πὰπο ἀοϊθίιπι οϑί, Αἀβοσὶ- 
Ρίππι ὁβι δὰ ἱπιογργοίαπάπηι μᾶλ- 
λον οὐ ἰηΐαιο ἰ000 ἴμη8 6. 1 Πη, Τα 
αὐ ὑδατώδης μᾶλλον οορβῖία ἢ 
βέβαιος. -- ὑπονιφομένη. 
ἢσος ραϑβίνυπι, οαΐιβ δοιίν τσὴ ΤΥ 
108, ὃ Ιορίταν, δι δοῖιβ 46 ποοίθ 
ροκῖτα πὶ δι, ττς ὅ ροπᾶοι εἴ οχ 
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΄ ᾽ ΄ ᾿ ς  - 

ὑπερέχοντες ἐπεραιώϑησαν. ἐγένετο δὲ καὶ ἡ διά- 
- Υ -» -»" ν᾽ Ν ΄ 

φεέυξις αὐτοῖς μᾶλλον διὰ τοῦ χειμῶνος τὸ μέγεϑος. 
94: Ὁρμήσαντες δὲ ἀπὸ τῆς τάφρου οὗ Π1Πλα- Ρ Ἐελδύμτει 

αταιῆ 
ταιῆς ἐχώρουν ἀϑοόοι τὴν. ἐς Θήβας φέρουσαν ὁδὸν σχεδὸν ΟΣ 

ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸ τοῦ ᾿᾿νδροχράτους ἡρῷον, ρει ας 
ιαφευγοῦνσι 

νομίζοντες ἥκιστ᾽ ἂν σφᾶς ταύτην αὐτοὺς ὑπο- 
- ᾿ ᾿ Ἂ ΄ - 

τοπῆσαι τραπέσϑαι τὴν ἐς τοὺς πολεμίους καὶ 
δ᾽ ΦῸ ᾿ ΠῚ . ΄ ν }Ὶ γχ 

ἅμα ἑώρων τους ΠΙ᾿λοποννησίους τὴν πρὸς Κιϑαι-- 
ὩΟΣῈ Ὁ ὶ Δ ὧδ λὰ ὺν ἐπ᾽ 439 ΠΙΣΤῊ; έ ον 

ρῶνα καὶ Ζρυος κεφαλὰς τὴν ἐ ηνῶν φέρουσαι 
ι΄ Υ ’ ᾿ Ἂ ρΡ Ἁ 

μετὰ λαμπάδων διώκοντας. καὶ ἐπὶ μὲν ἕξ ἢ ἑπτὰ 
, , » ἽὝΣ “ῷ Ἁ 

σταδίους οἱ Πλαταιὴς ΤῊ» 
ἔπειϑ᾽ ὑποστρέψαντες 

ὅρος φέρουσαν ὁδὸν ἐς ᾿Ερύϑοας καὶ “Ὑσιάς. καὶ 
ρησαν. 

Ολρ. 34. 1. ἤκιστα σφᾶς οοκά, 

ἐπὶ τῶν Θηβῶν ἐχώ-- 
ἦσαν τὴν πρὸς τὸ 

᾿ 

ΟΥ. 514}}}. Οιδοβι. συϑιη. 
Ρ. 7 οἱ ΡΟΙ θα, ὙΙ 19, 8 ὡς ἥκιστα ἂν κατὰ ταύτην διωχϑέντες. 

8 2. 
Ἔρυϑρα. 

Ἔρυϑρας. Ο55. (Ἱ. 
ψρη. 

Ραὶ. 
Βεὰά Ἔρυϑρας νοιίονοπι 6556. δουρί πγα πὶ οὐ ΠοΟ 

ναὶ, Βεα. ἀν. ἵν, Ἐρυϑραάς, 

ποορηΐι Βοροίϊαο τπγθθπὶ ἃ. Τοπΐῖοα ἀἰογο ἀοσρηὶ οοι}. Π οοίγ. δοοθπί, 
Ρ. 112 εἱ ϑρίιζη. δὰ ἤοπι, 1]. Π 

γρυρο ἐπεραιώθησαν εἱ οχ ὕπερ- 
ἔχειν, ἀυοὰ ΠΟΙ ἈΠΙαιιδ ΠῚ διΐδτη 
ΟἰΠΊ δοσιβδίϊνο σοπϊπησίίαν, Οἵ, 
Κυιοσ, αν, 8 47, 19. διά- 
φευέξις. Εσάειη ΠΕ ΠΙ1ο 
(λε5, οἱ ΡΙ Ἀτ ἢ τι5. τιδὶ βιιπὶ (οἴ, 
ϑίοριι, ΤΊ68,), οἱαιιδ ΠΤ ΠΕΣ 6βι 
κατάφευξις ΨΠΠ 88, 8. 41, 

ἀρ. 24. 8 1. τὸ τοῦ ἬΝ 
κράτους ἡρῷον. ες Ἰιος νἱὰ. 
Ηργοάοι, ΙΧ 25 εὐ Μιθη50}}. ἐδ 
ΒεΡ. ΡΙαίαθθηβ Ὁ. 8, ἄς ἴἶρβο 
Ἀπάτγοοναίθ ΡΙ αι, Ατίβεα, Ἂς 11, --- 
νονΐίξοντες... τραπέσϑαι, 
Ραταη 65 πεἰ ΠΊΤΩ 6 605 5ι5ρὶ- 
οΔίΌΓΟΒ 86 ν᾽] 56 ρῬγοΐθοίοβ 
6556. θὲ νϑυθὶβ τρέπεσθαι ὁδόν 
εὖ Μάτν, αν, 8.409. 4. --- ἐςτοὺς 
πολεμέους, ἴθ Πο51| ατὴ 67 - 
δ πὶ. Οἵ. 19, 2. 106, 1. ΠΙ 95,1. 
ΙΝ .129, 8. -- τὴν πρὸς Κι- 
ΔΔαιρῶνα. ὲ ἀπάᾶῦθυβ νὶϊβ 
Ροῦ ΟἸΠΔθυοπ θαι [θροεῖ 115. νἱά, 
Δ δο 5πι. Ἀππία. αἵ. Γρ. τθῦ54. 
-- 4ρυὸς χεφαλάς. Τὰς 
ἐχβολὰς τὰς Κιϑαιρωνίδας αἱ 

499. 

ἐπὶ Πλαταιέων φέρουσι. Ἠοτοά. 
ΙΧ 89. Οὗ. Κυυβ. Ηδ!]. 111 ρ. 422. 
Βυγβίδῃ. ἀδορυ. 1 ᾿. 349, 

8. 2. ΕἘρύϑρας καὶ Ὑσιάς. 
«0 Ηγβίδο δὰ οὐ δηΐριῃ ἴῃ ΘΧουγΓθη- 
(115. ΟἸΥΠ Δ ΓΟ Ἶ5. 58 Ε{{|}|5. βία ἃ 
ΡΙαίδοῖβ νἱοῖμτ! 56χ ἅπὶ νἱσὶπτ 
5ΘΡί6ηι βίδα δ ἀρουαηΐ; ΕΥγΓΠΡα 6 
δυ6 ΠῚ ἰγἸρίηία ἔογο βία 115 ἃ ΡΙα- 
ἰδ 615. αἰβίδηΐθβδ δίχα ἰὼ ρἰδηῖτϊα 
β᾽τα 6 ̓πῖ6 ν᾽ 56ρΡ 6 Π υ] 0Π 65 ΟΥΙ θη θη1- 
4116 Βρβοίαθαμι. “ Μπαθη 56}. ἀς 
ἤφὺ ΡΙαι. Ρ. 4, ᾳὰϊ φποα ἐχ νουθ 5 
Το αἰ 415. ΕΥγ τΠνὰ5. ἃὉ γ 5115 δὰ 
ΒΘρίθπέγΙ ΟΠ65 βρθοίαβϑθ ἈρΡῬΆγοΓΘ 
ῬΡαυίαί, Ιῴθο τηΐϊηιιθ οογίππὶ οϑί, 

αποά, οἰϊαπηβὶ ἰῃ οτἰθηΐθπὶ ψϑι- 
δογθηΐ, Ρ] αίβθθηβ65 νἶδο πο ϑ η8 6 
πϑέθνα σοϑὶ ρμοίθγαηΐ, πὖ αἰ 4 116 
ορρίάππι δαἀϊγθης [πη Κιδρουῦιὶ τὰ- 
θὰ Εγγίθγαθ αὖ Ηγβ115 ἰπίον 
ΒΘρί θη ΡΠ ΟΠ65. δὲ Οὐ θη ΘΠ] βἰίδθ 
5ππ|, ΟΥἾἁ, Βαυνβίαι ἀθοσν. ΤΡ. 348. 
ΔημοιΒοιωτίας νοοαυῖαν 8. 560})0}]., 
οὐ δον Ρ] θη 515 ΠῸῚ [αἶ556 ἀοοει 
Μάαθη56}). 1. ἃ, ρ. 1. δ δοορηΐα 



Σάλαιϑος ὁ 
“ακεδαιμό- 
γιὸς ἐς, ῖνυτι- 
λήνην ἐσέρχε- 

ται. 
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λαβόμενοι τῶν ὀρῶν διαφεύγουσιν ἐς τὰς ᾿ἡϑήνας, 
ἄνδρες δώδεκα καὶ διαχόσιοι ἀπὸ πλειόνων" εἰσὶ 

» ’ 

γάρ τινὲς αὐτῶν οἱ ἀπετράποντο ἐς τὴν πόλιν πρὶν 
ὑπεὲ ρβαίνειν, 
ἐλήφϑη. 

εἷς δ᾽ ἐπὶ τῇ ἔξω τάφρῳ τοξότης 

οἵ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι κατὰ χώραν 
ἐγένοντο τῆς βοηϑείας παυσάμενοι" οἵ δ᾽ ἐκ τῆς 

πόλεως ΠΙῚλαταιζῆς τῶν μὲν γεγενημένων εἰδότες 
οὐδέν. τῶν δὲ ἀποτραπομένων σφίσιν ἀπαγγει- 
λάντων ὡς οὐδεὶς περίεστι. κήρυκα ἐκπέμψαντες. 
ἐπεὶ ἡμέρα ἐγένετο. ἐσπένδοντο ἀναίρεσιν τοῖς 
νεκροῖς. μαϑόντες δὲ τὸ ἀληϑὲς ἐπαύσαντο. 

Α 
οι 

μὲν δὴ τῶν Πλαταιῶν ἄνδρες οὕτως ὑπερβάντες 
ἐσώϑησαν. 

25. Ἔκ δὲ τῆς Λακεδαίμονος τοῦ αὐτοῦ χει- 
ὦνος τελευτῶντος ἐχπέιπεται 

δαιμόνιος ἐς Μυτιλήνην τριήρει. 
Σάλαιϑος ὃ Δ4ακε- 

καὶ πλεύσας ἐς 
Πύρραν χαὶ ἐξ αὐτῆς πεΐζῃ χατὰ χαράδραν τινά, 

ἡ ὑπερβατὸν ἣν τὸ περιτείχισμα, διαλαϑὼν ἐσέρ- 
χεται ἐς τὴν Μυτιλήνην. 

8 ὃ. τῶν Πλαταιῶν. τῶν 
Ἄγ, ΟἸν, ΌῬδη. 

ΕΥ̓ ἐργάσῃ οἵ, 58. --- λαβόμ ε- 
νοι τῶν ὁρῶν. “Μαβέσϑαι εἐ5ι 
ἰάθη αἰηιθ 22, 8, αὶ νὰ. δάη., 
ἀντιλαβέσϑαι. Οἵ, 100, ὃ. γΠ 
80, 8. ῬΙουῦ, ΟΥά58. ὁ. ἫΣ -- ἀπὸ 
πλειόνων. νι. 90, Ουδνὸ 
τινές 5ιηὶ 56ρίθῃι οι -- τῇ 
ἔξω τάφρῳ. Οἱ. 29, 
δϑικατὰ ἩἈ Εἰ ὐψ Στ 

αἃ 5ἴδ.τ,0} 6 ΠῚ 58} 56 001} - 
Πα τ ἢ ἸΡΌΣ. υ ΠΠ  Υ»9ι 
Χεϑη. Απδ}. [Ὁ 8, 1ὅ. -- ἀπαγ- 
γειλάντων. Νῖκὶ νανϊοίαι! ονὰ- 
τἰ0}15 ΡΥοΒρ οθύθιαν, ῬΟίαΙ! βου δὶ 
ἀκούσαντες, μαϑόντες. 
ἐσπένδοντο. Ἱπιρουῖθοϊμπι ἀε 
ὁοηδίι ν6] ἀθ τὸ ἱποιιοδίαᾳ ἀϊοία πη 
681. Οὗ, δάη. 1 184, 1. --- ἀν αί- 
ρεσιν τοῖς νεκροῖς. Νοι 
ἸΠ 110 ΔΠΠοΡ 109, 2 ἀναχώρησιν 
“λοι οὐκ ἐσπείσαντο ἅπασιν εἰ 
114, τοῖς. “Δμπρακιώταις 

καὶ πρλχ ον θλον ἀναχώρη- 
σιν ἐσπείσαντο. 

καὶ ἔλεγε τοῖς προέδροις 

οἵη; 455.. Ὁ].. οης, [ιν Τὰ τῇς 

Οαρ. 3ὅ. 81. Σάλαιϑος ὁ 
Λακεδαιμόνιος. ΘΙΒΜΝ Π ΠτΘν ἀν- 
τἰοα 5 ἰϑρῖταν ἢ ἴῃ 15.100, 2. Μακά- 
φιος καὶ Μενεδαῖος οἵ Σπαρ- 
τιᾶται Υ ὅ5, 1 “Ἡγησιππίδαν 
τὸν Λακεδαιμόνιον. ΟΥΎΤΙΙ 
8δ, 1. -- κατὰ χαράδραν 
τινα, Ρ6Γ φυδηάὰδπι ΟΥΓΘῺ - 
ι15 ἰνοῦηὶ (βϊοοαι). ΘΟ. 
98.,.1...107. 8: 112... 6. Επι558 
Ρᾶγίθπὶ δυγὶρὶ οἷιβ, ἀθ αἰιὸ οχ- 
ΡΙϊοαίαμη δϑὺ ἴῃ δίῃ, θ, 1, ὀχϑβίο- 
ὀλιδ πη γϑοίθ ϑυβρίοαν νἱἀθίαν 
ΒΙοοπλί,, ἶβὶ Ἰρβῖιβ ἰβύμπηὶ ρᾶτ- 
16 πὶ παν 5. 6588. -- ὑπερβατὸν 

«περιτείχισμα. ἘΧ νεῦῦο 
ὑπερβατόν 0]. 20,.1. 28, 1 που 
ἀοἴἶββο 101 ορόγὰ ΑΥΠ ΘΠ  ΘηΒ᾽ ΠῚ, 
6. 4}}}}8 οἵ, 18, 4, 586 Πα ΠΆΠΠΟΥ 
[5586 δὲ πὴ] ητι5. αἰ] σθπίθι οὐβίο - 
αἴϊα 6556. νἱάθίυν" ἈρΡράνθνο. 
διαλαϑών, ἱν 6, λάϑρᾳ διελ- 
ϑών, λάϑρᾳ ὑπερβᾶς. -- τοὲς 
προέδροις] τοῖς ἄρχουσι τῶν. 



τῷ 

[ΡΥ 

τῷ 

ΕΤΟΣ Δ. ΣΈΜΩΝ, ΟἿ 35: οὴ 41 

ὅτι ἐσβολή τὲ ἅμα ἐς τὴν ᾿Ἱττικὴν ἔσται καὶ αἵ 
τεσσαράκοντα νῆες παρέσονται ἃς ἔδει βοηϑῆσαι 
αὐτοῖς. προαποπεμφϑῆναί τὲ αὐτὸς τούτων ἕνεκα 
καὶ ἅμα τῶν ἄλλων ἐπιμελησόμενος. καὶ οἵ μὲν 
Μυτιληναῖοι ἐθάρσουν τε καὶ πρὸς τοὺς ᾿“ϑηναίους 
ἧσσον εἶχον τὴν γνώμην ὥστε ξυμβαίνειν. ὅ τε 
χειμὼν ἐτελεύτα οὗτος, καὶ τέταρτον ἔτος τῷ πο- 
λέμῳ ἐτελεύτα τῷδε, ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

96. (Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους οἱ Π|ελο- ες 
ποννήσιοι ἐπειδὴ τὰς ἐς τὴν Μυτιλήνην δύο καὶ δαιμονίων ἐς 

τεσσαρόώκοντο ναῦς ἀπέστειλαν ἄρχοντα ᾿“λκίδαν. Ὁ 5 3. 
ὃς ἣν αὐτοῖς ναύαρχος, προστάξαντες. αὐτοὶ ἐς Κλεομένους. 
τὴν ᾿ἀττικὴν χαὶ οἵ ξύμμαχοι ἐσέβαλον. ὅπως οἱ 
᾿1ϑηναῖοι ἀμφοτέρωϑεν ϑορυβούμενοι ἧσσον ταῖς 
ναυσὶν ἐς τὴν Μυτιλήνην καταπλεούσαις ἐπιβοηϑή- 
σωσιν. ἡγεῖτο δὲ τῆς ἐσβολῆς ταύτης Κλεομένης 

ὕαρ. 9ὅ. 8 2. ἐτελεύτα δία νευρὰ τῷ πολέμῳ, 5ἴοιι νυ!σο 
ο, 88 εὖ ὟἼΠΙ 60, ροπίίαν ἴῃ Ολ55, Ασρ.. γει. Ὁ. 1. [ρϑπι ἐτελεύτα 
ομὰ. [{. αι. Η. Βορ. Αἱ νὶὰ. 1 108. ΓΝ 81. 18ὅ. ΥΙ 98, ΝΠ 18. 
ΨΗΙ 6. 

θὰρ. 26. 8. 1. ἔχοντα ρτῸ ἄρχοντα οοἀὐά, ΟΓἉ, δάη. 
ἐπιβοηϑήσωσιν. Νιμά, πὶ. ΒΕΚΕ, ἐπιβοηϑήσουσιν. Αἱ οἴ. 54. 

19: 

ιᾶυτιληναίων. ὅοι0!. Βεπα δὺὸ58 ϑοιυϊρίαγα νϑυϑοβίονθπι ἴδοϊς οὐϑ- 
ΠΟ πονίπηιβ. Οἷ, ΡΙο η. 650. τἰοπθπ οὐπὶ Αἰ ἰθυ αἰγ απ, δι. ἔχον- 
Ρ. 98. -- προαποπεμῳφϑῆ- τα ἃτιὶ προστάξαντες, 5υ[Ποϊαί, 
ναΐ τε, Οἵ. ἀάη. 1 87, 4. ϑίθρι. ἴῃ ΤΊΙι65. ν. προστ. ρΡΓῸ 

8 2. πρὸς τοὺς... εἶχον ναυΐῖς. ἔχοντα 50. ΘΠ τι Π| γϑοῖθ 
τὴν γνώμην. ὙΆ1ὰ: ᾿ηἶπ 5. ϑιβρίοαίιβ ἐδὺ ἄρχοντα, αὐ ΨΠ 
δὰ ΑἸ ομΐθη 565 8ηϊπ|0 ἰἴη- 
ΟΠ δὴ ταν. Οτδη) ἰπίουρυθ- 
0] 0 Πη6η}1 ργοῦδί ϑίθρίι. πὰ ΤΏ68. 
Πρ. 678, ἀιιθιίαηβ Ὧἀη τοααὶ 
ρΡοββὶῦ νου: πὐΐϊη 5 Ατπε- 
ΘΒ θ 5 τπηδ λθπὶ δά} - 
δι ΟΙΣῸΝ 18.8:.Δ4ὲ 1. 49..3: 
84. 22, ὅ. 
Δ. 26. 51. δύο καὶ τεσ- 

σαράκοντα. ,,ϑαρτὰ [10,8 οἱ 
25,1} τεσσαράκοντα τϑπτιιπη ἔτπ|15858 
ἀἰχὶι. Ηπὰἀ 5. Αἀα, 239, 1 οἱ 09, 
1. ὙΙάδιιν ᾿στταν ΑΙ} 1 ἢ ἀΠΊΘ ΠῚ 
Β.ΠΠ ΙΔ. ΠΤ θιοά. 
ΧΙ δῦ αηΐμαιθ εὐ αυδάγαρίηιᾶ 
Ὠυμηθιᾶι. -- ἄὄργοντα ... 
προστάξαντες. Οοάϊοιι 

19, 4 Ἰεσαπίαν β᾽ πη} νοῖρα ἄρ- 
χοντὰ Ἀλέξανδρον Κορένϑιον 
προστάξαντες ἀπέστειλαν. ΟἿ, 
ΠῚ 16, 8. ὟἹ 98, 2. ΨΙΠ 28, 4, 
99, 2. ̓ ΝΘ νοὶ βῖο νεγῦα ἰδιριονς 
Ρυΐθβ.. ποθ} δβϑύ πᾶν θι5 
οἰϊδιη ργδΘροϑίιο5. 6556, 40] ἰἰἰ- 
ηθεὶ ἰδοϊθο, πο "6 }}]0 σογθη 40 
ΡτΓαθοββθηΐ θδαὰδ ἀδ οδιιδᾶ πϑιδὺ- 
ΘΠΟΓιΙ ΠῚ ΠῚ ΠΘΙΘ ΠῸ} ΠΡ ΘΥΘΏΓΙΓ, 
ΟΥ ὙΠΙ 26,1. 29,2. -- κατα- 
πλεούσαις Ἀῖο 5ἰπηρ]|1 6 πὴ ἢ ἃ - 
νιρδηά ὶ νὰ πάθον γθοίο (1855. 
τθομρι. ΟἵΓἁἨ 1 108, 1. 1ὉῪ. 26, 6 
ΜΠ σεις 1081: ἡ. 

ἃ 2. Κλεομένης] οὗτος ὃ 
Κλεομένης καὶ ὁ Πλειστοάναξ 
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ὑπὲρ Παυσανίου τοῦ Πλειστοάναχτος υἱέος βασι- 
λέως ὄντος καὶ νεωτέρου ἔτι. πατρὸς δὴ ἀδελφὸς 

ὦν. ἐδήωσαν δὲ τῆς ᾿ττικῆς τά τὲ πρότερον τεέτμη-- 
μένα, [καὶ] εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ ὅσα ἐν ταῖς πρὶν 
ἐσβολαῖς παρελέλειπτο᾽ καὶ ἡ ἐσβολὴ αὕτη χαλεπω- 
τάτῃ ἐγένετο τοῖς ᾿᾿ϑηναῖοις μετὰ τὴν δευτέραν. 
ἐπιμένοντες γὰρ ἀεὶ ἀπὸ τῆς Δέσβου τι πεύσεσϑαι 
τῶν νεῶν ἔργον ὡς ἤδη πεπεραιωμένον ἐπεξῆλθον 
τὰ πολλὰ τέμνοντες. ὡς δ᾽ οὐδὲν ἀπέβαινεν αὐτοῖς 

δ 9, πατρὸς δὲ οεοπᾷ. ΟΓ, δάη. 
ὃ. ἐβεβλαστήπει. 1. ἐβλαστήκει. Αγ, Οἢν. ἐπιβεβλαστήκει. 

ΟΥ̓ δαη. 
8 4, ἐπεξῆλθον. ΔΑτ. Ῥδη. ὑπεξῆλθον. ΟἿ, δάπ, 

παῖδές εἶσι Παυσανίου τοῦ ἐν γα να], οἰβὶ Τϊγα πὶ οἷα. θχοιβα- 
Πλ αταιᾶσιν ἀριστεύσαντος ἐπὶ 
τῶν Μήδων. ϑε]ιο!. --- ὑπὲρ 
Παυσανίουτοῦ Πλειστοά- 
ναχτος. ἴ)6 ΡΙ᾿ϑιοαπδοίθ. {πὸ 
ΘΧϑυ λα νὰ, Π 21, 1. ΨΥ 16 4. 
1) 6 ΠΠΙΟ οἷα, αὶ ροβίθα ἴτη ρου 1 
Ραι τόνοῦβοὸ νϑἀάϊαϊε οἱ τηα]ι0 
Ροβύὺ που ΥῸΧ ἰδοί8. οϑί, οἵ, 
Μαι5. ὅρδυι, Πρ. 819, ΕἸ ᾿ρῖτον 
ΟἸδοπ 6 Π 65 τίου ἤυἶ, ΟΥ, δάη. 1 
101, 2. --- νεωτέρου, ἰθ6π6- 
ΓΙΟΓΘ δοίδίθ, αυδπὶ αἰ ΘΧοΥ- 
οἷταϊ ργάθοββθ Ῥοββοί. -- πα- 
τρὸς δή. Ραιίοσαϊα δέ οἰιηὶ 
ἢ. 1, Ἔχρ!!οαιοπθπι ποῖ Πα ΘΑΙ, 
δή οπηθηβανίπηιβ, αποὰ Θ᾽ ΗΠ τον 
Ἰεσία δρυὰ ραινίο. ΙΝ ὅ9, 4. 
νΙ 80..2.. ΨΗ: 81: 8. οι: 
4 Ὁ 0 ᾿ ἃ ΠῚ ΡύτΙ5 ἔγα τον οΡαί, 

8.3. [καὶ] εἴ τι ἐβεβλα- 
στήπει. . Ἔδι ἀείοπάα καί ρατ- 
τἰοιι]α, τ 510 ργοορἀδτεονδῖίο: ἐδῃ- 
σαν τά τὲ πρότερον τετμη- 
μένα, εἴ τι ἐβεβλαστήκει, καὶ 
ὅσα παρελέλειπτο.“ Ὀϊη ἃ. Οαϊ 
θοθγ, οὐ (106}}, ἀβϑϑειαπίιν, Καί 
5] Θ᾽ ΘΥΠΊΔ ἢ ΠῚ Θβί, ἢ] ἢἶβὶ 6 τὶ ἃ πὶ 
560 ἃ ἃ 6 ὁ ρο(65ι νΆ]ΘΡο, αἱ ΕἸ 0280}. 
αὐ Τιιοῖ, Ρ. 184 οἱ ἴῃ οἷ, ΒΙοοπι, 
Ἰητογργοίδ πίιν, 6 ηθο ρΙοοὶ δᾶ θο 
γἱβ5, οὐ ᾿πϑία πη ΘΠ ὈΓΟΓῸΠῚ ΓαῖΐΟ 560- 
ναία ραν ϊα ΟΟΒΟΉΓΔ ΕΓ, 6118 ΠῚ 
ἴη οὐ. 2 Ατὴ, 4υοαὰθ ἀε]οεὶ 

το ποπὶ ̓αάα!αῖε, Ῥγδείεγοα ἐπεβλα- 
στήκει Ἰεσὶ ἴὰᾳθοι Ῥοῦυ, Επ ἴῃ 
ἢοχίοπθ αὐϊάοπι νυϊοσαίαοα ᾿πίμνα 
᾿Ἰδθγθαβ. ΝδΤη Βαϊπηδιηπυδι 4] 
ἴῃ (ὧν. ππᾶχ. 8 88 δάη. 3 βέβλαμ- 
μαι 5011π| Θχθηρί ατη γϑι πρ 108 - 
ιἰοηΐβ ἃπίθ βλ ροβίίαθ 6586. ἀϊοῖί, 
ΠΟ 50π|ΠῚ οἰ βίοι νοὶ δοίϊνο 
βεβλαφέναι εἰ ροτίδοιο βεβλα- 
σφημηκε ἃρυᾶ Ποηιοβι]ι. ΧΨΤΠ 
10, 5668 οεἶαπι 'ρ80 βεβλαστηκέ- 
ναι ἴῃ Ηδ!]δηϊο. ΕΥάρτη. 2. βῖν 
ἀρυὰ ὅ86}10]. ΑΡοΙοπ. ΠῚ 1118 
εἰ ἐβεβλαστήκει Τλιοῖ, Ν᾽ ον, Ηἴϑι. 
ΤΙ 81 τοί! ταν, Ὑ Θυτι πὶ δέ (8 ΠΊΘἢ 
ἀρυᾷ Επτὶρίάθι ἐβλάστηκα Ἰερὶ 
(εἴ, Βαέιηι. 1, ἃ.). δ σον οβορπηαὶ 
νἱη], πὰ ᾿ΪῸ ΟρῚ5. δδί, ψθῦθῸ 
υὐρυπισε. Ὀίπάον ἢ ἴῃ Ἰοχ ϑόρμοοὶ. 
ιν, -ς μετὰ τὴν δευτέραν. 
δι Π δ5. 571. 

ἢ 4. ἐπιμένοντες. .: 
πεύσεσϑαι. Οἵ. Μαι. Οὐ. 
8 ὅ84 "». πάῃ, 3, 3. --- ἐπεξὴῆλ- 
ἅ) ον] ἐπέδραμον. 8.0}. Αἵ Ποο 
εδῇ ἐπῆλϑον. Νουθεπ ἐπεξέρχε- 
σϑαι οὐπη ρᾶγίΐο, ᾿αποίιιηι 5. ἐπὶ - 
ἀϊοβ δἰϊᾳαϊὰ ρουβοαιοπαϊὶ 
ποίϊοποπι πᾶθοῖ, Οἱ, 1 62, 6. Ρίαδι. 
(ἰοτρ. 493 ἀ. Βιμ ΠΠον οὰπὶ ἄδι, 
ΙΝ 14, 8. ΡΙίδαι. ἀς ορ. 861 ἃ. 
ΟἸτορΙι. 408 ἀ. 

4 
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ὧν προσεδέχοντο καὶ ἐπελελοίπει ὁ σῖτος. ἀνεχώ- 

ρησαν καὶ διελύϑησαν χατὰ πόλεις. τ ΤΥ ΥΑΤΗΝ 

Ὁ ΟἹ δὲ “Μυτιληναῖοι ἐν τούτῳ, ὡς αἵ τὲ ᾿ΕΕ Τρες 

νῆες αὐτοῖς οὐχ ἧκον ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου. ἀναγκάξον- 

ἀλλὰ ἐνεχρόνιζον. καὶ ὃ σῖτος ἐπελελοίπει. ἀναγχά- τες Εἢ 

ἕονται ξυμβαίνειν πρὸς τοὺς ̓ 1ϑηναίους διὰ τάδε. τοὺς ϑηναί- 

ὁ Σάλαιϑος χαὶ αὐτὸς οὐ προσδεχόμενος ἔτι τὰς ους. 

ναῦς ὁπλίζει τὸν δῆμον πρότερον ψιλὸν ὄντα ὡς 

ἐπεξιὼν τοῖς ᾿ϑηναίοις" οἵ δὲ ἐπειδὴ ἔλαβον ὅ ὅπλα 

οὔτε ἠκροῶντο ἔτι τῶν ἀρχόντων. κατὰ ξυλλόγους 
τὲ γιγνόμενοι ἢ τὸν σῖτον ἐχέλευον τοὺς δυνατοὺς 

ἽἉ 

φέρειν ἐς τὸ φανερὸν χαὶ διανέμειν ἅπασιν. ἢ 
3 , - 

αὐτοὶ ξυγχωρήσαντες πρὸς ᾿4“ϑηναίους ἔφασαν 
παραδώσειν τὴν πόλιν. ἶ 

28, Τνόντες δὲ οἱ ἐν ἄεχι πράγμασιν οὔτ᾽ ἢ ΕΡΜΒΟΟΣ 

ἀποκωλύειν δυνατοὶ ὄντες. εἴ τ᾽ ἀπομονωϑήσονται ἣν καὶ ἦντιο: 

τῆς ξυμβάσεως. κινδυνεύσοντες, ποιοῦνται κοινῇ σα Αθηναίος 

ὁμολογίαν πρός τε Πάχητα καὶ τὸ στρατόπεδον. χίγνεται. 
ὥστε ᾿᾿ϑηναίοις μὲν ἐξεῖναι βουλεῦσαι περὶ ἤϊυτι-- 
ληναίων ὁποῖον ἄν τι βούλωνται, κ καὶ τὴν στρατιὰν 
ἐς τὴν πόλιν δέχεσϑαι αὐτούς. πρεσβείαν δὲ ἀπο- 

στέλλειν ἐς τὰς ᾿ϑήνας Μυτιληναίους περὶ ἑαυτῶν᾽ 

Οὰρ. 97. 8. 2. ὄντα οπι. (ἀ55. Απρ. (Ἱ. 
σαρ. 98. 8 1. ἀποκωλύσειν οοἀά. Οἵ 51Δ}}, Ομδᾶοβί. βνϑπ|, 

Ὁ; 5, ᾿ ὃ 
κινδυνεύσοντες. Ῥαϊ. Τι. Η. 65, Β. Μ, κινδυνεῦυοντες. 

Θὕβε 55) διϑτὸτλέξει:...: 
ὄντα. ΡΟΡαΙΟ Ρυΐα5 νὰ 5 
ἀττηαῖο σΥαν ον ἃ Ἀγτηἃ {γᾶ - 
81 Ηπ|61: 

8, κατὰ ξυλλόγους τε 
γιγνόμενοι. ΘπΉ τον Π 21,2 
κατὰ ξυστάσεις τε γιγνόμενοι. 
ΟΥ. ἃάη, 24. 8. - τοὺς δυνα- 
τούς. 1μο5θι15. δηΐϊπὶ ἰὰπο οριτὶ- 
πηδεϊ πα τῇ προ υῖο ράτοραι. Οἵ, Κοτι, 
Β65Ρ. ὅτ. ρ. 99 5ᾳ. ΡΊβῖιπ, 1,650. 
Ρ. 93 54. αὑ]. Ηευρβι. ἀθ ΜυΈ!. 
ἀεἴθοι. ῃ. ἴ 5344. δάμη. 2, 1. 

ὕδρ. 38. 81. οἵ ἐν τοῖς 
πράγμασιν] οἵ τὰ τῆς πό- 
λεῶς πράττοντες. 8.611)0]. ὅπηι 

οἷά θην, αἰ Ῥάμ]0 δηίε οὗ δυνατοί 
ΔΡΡΘ αὶ βιιηῖ, ν 6] φαΐ δχ ἢἴ5 τὰ πὸ 
ἔοντα ΤΘΡΌΒΙΙοαΘ ῬΡδθθγδηί. Ιηΐγα 
12, 2 εὖ Αἰϊδὶ οἵ ἔχοντες τὰ 
ἐπα λρφητε ΟΥ, Δ δοιαὶ, Απεῖαα. 
αΥ. 1 ρΡ. 821. -- δυνατοὶ ὃν- 
τες κινδυνεύσοντες. 
Ηδθο ραν οἱ ρα οχ ραν οὶ ρῖο ὑρσι; 
τὲς ἃρία βιπί, δἰαπο οὔτε... τέ 
Ἰπίοῦ. 56 τοβροπάρηι, πρε- 
σβείαν δὲ... Μυτιληναέ- 
ους. ΡτΓΟΡΙοΙ ΒΌΡογϊ τὰ ̓4ϑηναί- 
οις, μέν οοἰ. ρτορτῖθ Μευτιλη- 
ναΐίους δὲ πρεσβείαν ἀποστέλ- 
λειν Ξοὐἱθοπάτπ) ογαΐ, δορὰ οὔ 
ἱπτοτροϑίία καὶ τὴν ... δέχεσϑαι 



ΨῚ Δλκίδας ρό- 
νιος ἐς Ἔμ- 
βατον κατα- 
πλεύσας τὴν 
Μυτιλήνην 
ἑαλωκέναι 
πυϑόμενος 
βουλεύεται. 
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ἐν ὅσῳ δ᾽ ἂν πάλιν ἔλϑωσι. ΠΙχητα μήτε δῆσαι 
Μυτιληναίων μηδένα μήτε ἀνδραποδίσαι μήτε ἀπο- 
κτεῖναι. ἡ μὲν ξύμβασις αὕτη ἐγένετο. οἱ δὲ πρά- 
ἕξαντὲς πρὸς τοὺς “ακεδαιμονίους μάλιστα τῶν 
Μυτιληναίων περιδεεῖς ὄντες, ὡς ἡ στρατιὰ ἐσῆλϑεν. 

3 3 , 9 ϑ ᾿ Ν ΝΥ Ο 

οὔκ ἠνέσχοντο, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς βωμοὺς ὅμως καϑ- 

ἔζουσι. Πάχης δ᾽ ἀναστήσας αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀδι- 
κῆσαι, κατατίϑεται ἐς Τένεδον. μέχρι οὐ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις τι δόξῃ. 
τριήρεις προσεκτήσατο, καὶ τάλλα τὰ περὶ τὸ στρα- 
τόπεδον καϑίστατο ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 

29. Οἱ δ᾽ ἐν ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶ 1]ελο-- 
ποννήσιοι, οὺς ἔδει ἐν τάχει παραγενέσϑαι, πλέον-- 
τες περί τὲ αὐτὴν τὴν Πελοπόννησον ἐνδιέτριψαν, 

" Ν Χ ῳ - ο , 
χαὶ κατὰ τὸν ἄλλον πλοῦν σχολαῖοι κομισϑέντες 

Ἁ Α -» 5 ,΄᾿͵ ;’ 

τοὺς μὲν ἐκ τῆς πόλεως ᾿“ϑηναίους λανϑανοῦσι, 
πρὶν δὴ τῇ “]ήλῳ ἔσχον, προσιωίξαντες δ᾽ ἀπ᾽ αὐὖ- 

-»"ἭἪ »" ; -" 

τῆς τῇ Ικάρῳ καὶ Μυκόνῳ πυνϑάνονται πρῶτον 

μήτε ἀνδραποδίσαι. ῬΥο ἰιοο μήτε ἴθ οριϊμηοῦιπι [ἰθνουτι 
ρἰθυῖβαιθ οὐ πηϑαϊοουῖ πὶ ΠΟΙ Π1}}}5 μηδ: ἰερίναν, 

8. 8. τἄλλα. ὕτ55. δι. 6. δι. τὰ ἄλλα. ΟἿ. 5. ο. 90. 
ὕὰρ. 39. 81. Ἰκάρῳ. Νὶπά. ἜΣ Πρ. Ον. Π8η. Κλάρῳ. 

Οἷς δὐπηοίαι. 

αὐτούς (τοὺς Μυτιλ.) ΒΘΥΠ10 8 8. τὰ περὲ τὸ στρατο- 

πέμψας δὲ καὶ ἐς τὴν Αντισσαν : 

πχαϊαίι5 δϑί, --- ἐν ὅσῳ, ἰηὐτὰ 
4 ἃ ἢ σα πὶ ΓΘ ΠΡ ΟΥἾ5 5ραίϊα 1. 
σε ΠΕ; 1: 

8 3. οὐκ ἡνέσχοντο, πο 
αν τον τον (δ65. Β6}}, (4}}. 
2, θ). ΟΡ δοίιη. ἰθπ] υῦΈϑ Ν 
45, 4. --- ὅμως. 1. 6. οἰδὶ 465 
ἀδῖα ογᾶν ἃ} ΑἸΠδη ΘΒ 5. ἴποο- 
ἸανἸατ5.,. ἀοποθο ἰορατὶ γ θα 5βθηϊ, 
8. Ξ1 οχίν, (4185. θυθν!! οαιιδηιῖα 
δριὰ απο ρανεϊου! αν. ΠΟ γανἃ 
δδί. Οὗ 1 10ὅ, 7. ΠῚ ὅ1], 0. ΠῚ 
49, 1. 80, 1. 1ν 90, 9. -- ἀνα- 
στήσας αὐτούς. ΟΥΓ αὐπειεῖ 

126, 11. -- ὥστε, οὰἃ οοπάϊ- 
οἷο" 6 αι. Οἱ. Μαιίι. αν. 8. 629. 
--- κατατέϑιεται. Οἵ. δάμη. 72, 
1. --- μέγρι οὗ... δόξη. ΟἿ. 
δάῃ.1 137,2. δ΄.4}}, Θαθβυ. 
ΡΟΣ; 

ΣΥ Δ ΠῚ, 

πεδον, ατὰὲ δὰ οχοϑυοίτατη 
ἃιιϊποῦδηι. Οἱ. 88, 3 εὖ ἀδ 
ν. καϑίστασϑαι δάμπ. 1 114, 8. 

σαρυϑ9. ΟἿΣ δὲ ἐμοῖσι 
Πελοποννήσιοι. Οἷ, 26, 1. 
-- σχολαῖοι. Ο᾽, Κτιρρ. σι. 
8 δ7, ὅ 8άι. 4. --- τοὺς ἐκ τῆς 
πόλεως ᾿Αϑηναίους. Διμο- 
ἩΪΘΏ865. Οἰαθθθ. θη} ΠΡΌ] 
(ς. 16) ἃ Ρεοϊοροιηθβο γϑαἀθιηΐθβ. 
-- πρὶν δὴ ἀὲ ροβίνοπιο τεὶ 
ὄνθηῖα ἀἰοίαηι δι, Οὗ, 1 118,2 
ΠῚ 104, ὁ. ΝΙ 89, 2. 1], ὅ. Δα 
6! πὶ ΘΠ οἰ 5515. 0 ΑἸ θη θὴ- 
βῖθι5 ΘΟΉΒΡΙΟΙ πὸ ἰδηὶ ροίοναϊ, 
-- ἔσχον. Οἷ. δάνν. 1110, 4. - 
᾿κάρῳ καὶ Μυκόνῳ. ἃ θεῖο 
ἴῃ Ιοηϊαπὶ ρτοίδοιοϑ ᾿ΜγἊοπαπι 
ΡΥΪ5. ααδπι Ἰοαυαπὶ αὐ] 1588. δὲ- 
ῃοία! Ἠστδοι, ματα ἀὰὺ νογθὰ 
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ὅτι ἡ Μυτιλήνη ἑάλωκε. 
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βουλόμενοι δὲ τὸ σαφὲς 
εἰδέναι κατέπλευσαν ἐς Ἔμβατον τῆς ᾿Ερυϑραίας᾽ 
ἡμέραι ἢ 

ἕπτά. 

δὲ μάλιστα ἦσαν τῇ Μυτιλήνῃ ἕαλωκχυίᾳ 
ὅτε ἐς τὸ Ἤμβατον κατέπλευσαν. πυϑόμε-. 

νοι δὲ τὸ σαφὲς ἐβουλεύοντο ἐκ τῶν παρόντων᾽ 
Μ τι ΄,ὕ 9 κ 9 πς- » κε 

καὶ ἔλεξεν αὐτοῖς Ἰευτίαπλος ἄνηρ Ἠλεῖος ταῦδε. 

80. Αλκίδα καὶ Πελοποννησίων ὅσοι πάρεσμεν 
ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς. ἐμοὶ δοκεῖ πλεῖν ἡμᾶς ἐπὶ 

Μυτιλήνην πρὶν ἐκπύστους γενέσθαι. ὥσπερ ἐχο- 

{{ξ 7}. κατὰ γὰρ τὸ εἰκὸς ἀνδρῶν νεωστὶ πόλιν 
ἐχόντων πολὺ εὐ τὸ ἀφύλακτον εὑρήσομεν, κατὰ μὲν 

ϑάλασσαν καὶ πάνυ. 

ἑάλωκε. ΜΝ. 
Οἵ, ΨΙΠ 95, 5: 82, 3. 

ἀναμδροπμοηία ἂὺ Πάρῳ ρτῸ 
᾿Ικάρῳ ἰοροιάμπι 6556. οοηϊθοῖτ 
Ηδδ8. ἴὴ Ἔρποπι. δητίαα. 5ιπά, 
1880 ρ. 084 εἐ ἴῃ Τμποιθν, ὙΠΟ. 
Ρ. 338. ϑὅ6ᾳ ἴῃ (| 105 νϑίθγ 5 ΤΠ 0ὴ 
ΔΌΧΙΘ ἰπιβύα πὶ οταϊ θη. ΟὈΒΘΥν ΑΓ 
γῬεβροηᾶοὶ ΒΙοοιηΐ., «ὐοα νΘΓῸΠῚ 
6556. ΘΧ δἰΐθιο ἜΧΘιηρίο. ΤΙπιον αἱ- 
ἄθο ΠΙ 88 εὐϑὺ τῆς Φασή- 
λιδος καὶ Καύνου ἰυιτο!! 6 οίζατν. 
ΟΥ. ΠῚ 108, 1. Νοὴ Ρτουϑβιιβ 
Β᾽τη}}65. δαπιὶ ΔΠ186 ὑστερολογίαι, 
ψο ει Τ οι πα Τὰν π τ π ο ΒΤ ῸΠ - 
ἀἰϊβίποαιο ἔοοάονε Απῃ. 110. 
-- προσμίξαντες δ᾽ 
πυνθάνονται Ρδυῖιοῦ. δίαιτα 
τοὺς μὲν... λανϑάνουσι δὰ 
σχολαῖοι κομισϑέντες τοΐογοη- 
ἄστη 65ι. Εχ ἱδυάϊίαϊα δηϊπὶ οἱ 
οοπηπηοά τη οἱ Ἰμοοτηπηοάτιη Ῥε]ο- 
ΡΟΝ 65115 ρυονθηϊ:, οὰπὶ ΑἰΠ6- 
Ὠϊθη βία απ ἀ6 1] ΟΘΟηΒΡΘΟΙΙηὶ 
υἱϊαγοηΐ, βοὰ ἱπίθυϊ πὶ ΜΎΥ.Π]ΠΘηΔ6 
οαρίδο ὀββθῃι. 

8. 2, τὸ σαφὲς, ἰά, ᾳποὰ 
ἂς 1Π1Ὸ0 ππητῖο ν ΘΥΙ ΠῚ 6556ΐ, 
ἴον ἰάθηι δἰαιιθ τὸ ἀληϑές. Οἱ. 
122..4. -- Ἔμβατον]) τὸ στέ- 
νὸν τὸ μεταξὺ Χίου καὶ Ἔρυ- 
ϑρᾶς. ὅοηο]. Δρυὰ 46 πη Ἔρυ- 
ϑρᾶς φῬγὸ υβἰίαιίοτε Ἐρυϑρῶν 
ΟῚ 80]]Ἰοἰἰαπάτιπη. ὙἹά, ΒΡ)". 
Τῆο5. ΤΦΙἜΈμβατον ϑιίορθδμο τό- 

ἡ, ἐκεῖνοί τε ὠνέλπιστοι ἐπι- 

οἱ ἀουογίοτος. αἰϊψαοὶ Πἰδυὶ ἵγυβίνα ἑαλωκυῖα εἴη. 

πος τῆς ᾿Ερυϑραίας. Μβ, ναιίο. 
ΘΘΟρΡΤΆΡἢΪ ἄκρον τῆς νήσου νο- 
οαΐ, Ῥοϊγαρθῃ. ΠῚ 9 περὶ Ἔμκμ- 
βατα."“ να55. --- τῆς Ἐρυ- 
ϑραέας. 61 ΕΡΥ Πν γιιηλ, αν 015 
ὀγθρῖοηε ΟἸΝ] βἰτδ. --τῇ Μυτι- 
λήνῃ ἑαλωκυέᾳ. (ΟἿ, ΤῊΣ 
αν, ὃ 388 ς. Κυιθρ. ὅτ, ὃ 48, 
δάῃ, ᾿ -- ἐκτῶν Ξε δ᾽ ψενο δε 
ΡΥῸ ριδοβοητὶ ΓΘΡῚ Π βῖδίι, 
ΟΠ 57 ΝΗ 62: 1. 7 1 οὶ 
ὡς ἐκ τῶν π. ΚΝ 17, 1. 

80. 8 1. πρὶν ἐκπύ- 
στους γενέσϑαι. ϑῖο ΓΟΓΒῈ5 
ΙΝ 10, 2. ὙΠ 42, 1. δ Ἔν 
καταγγέλτους γίγνεσϑαι ΜΠ τοῦ 
1 οἱ ἐξαγγέλτους ὙΠ1|14,1. 
ὥσπερ ἔχομεν, 5ἴοιις 58- 
Τῆι 5, ἷ. 6, »»ϑίπθ {||} πλονᾶ ἃς 

ἀοἰδόταιίοιε αἴψαθ αἰτουΐοτο ρρᾶ- 
ταν  θ.κ. "8 π.. 1 1354..5: 
4410. δὰ Ρίαι, ΑἸο, 128 ας. 

8 3. ἀνδρῶν ἐχοόν- 
των. ΠῸΒ ϑϑηοίϊνοβ ρθπάθτγθ ὃχ 
ποιηΐη τὸ ἀφύλακτον, 1. 6, τὴν 
ἀφυλαξίαν, εχ ΔΥΠΟ.]Ο ΟΠἶ550 
ἀρραγοί. --- πολὺ τὸ ἀφύλα- 
κτον εὑρήσομεν, πιὰ ἢ ἃ πὶ 
ἃ ποῖ θαι ν(]. δι Θχροτίθπάο 
ἴῃ νϑηϊθιηῖ5. Οἱ. ὙΠῚ 66, 4. 
Ηδνοά, 1 44. ὅορ!. ΡΠ]. 452. 
Πδϑιη. Ὁ 50) ἴπ οιἰϑίιοάϊοηαο 
"θα οσοπεϊα ἢ, -- καὶ πάνυ, 

λόγος Τεὺυ- 
τιάπλου. 
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γενέσθαι ἄν τινα σφίσι πολέμιον χαὶ ἡμῶν ἡ ἀλκὴ 
τυγχόνει μάλιστε οὐσα᾿ εἰκὸς δὲ χαὶ τὸ πεζὸν 
αὐτῶν χατ᾽ οἰχίας ἀμελέστερον ὡς κεκρατηκότων 
διεσπάρϑαι. 

πράγματα. καὶ μὴ 

εἰ οὖν προσπέσοιμεν ἄφνω τὲ καὶ : 
νυχτός. ἐλπίζω μετὰ τῶν ἔνδον, 
ἐστιν ὑπόλοιπος εὔνους. 

ἀποκνήσωμεν τὸν κίνδυνον, 

εἴ τις ἄρα ἡμῖν 
καταληφϑῆναι ἂν τὰ 

΄ -- τι ΡΙ ὭΣ ἣ Ἀ - 

νοιίσαντες οὐκ ἄλλο τι εἰναν τὸ καινὸν τοῦ πο- 

λέμου ἢ τὸ τοιοῦτον. 

σὰρ. 80. 8. 4. 
νῦν. ὕιμαπιᾷαθ ἀρηοϑβοῖς 50}}0]. 

τὸ καινόν. 

.Ὰ " ΕΣ - ὃ εἴ τις στρατηγὸς ἔν τὲ 
«ε 

αν. Ο, Ε΄. Μ. κενόν, [μὰὰν. κα- 
Βοὰ νυ!υ τη. ῬΥΟὈΔΠλι5, η6 οἵ 

ΡΙανϊπηουππὶ δία αθ. Ορυϊπιογαπὶ ΠΟΛ πὶ διο ον ἰἀϊε πὶ ΒρΘύ ΠΟΘ οἱ ἴῃ 
νοῦθ κενὰ 5.011 πηὰρὶβ 4υὰπι, 4αΐ μὰ Π0 ΡΘΡ Θ΄, ᾿ΠΔῺΪ5. ΘΓΡΟΥΪΒ5 
β᾽ ο  Ποατ ΟΠ ΘῚ σΟη Γὰ προ νΟΟ θα] ἀΌΆΘΡΘΙ 6 ΘΟΘΆΠΙΙΙ. 

2. αἱ ἴθ οὐ. 1 κενά Ῥγοῦβιιβ ἀδηιηδνθιαῖ, 
Οὖ, οὐἶαπὶ Κιαο!, 

Ριδοβίοι, Αὐποϊάτδ ἴῃ δὰ. 
πΠ0η δάοὺ ἀθοθυποιο, 

χυτὴ 

Θυδεβὺ, Τῆι. ΤΡ. θ. Αἵ 
οοηίνα Ατη, νἱᾷ. ΒΙοοπη, ἴῃ δὰ ὃ. Ουοά 5βοααίταν δηαμεαίαπι (δ... 
ὀρϑοῖτο) τεΐουιϊ πο ρΌ88586. ηἶβὶ δὶ βιθῖμο5. οὐ ἱποχβροοίδιοβ "Ὸ}] 
δνθηΐι5. οΟρίϊηια ἀοουϊὶ (855. 

ν6] πιαχίηνε, Οἱ, " τὰ ΜΠ τ ΣῊ 
2, Ορροϑβίταπι 6ϑι εἰκὸς δὲ καί 
-- καὶ ἡμῶν ... οὖσα, οἱ 
(α0}} ποβίναγ αι νὶνὶ τ ΠῚ [Ὁ - 
θὰν ᾿ππᾶχίηιθ ᾿Ιοθι πὶ Πα] 6. 
ΟἿ 80, ὃ. Ι 84,9. ες εἶναι 
Ιοσὰ πὶ πᾶ θεν. βἰρη! οδηΐε οἵ. 
ΓΝ 59: ΜΙ δ. ΤΙΣ 
[80].. 185 4. Οοηνῖν. 2084. Χρῃ. 
Ηἶΐβι, αν, ἢ 8, 86. Βεβρίοϊναν 
δ πιαΐονεθ. ΘΟρα5. Πᾶν 8165 δ ΠῚ 
ρεαοβίνθβ, 4ᾶ5 ἴῃ ΠΠ|8 ΧΡ ΘΠ 06 
παροῦδης Ρειοροπηδβὶῖ. [Γαι 1}65 
ἰθῖσαν 
μάλιστ᾽ ἀποῦσα ἃυι μάλ᾽ ἀπο- 
στατοῦσα οἰἴδπι ἰάθο γοἰοἰοιάδο, 
αὐἷὰ ΡοΙΟΡΟΙ Θ5ὶ} παν 0}. Ρ 185 
ἀθοναηῦ ἃ ΜΥΠΠΠ|ΘΪ5. αὐ] ἰδινᾶ, 
Οοπίνὰ Οἷαβ5. νἱἀθ Αππα!. ΡΠ}. 
1808 ρ. 1155. --᾿ἀἰμελέστερον 
ἐνς διεσπάρϑαι. θὲ ἔθ .οἐ; 
θ νας, ἀὰ Πἷν. ΥἹ ὃ, 
8 ὃ. ἐλπίξω, τϑὰ ΕΠ 

ἄν οὐπὶ ἴα, ρυὰλ5, νῈ} δου. [θη ]ο- 
ΓΘ} 5ιτιι5ρίοδι ἢ νίαν αθει, Οἱ, 
Ι τ, ἜΠΠ ΛΟΥΝΝ δ 0 Ὁ ΡΥ 
Υ. 89, ΝΙΓ[Γ61.. ὃ... Θἰηλ 6 ν 
Βαρνὰ τἰὸ δ ῤλώμῇ ἐπιγενέσϑαι 
ἄν ἀϊοιιηι καταλη- 
φϑῆναι.... τὰ πράγματα, 

ΗΒ, τ 2. 

δα ηὺ Κυποσονῖ ΘΟΠἰ ΘΟ τ 6 Ε 

ἴον δ, αὐ τ 85 (1114. 5}1Ὲ ρ οὐδ 5- 
ταῦθ ἢ) ἢ 050 8} ὑϑ αἰ θ᾽ ἃ Ηλ115. 
οὗ 1.1 δι κατέχειν τὰ πρά- 
γματα Ιν 3, 8. 

8 4. πξφλνυν δε νόνς. Οἵ, 
αἂπ. 30, ῶ. -- τὸ καινὸν 
τοῦ πολέμου, ῃ Θοορὶ ἢ ἃ {τ} 
θ6}Π1 (αὖ βαθῖνα 6 111 ἀϊχθ- 
γὴν 1ἦγ. ὙἹ 82. εὖ 1180. Β15ῖ. 
Ν 18), ᾳιοὰ ἴῃ 6110 πονπὴὶ 

πο ἰῃ οχϑρθοιδία πι δοοϊά τ, 
ἀμ, 1 ΘῚ, 3, Ργονογθῖ τη 

ἐς πολλὰ καινὰ τοῦ πολέμου. 
Ο΄, Ροϊγυ. ΧΧΙΧ 6. Ὁϊοάα. ΧΧ 
80, 01. Οἷς. κὰ Ατ. Νὶ 30, 8. Νἅμῃ 
1ν}8 Ἰοοΐϊβ οὐ ἀρὰ Αὐἴβιοι. πῃ, 
Νίο, ΗΙ 11, 0, ΟἸλ}} ᾿ἰθΡονιηι ϑουὶ- 
Ρίυνὰ Πυοιποί, τὰ καινά, ποι τὰ 
κενά ΤΠ ΠῚ 6588 Ἰαἀἰοαηνιϑ, 
-- τὸ τοιοῦτον, “ς τὸ προσ- 
πεσεῖν ἄφνω: "δὶ τὸ μὴ ἀπ- 
οχνεὶν τὸν κένδυνον πιῖη 8 γΘοίθ 
τὸ καινὸν τοῦ πολέμου ρΡΡΘΙΪὰ- 
τὰν, --- ὅ δὰ τὸ τοιοῦτον τεϊὰ- 
τα πὶ 4ιιΟἸ Δ} ἐδϑϑὶ τὸ προσπε- 
σεὶν ἄφνω, ἰὰ 51. Ἰμ 16 Πρ: 6 ἀι πὶ 
οβδοῖ, αὖ ὁπ] νου} 0 φυλάσσοιτο 
᾿ Οὐμ1 Β᾽σ  Πρανοὶ τὸ ἄλλους 
ἑαυτῷ ,προσπεσεῖν ἄφνω, ΘΠ} 

νοῦν ο ἐνορῶν οομέϊα τὴν δύνα- 
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αὑτῷ φυλάσσοιτο καὶ τοῖς πολεμίοις ἐνορῶν ἐπι- Ν 
χειροίη. πλεῖστ᾽ ἂν ὀρϑοῖτο." 

51. Ὁ μὲν τοσαῦτα εἰπὼν οὐκ ἔπειϑε τὸν ᾿ἡλκί-- ἄλλαι παραι- 
νέσεις, ἃς οὐκ 

δαν᾽ ἄλλον δέ τινες τῶν ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας φυγάδων ἐνδεχόμενος 

χαὶ οὗ “Ἱέσβιοι (οἵ» ξυμπλέοντες παρήνουν, ἐπειδὴ ἌΠ 3 5Ὲ Εἴς 
πλεῖν προαι- 

τοῦτον τὸν κίνδυνον φοβεῖται. τῶν ἐν ᾿Ιωνίῳς ρεῖται. 
’ »- μ᾿ , ᾿ 

πόλεων καταλαβεῖν τινα ἢ Κύμην τὴν Αἰολίδα, 
΄ 93 ὅπως ἐκ πόλεως ὁρμώμενοι τὴν ᾿Ιωνίαν ποστή- 

ΟῚ ΄ ω μὶ 9 

σωσιν (ἐλπίδα δ᾽ εἶναι οὐδενὶ γὰρ ἀκουσίως 
ἀφῖχϑαι), καὶ τὴν πρόσοδον ταύτην μεγίστην οὖ- 

δρ. 81. 8 1. 
γίστην. 

μιν τοὺ τοῖς πολεμίοις προσ- 
πεσεῖν ἄφνω. (γυ}}15 ἀατγίε1ε5 
απ ἔδεγοπάα πὸ νἀ θαίμγ, ΡΓο- 
ΠΟΠΠΘἢ ΘΙ ΔΠΠΙηϑι08. ΡΟΙΐτ5 ᾿ὰ τὸ 
καινὸν τοῦ πολέμου ϑρεοίδιο 
ΕΧ βυϊπηδη πη οβϑῖ. ΟπδηΠ 8 ΠῚ 
δα 5θῃ θη δ Πι [αι θι τιν εἶ }} [πὲ 6ν- 
6558, 4αἱᾶ 5 ριον οὐκ ἄλλο τι 
6558 τὸ καινὸν τοῦ πολέμου 
αἰχῖν ἢ τὸ τοιοῦτον. Ρτοχίπια 
βῖο ἱπιθρρυδείανο: ᾳφποὰ 5ἱ 415 
ἀπχ εὖ ἴῃ 856 σᾶνθαΐϊ δὲ ἴη 
Ποδτι θὰ 5 ἃ ἢ πη ἃ ἀν 6 ἢ 5 ἱπη- 
ρθη ἴαοϊαι, ἔθ! 5510 
Βα ΘΟ6588 πἴαταν, Ὅ οὐπὶ ἀκο- 
θὰ5. ψϑὺῦ}]5. ΘΟἤΔΘΓοσα ἰᾷπ αἰχὶ- 
Π115. ἢδιίνιβ τοῖς πολεμίοις 
116} δἵ οπὶ νου θῸ ἐνορῶν (Οὐ 1 
θ9ῦ, 7) εὖ ΘΠῚ ἃ]τθτῸ ἐπιχειροίη 
πθοίθη τι οδῖ, Ἐν αὐτῶ. ὑθι 
αὐτός, ΟΌὉ οομίγανῖα τοῖς τ): 
μίοις ἐνορῶν 5οτίρ555θὸ ὙΠπαον- 
αἀἰάδην νἱαῖνς ΚαοΙὶ. Ουδθε:. ΤπΠας, 
ΤΡ. 6. -- πλεῖστ᾽ ἂν ὁρ- 
δ οῖτο. ΘΠ τον 81, 4. 42, 4; 

Οὰρ. 81. 81. οἵ αὐαϊαϊε Μαα- 
νἱβ. Αάνειβ. 1 Ρ. 816. Νὸὴ ἐδ 
[μό5 0115. ἴῃ ἘΠῚ Ν ΘΡΒΊΜΠῚ ΒΘΓΠΊΟ 651, 
ρα ἀε εἷἰβ, 4] οἵη Αἰοίάα ὀγᾶμτ. 
Επδρα Ρύοοιι ἀπθῖο Ιϑραιὶ ΤΆρε- 
ἀΔΕΠΊΟἢ ΒΠῚ Πϊβϑὶ (4, ὅ. Ὁ: 4). 
δρμώμενοι. Οἱ, ἀάῃ. Ἰ 64,9 
π- ὁπῶώς τὴν Ἰωνίαν 
.ςν γέγνηται, αἱ [οὐ ΐδπηι 
δὰ ἀδέθοτί ὁπ ἐπὶ πον οΥ θη 
οι, πη πιαχίπ απ Αἰπ6- 

μεγίστην οὐσαν. ναι. Η. Βες, οὖσαν με- 

αἰ θη 51 τ ἢ γα ἔπ} 51 ἰἸηέογ- 
ΟΕ ρ βϑϑθηῖ, πη αὶ δια, 5] 
πᾶνὶθι5. ὑΘΥΓΆ ΠῚ ΘΟΥΙπὶ ἃρσ- 
ΘΡΘΒΒΌΡΙ οβϑϑηΐ, δου ἃ 685 
510] οδεϊηρ τοι. θεὲ καὶ 
ἅμα εἴ. 1 14, ὃ. ὕε εἷς ἰΐθηι [ 
142, 1 οἱ 8 ἐφορμεῖν τεττἃ πὶ 
αἸἰϊσαϊιβ πᾶνῖθι5 ἰηναάδτο 
ται 6 Οθ5ίἀ 6.6 βἰρηϊπῆίοαι, Ηοὺ 
Ἰρβαηι (οἴ, 1ὅ, 1 ναυσὶ ἐπιόντες) 
πηοίὶο ἔγαβιται ΤΠιοοἀδοπηο ἢ ἰθη1- 
Ρίαν γα ηΐ, Θα πη ἴῃ [50Π100 πη Ρ Θὐιιη} 
ἴῃ ΑἸ θηβίατη 65. ΓἀοΙθη ἀπ} 
Ρᾶιαγθηί, Ψψεγραπὶ δαπάνη ποι 
50 Π πὴ ᾿τ ρΘη58η1 ᾿πἰἰοατ ἴῃ ἃ! αἰὰ 
[αοϊθη δ η1, 584 Θιἰὰ πὶ ΟΡ 65 πατας 
ἱπηρθιιβᾶ ὀχθροθίιν, Οὗ 1 88, 32. 
99, 8. ὙΠΙ 87, 4. Πειοά. [ 41. 
δας. γε: 160. 9.5 Ὁ δο. 7..86. 
ΡΙαι, ἀ6 Βερ. δ80 ἃ. [μ6». 718 ἃ. 
ὕὰταϊηᾳαθ. νἱπὶ οὐΐαπὶ [νη οτιιπι 
5 Ρ 15 Παθεί. Οἵ, Τὸν. Ηδδιι. 
ΠΡ 85 ΟΙΟἀΒ ΘΠ 12.2.2: 
θὲ ΟἸαββθηΐ δϊϊουππιᾳ θα. ἰηιθν- 
Ριδιδε Ομ θ 5 οἷ, Μα5. Ἀμθ. ΧΥΤ 
Ρ. 618 544. εὖ Αμηδ!. ρ}}}. 1808 
Ρ. 101 84, -- οὐδενὶ γὰρ 
ἀκουσίως ἀφῖῆχϑαι, αὐτοὶ 
ἱπϑύαῖθ 856 ἃν 1886. Ἐτιιδιγὰ 
ἀκουσίῳ οοπϊδόεγαπι Γἰηαν. οἱ 
Ηευν νά, διαα, ΤΠπο. ρΡ-. 41. Νδηὶ 
δἀνευθίαπι τοίου θη πὶ οϑὲ δὰ δά- 
ἰθοιῖν απ ρβδίναθ βἰσηϊ Ποδιῖο ἢ ῖδ 
(α ον Οοριδί 8)». αἰιοὰ ἰορίιαν 
40, 1. 89, 2. ἡ 98, 6. Αοιϊνδηὶ 
νην (Ἰπινὶτ 5) αἀϊδοινιη Παθοὶ 



ἐς Ἔφεσον 
οὖν καὶ ἐν- 
τεῦϑεν ὡς 

ἐπὶ Πελοπόν- τους 

48 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ 1", λβ΄. λγ΄. 

σαν ᾿ϑηναίων ἣν ὑφέλωσι. καὶ ἅμα, ἢν ἐφορμῶ- 
σιν αὐτοῖς, δαπάνη σφίσι γίγνηται" πείσειν τὲ 
οἴεσϑαι καὶ Πισσούϑνην ὥστε ξυμπολεμεῖν. ὃ δὲ 
οὐδὲ ταῦτα ἐνεδέχετο, ἀλλὰ τὸ πλεῖστον τῆς γνώ-- 
μης εἶχεν, ἐπειδὴ τῆς Μυτιλήνης ὑστερήκει. ὅτι 
τάχιστα τῇ Πελοποννήσῳ πάλιν προσμῖξαι. 

2. ρας δὲ ἐκ τοῦ ᾿Εμβάτου παρέπλει, χαὶ 
προσσχὼν Μυοννήσῳ τῇ Τηΐων τοὺς αἰχμαλώ- 

οὗς κατὰ πλοῦν εἰλήφει ἀπέσφαξε τοὺς 
νῆσον φεύ- πολλούς. καὶ ἐς τὴν "Ἄφεσον χαϑορμισαμένου 
γει. ἀνόητος 
,ὠμότ ης 

αὐτοῦ ἐς τοὺς 
αἰχμαλώ- 

τους. 

ὑφέλωσι, Ιι. ναι. Ἠδρ. Βοκκ, ἀφέλωσι. ϑ6ᾷ ποθὶβ μὲ ᾿Σρνὶ 
ΠΟῚ τηϑοῖὶβ ἀυ 81 ἴῃ 51 νΊ ΟΠ ν Υθογ πὶ οΟΙ]οΟαίοπ 6 βϑααθηᾶϊ νἱ- 
ἀθηταῦ ; Πᾶπὶ 5᾿ ἰὸν ὑφελεῖν Ἰορῖθαγ 18, 7. 82, 2, πϑαιιθ οἰδηδβεῖ- 
ΠιΠὶ δβί, πὖ νον (8455... 564 δὰ Θ8 υἱάθίιν Ρουθ ΓΘ, που τη. τπιϑι 
ἈΠ] αἱ5. Γγαϊταν. 

αὐτοῖς Βειῆῖς, οΧχ ΟἹ: ΟΣ 1 νη ΤῊ ΕΣ 88. αν. 
15. υϊσο αὐτούς, πὖ 455. Ατρ, Ρᾳ]. Ἐς, ααοι νουθὸ ἐφορμεῖν 
Ῥάγιμη οοηνοηϊί, οἰϑὶ σοηΐογᾶ5 ΜΆΜΠ. αν, 8 109 δάῃη, 1. 

δαπάνη σφίσι 455. Αὰρ. Ν η. Ο. Ρα]. 1. αι. Η. Β85. αν. Τὰν, 
ΟἸ"ν. Βοκκ. ψυρο, σφίσι δαπάνη. Αν. δαπάνη καὶ σφίσι. ΜΝ. 
σφίσιν αὐτοῖς δαπάνη. Ῥγο ῃοηι. δαπάνη Ὁ. ει1, δαπάνην. ΟΓἉ, δάῃ. 

γίγνηται. ΝΜ ι. ἢ. 6. εα. Βα5, γίγνεται. Ὦ. εὐ Ῥαᾶγηι. γέ- 
γνεσϑαι. 

8 2. προσμῖξαι. Πενοάϊδηϊ (6. 1 6η 12) ΠῚ ρ. 709 ρτδθοδρίμηι: 

τὸ τ καὶ τὸ ὕ πρὸ τοῦ ὃ οὐδέποτε εὑρίσκεται φύσει μακρά, 
Οὐἶη8. 'ρ86. ΘΧΘΘρ ]Ο 6 ΠῚ βίδύαὶυ ἴῃ Δαρτη θη 0 ἰοια ρ ΟΓΪ ιἔξευον ΘΧΘηι- 
ῬΙῸ αὐλιιν}), ἃ ἴα]δἃ Ἀπ] ρα δαθβιδη νογαπι ἴῃ δ ἀεβίποηύαπι (κῆρυξ 
κήρυκος, φοῖνιξ φοίντκος) ν᾽ ἀοίαν. ἀποία πη 6556. ΠΟηριΙΠΊ ΘΗΪΠῚ ὁ 
οβίοπάμηι ειξιάδης ἴῃ ΟοΥΡ. ἴηβον, ἢν 560 οἱ ἐπιμειξίας ἱ ἴῃ Ρμοά. 
ἀθ. ἴγὰ Π}. 6οἀ. (ΟΠΊΡΟΓΖ, 90]. ΧΧΧΝ 88. Αἰαιὶο αἱ ἃ βιῖγρ8 πὰγ ἂι 
πήγνυμι πήξω πέπηγμαι ἐπάγην, 5ἷο ἃ 5βέῖνρε μὶγ ἢι μίγνυμι μίξω 
βΕμτυ μαι ἐμΐγην. Οατο ΠΟΙ Δ] Π}115 6Χ 110 ρταθοθρίο προσμίέξαι ΒΟΥ ΒΘ 6. 

ὕλρ. 89, 81. προσσχών. Ραϊ, πὶ. τεο. Αὐρ, προσχών. (ΟἹ, 
βᾶ. 1 1ὅ. 

Μυοννήσῳ. Δπίο ΒΕκ κι. οὐ ἴῃ ῥ᾽] ον βαιιθ τη ΠῚ ὈΡᾺ 5 “Μυονήσῳ. 
δεᾷ νἱά. δια. 618. δἱ ἰὸ θὰκ, ΟἿ ἐδ Ῥεϊοροπποϑὶ πομλῖηθ 58. 1 Ἶ 

ΥἹΙ 8, 4 εἐοἀοηιαιιο βρθοιαὶ ἄκου- γνώμην εἶχεν ροιεῖν βουῖθὶ. ΟἿ, 
σίως 11 8, 1. --- οἴεσϑαι, Αὰ δάη, 385, ῶ. -- προσμῖξαι. ΟΙἴ, 
ἰος,. εὖ Δ η1 δι τη ΘΠ} γι τὰ ξλπίδαω δίῃ. 1 46, 8. 

δ᾽ εἶναι. .- ἀφῖχϑαι, ἐχ 5ιρ6- ἀρ. 82. 81, παρέπλει. 
τίοτο παρήνουν τοροϊοπάπμη ἔλε- [Ιοπΐδο ᾿ἰτοτὰ. -- υοννήσῳ 
γον. ΟΓ, άπ. ΙΝ 8, ῶ. -- Πισ- τῇ Τηΐων. Οἵ, διναν, 648 Ἔχ, 
σούϑνην. Οἵ. ΔῊΝ 1116. ὅ. «εἰν ΣΧ ΧΥΠΙ ΘΙ ἘΘΙ ΟῊΝ 
-- ὥστε. ΟἿ. δᾶμ. 11 2, 4. πλοῦν 5ἴπ6. αὐἰΐουϊο, υὐ καϑ' 
ΟΣ γὴ εξ αν τῆς ὁδόν. Οἵ, ὙΠ 81, 8 δὲ ἐν πλῷ 

γνώμης εἶχεν, αἢ οδπὶ 56η-Ἔ ΨΥΨἸῚ 84, 9. -- ἀπέσφαξε. αἵ. 
16} τἷ ἃ ΠῚ Ρ Οὐἱ 8 81 Πὶτὶ Π) απ [107, ὟΝ -- τοὺς πολλούς. 
Ἰπο!ἰπαθαῖ, αἱ τὴν πλείστην ὍὌὸ Ἰλς δρροβιίΐοπο οἵ, Κτυθρ. 

[Φ] 

"»} 

τϑ 
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αὐτοῦ, Σαμίων τῶν ἐξ ᾿ἀναίων ἀφιχόμενοι πρέ- 

σβεις ἔλεγον οὐ καλῶς τὴν Ελλάδα ἐλευϑεροῦν 

αὐτόν, εἰ ἄνδρας διέφϑειρεν οὔτε χεῖρας ἄντ- 

αἰρομένους οὔτε. πολεμίους. ᾿ϑηναίων δὲ ὑπὸ 

ἀνάγκης ξυμμάχους" εἴ τε μὴ παύσεται, ὀλίγους 
μὲν αὐτὸν τῶν ἐχϑρῶν ἐς φιλίαν πΠΠ 
πολὺ δὲ πλείους τῶν φίλων πολεμίους ἕξειν. καὶ 
ὁ μὲν ἐπείσϑη τε καὶ Χίων ἄνδρας ὅσους εἶχεν 
ἔτι ἀφῆκε χαὶ τῶν ἄλλων τινάς ὁρῶντες γὰρ τὰς 
ψαῦς οἵ ἄνϑρωποι οὐκ ἔφευγον, ἀλλὰ προσεχώρουν 
μᾶλλον ὡς ̓ “ττικαῖς. καὶ ἐλπίδα οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην 

εἶχον μή ποτὲ ᾿ϑηναίων τῆς ϑαλάσσης χρατούν- 
τῶν ναῦς Πελοποννησίων ἐς Ἰωνίαν παραβαλεῖν. 

88. ᾿ἀπὸ δὲ τῆς ᾿Εφέσου ὁ ᾿Δἀλκίδας ἔπλει κατὰ 
τάχος καὶ φυγὴν ἐποιεῖτο ὥφϑη γὰρ ὑπὸ τῆς 
Σαλαμινίας καὶ Παράλου ἔτι περὶ Κλάρον ὁρ- 

ὕαρ. 88. 81. Αλάρον. ΒΕεκκ. 46 Ῥορρ. οοπίοοίατα Ἴκαρον 
εἰ ὃ 2 Ἰκάρῳ. Οἷ δᾶῃ. 

αὰ Ῥίου. Ρ. 806. τ. ὃ δὅ7, 8 εἰ αἥῃ, 11,1. -- μήποτε. 
δὲ απ. Υ 0, 4. παραβαλεῖν. Νεραῖίίο ροϑιὶ 

δ 3. τῶν ἐξ ναίων. ΟΙ. ΠΟΠΊΘ ἢ ΘΧΒΡΘΟίδιΙΟἢἶδ5. ν᾽ πὶ ΠΔ 65 
δᾶῃ. 19, 3. -- τὴν Ἑλλάδα ἱπῆηϊιϊνο ἀγίΐοι!ο οαγοηιὶ ἰτὰ δά- 
ἐλευϑεροῦν. Οὗ 1 8, 4. --- ἀαἷϊα οβί, τἰὖὖὸ 4101] ροβὺ ἰπηρθα)- 
ἘρΝ. ὁεερ τ ειθεν. Ἐχϑρο- τ} 11 δὲ τἰπιουὶθ Βαθβίδηθνα (οἴ. 
Οἵδ5 [ουϑίτδι αατ εὖ διαφϑείροι 
δας εἰ διαφϑείρει. Αἱ οἵ. δάῃ. 
9, 2. -- χεῖρας ἀνταιρομ ἕ- 
νους, Ριορι. Ἰηᾶπτ5 (5185) 
οοπίτα το] 6 η 865 (αἀ ρυρπδη- 
ἄυπι). Οἵ, Ηεγοά, ὙΠ 209. 

8. Χέων ἄνδρας. Εχ 
.ἢ15. ΑἸοϊάστη. δα ΟἸϊαπι ἀρ υἰβιιπὶ 
6556 πιᾶ]ὸ οοἸ Ποῖ Ηδ85. Του, 
Τῆιο, Ρ. 34. Νᾷῃ) ΠῸ5. ἸΙΟΠΔΪΠ68 
τηδυῖ 1π΄ ΠΔνΊθ 58. ΟΠΘΡΆΡ15 ΟΔΡΙΟ5 
6558. οἱ οχ ἰρβὶβ νευθὶβ χατὰ 
πλοῦν 8 1 οοἸΠἸσὶ ροίοβϑὺ οἱ ὃχ 
οἶβ, 4ηδθ 1Π| ΘΥ, 4 Ιοσαυταν, ΜΠ] τῸ 
ΤΩ Ϊ "15. ἅτ 06 6 ϑὅ'διηο 04 116 ὁὰΡ- 
{ἰϊνο5 αὐθάιιοίοβ 6556. ἰάθηὶ Πδᾶβ, 
ἀδῦορθαι ἀΐϊοογο Νάηιϊ ααὶΐ 50]] Πἷς 
ΘΟΙΠΙΘ]Ο  ἍΠαΡ. ϑϑτηϊ, οτδηΐ 
ἈΑπαϊίδε ὃ 3, απ ᾿ποο γα πὶ οἱ 

Αἰ δηϊρηβίημῃ Πο5.65, ᾿δοράἀηθηλο- 
ΠΙΟΥ ΠῚ βοοὶ!. Οἱ, 19, ε πνο ταν 
1, -- ἐλπίδα, ἐχϑρδοίδιϊο: 
Ὦ 6 πι, ΟΡ ᾿ἴ 0} 6 1, Οἵ, Ὑ1Π6Ὶ, 2 

ΤΒυογαΙα15 Ὗο]. ΤΙ. 56ο:. 1 

δάη, 1 16 οὐ ἰηἴνᾶ 89, 2) οὐ ροβιὶ 
δαϊοού ντΠὶ ἀπροσδόκητος ΥΠ 
29, 8. ΡΙδναπιαιιθ Ροϑὶ (168 μή 
ορίαυϊν πὶ ἀπὶ οΟπΙ αποίϊψ πὶ ἰθοὶ 
εχ δάῃ, ΠῚ 18, 1 ᾿Ἰη6}16668. Πα- 
ραβαλλειν Ἰπίναηβὶ εἰν ὉΠῚ δϑῦ, τὐ 
διαβάλλειν 1 88, ὃ. Θιρηϊῆοαι 
ἰγαίσογθ αἰ ἀαρυὰ Ηδτοὰ. ΝῊ 
179... λοι). ΧΙ 16. 
Ὅμρ. 88. 51. φυγὴν ἐποι- 

εἴτοι Οἵ δά: 1 68, 2. δΔΟΘΓΟ 
ἔὰ δ᾽ ἃ πὶ Ἰμαληϊ φαοατιο δὶς ἀϊόπηι. 
-- ὑπὸ τῆς Σαλαμινίας 
καὶ Παράλου. Εγαηὺ ἀπᾶθ 
{υἸ 6 ΠΊ65 ν ΘΙ 65 οἷν ταὶ ΑἸ] θη ΐθη- 
βίαι δὰ νᾶυῖὰ Ρυθ] θα ποροιϊα 
ΒΟΠΙρθι ἰηϑίγιοίαθ ραγαίδθα 6. 
“ΡΠ ΒΥ Βο , 61) 4. ΜΠ 
18, ὅ. 14, 1 οὐ Βοόθοῖ, θεοοη. 
οἷν τ τῃ. Δ Ὁ: 599;, -18}.. Υδὶ Ἢ8- 
να]. Ατῃ. ρ. 7754. ϑομοβδιηδηῃ. 
ἈΑπήαα, ὅτ, Τρ. 448. -- περὶ 
Κλάρον. Οἰαιι5 (τὸ πρὸ Κο- 

4 

Ὁ 



Πάχης δὲ 
᾿Δλκίδαν μέ- 
χρι Πάτμου 
ἐπιδιώκει. 

50 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΎΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙ, λγ΄. 16΄. 

ὧν (αἴ ἀπ᾿ ᾿ϑηνῶν ἔτυχον πλέουσαι). καὶ 
δεδιὼς τὴν δίωξιν ἔπλει διὰ τοῦ πελάγους ὡς γῇ 
ἑχούσιος οὐ σχήσων ἄλλῃ ἢ Πελοποννήσῳ. 

Τῷ δὲ ΠΙάχητι καὶ τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἦλϑε μὲν 
καὶ ἀπὸ τῆς ᾿Ερυϑραίας ἀγγελία, ἀφικνεῖτο δὲ 
καὶ πανταχόϑεν᾽ ἀτειχίστου γὰρ οὔσης τῆς ᾿Ιω- 
νίας. μέγα τὸ δέος ἐγένετο μὴ παραπλέοντες οἵ 
Πελοποννήσιοι. εἰ καὶ ὡς μὴ διενοοῦντο μένειν, 
πορϑῶσιν ἅμα προσπίπτοντες τὰς πόλεις. αὐτάγ- 
γελοι δ᾽ αὐτὸν ἰδοῦσαι ἐν τῇ Κλάρῳ ἥ τε ΠΠ|άρα- 
λος καὶ ἡ Σαλαμινία ἔφρασαν. ὃ δὲ ὑπὸ σπου- 
δῆς ἐποιεῖτο τὴν δίωξιν καὶ μέχρι μὲν Τ]άτμου 
τῆς νήσου ἐπεδίωξεν, 

ἑκούσιος. (55. 
568 οὔδῃι δάηῃ. 1 138, 4. 

8 8. Πατμου γιπά. Μοβαυ. Ατ. 
.». Οὕτη. πυ}}π8 Αἰὰ5 δυοίοῦυ ἀθ δ Τιαΐπιο ᾿πϑαϊα ἔδοθγὶΐ 
οὐράο ἰοσεπάυμη Πάτμου. 

ἘγΡ5 Οαγῖαθ ἴῃ πιραϊίθγσαπθο, ποὴ ἰπδπϊδ.“ 

“αγμου. 
ΠΊ ΘΠ. ΟΠ 6], 

λοφῶνος ἄλσος τοῦ Κλαρίου 
᾿πόλλωνος, ϑίταν. 6042) 651 Τουἷδθ 
ἰοοβ ποῖ ῬΓῸρῈ ΟΟΙΟΡ ΟΠ ΟΠῚ 
ἱπίου ΜυΟππθϑθαη οὐ ἘΠ ΘΒ. 
58. Εὁ ἰριίαν ΑἸοϊάδβ, δπίθ- 
αὐυδη ἘΡΠΘβυτη ΔΡΡυ 556οΐ, ρεῦ- 
ν θη. ΡΟίαΪΐ, ΑἸ ΔΗ ΊΒ ΠῚ 5αργἃ 
δα ἀδε τ Ὡ18}] Ἰοϑίπιιβ. ΝῸ5 φαϊ- 
ἄθηι οΟἸΪ πὶ ΟὉ γουθα 990..1 Ἴκαρον 
οὐ 82 Ἰκάρῳ βου θπάαπι οδηβιῖ- 
Ὠ11Ὲ5.: 564 Πᾶθο οοηϊδοίατα ὈΓΘΥΪ 5 
αν Πδδοκ. δεν. δἱ. ᾿πΡ τ Πα 
[δὶ ὰ5. οὐ βα Ὀ 15 το αἰαία δδὲ Δ 
Ἄτης οἱ Ηδδβ., 80 Ποῦ οὐ ἴῃ Ἐρ]ι- 
Ἰποῦ. ἀηιϊαα, βυμαϊου. 1886 τ. 681 
544. οὐ ἴῃ Ἰνασαῦγ, Τῆιο. ᾿. 17 
5644. διὰ τοῦ πελά-: 
γους. Ῥ6Υ ΔΤ ΠΊ, γϑ]Ιοία ΟΥ̓. 
ΟΥ, 609,1. --- σχήσων. Οἵ, δᾶη. 
110, 4. 
ὃ 2. τῷ δὲ Πάχητι καὶ 

τοῖς ᾿Αϑηναίοις. οἱ. δάη, 1 
110,8. ---ἦλ:ϑε.. . ἀφικνεῖ- 
το. Αοτνβίυβ ἀθβ τὺ παηῖΐο, 
ΤΠῈΡ ουδοίαση ἀθ ρ᾽ αυῖθιι5. ἀθῖ ΠΟΘ Ρ8 
Αἰαι]5, Εδάθπι (θη ΟΥ ΠῚ Πιαὶᾶ - 

ὡς δ᾽ οὐκέτι ἐν καταλήψει 

οἱ Απρ. ἑκουσίως. ΟἿ᾽ Τοῦ. δα ΡΙγα. ρ. θ, 

ΒΕΚΚ, ψαϊρο Δάτμον. ὅτ. 

Τιαἰπηιι8 ΘηΪΠῚ οϑὲ Τ]ΟΠ5 οἵ 
ΡΑΙπΊοΥ. 

(ἰο 22, 8. Ῥαγιϊουϊδα μὲν καὶ 
.ἷ δὲ καί 5ΙΠΆ ΠΡ ἰᾶπι 1 119 

ἰδοίπο Β0ηῖ, ἀτειχίστου 
οὔσης τῆς Ἰωνίας. Εχ ρυῖπηο 
6110 Ῥούβίεο γϑροιῖς 606}. Οἵ, 
Ηροτοάοι. [32 οὐ ῬΑ] πὰ, Οπδοϑι. 
ἰδὲ. 1 Ρ. 108. Ροβίθα οοπίγα 
ΑΥΠΘΠΘη565. ἘΓ65. ΠΉΙΠΪΤῚ νἀ εὈ]- 
τηι5 ὙἼΠΙ 14, 8, 84, 4. -- καὶ 
ὥς, γ6] βὶο, 1. 6. καίπερ ἀτει- 
χίστου οὔσης. -- αὐτόν. Ο0υ- 
Β0Όν 5. ῬΟΒίτππὶ ῬΥΟΠ ΟΠ δὰ 
ΑἸοϊάδτη γοίογίασ, 

8 8. ὑπὸ σπουδῆς 
σπουδῇ, σπουδαίως. Οἵ, ΙΝ 66, 
ΙΕ ΟΥΕ: ἐπεδίω: 
ἘῈΨ. ΤΟΙΣ δᾶῃ. 09, 1. -- Οὡς 
δ᾽ οὐκέτι... ἐφαίνετο. 
ΡΥΟΡΥ. ΟὑΠῚ ΠΟ ΔΠΙΡΙΪὰ 5 
ἴῃ ΟΠ ΡΓΟμοπβίοηο ν᾽ άθτο- 
ΓΤ (0[85515}, 1. 6. σὰ ἢ νἀ ονοΐ 
56. ΠΟ ἰδῃι Ρ0586 Ο0]858 6ΠῚ 
ἢ 501 σΟμΡ ΓΘ ΒΘπάετο, αυΐ 
οἰἷαπι δϑϑδαιϊ. βίθρῃ, ἴῃ 
ΤῊ 5. ν. κατάληψις. ϑυθιθοίππι 
τὰ 6 νου ἐφαίνετο ποη 6558 
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᾿ ’ ᾿ ᾿ Α 

ἐφαίνετο. ἐπανεχώρει. κέρδος δὲ ἐνόμισεν. ἐπειδὴ 
δ 9 . 

οὐ μετεώροις περιέτυχεν. ὅτι οὐδαμοῦ ἐγκαταλη- 
φϑεῖσαι ἠναγκάσϑησαν στρατόπεδον ποιεῖσθαι καὶ 
φυλακὴν σφίσι καὶ ἐφόρμησιν παρασχεῖν. 

94. ΤΠΙᾳαραπλέων δὲ πάλιν ἔσχε καὶ ἐς Νότιον ππε ον 
μενος δὲ Νο- τὸ Κολοφωνίων. οὗ κατώκηντο Κολοφώνιοι τῆς τιον αἴρεῖ, 

ἄνω πόλεως ἑαλωκυίας ὑπὸ ᾿Ιταμάνους καὶ τῶν τὰ "ὐ ς 
ιν καὶ ἐν ολο- 

βαρβάρων κατὰ στάσιν ἰδίᾳ ἐπαχϑέντων. ἑάλω δὲ αἰῶ! ΣΡΌΣΣῚ 

- ΤῊ 9 

στρατόπεδον. Τέ, αποᾶ οἸτηι 5οαποθαίαν, οὁπὶ|. 1ἰ. αι. Η, Πρ. 
Βεκκ. Οὗ, δὰ. πιαὶ. ᾿ : 

Οαρ. 84. 81. ᾿Ιταμάνους. Η. ταβάνους. Ὁ. 1. ᾿Ιταμάγους. 
γιπα. Ἰταμένους. ΟΥ̓́ δάῃ, 

ἰδίαν εοαὰ. Οἵ, δάη. 

οἰἴαββθη Ποβίϊιηη, 
Ῥυΐαν!ῖ, πη δη  δϑύιπὶ οϑί: 5οα ἴὰ- 
ΟΠπ5. ἰὰ αιοὰ 506}0]. οὐ 81] 
5ιαί πο πί, ΕΣ ᾿Β ΕἸ Πιθίπυ 6556 ΑἸοὶ- 
ἀδ5 Ρϑυϊο, δηΐθ ργοποπιῖπα αὐτός 
ΞΙσῃϊΠοαίι5. 56 νεὶ [06 ἀ150}1- 
δεῖ, ἀποηΐαπη ἃ νογθὶβ ὁ δέ δὰ 
Ῥομδίομη τϑαϊϊ ογαίϊο. Αο ὶ 
ΒΙΠΉ}Π18ἃ αἸοοπαϊ ΒΈποΓἃ ΘΟΠΊρΑΓα- 

ἐφαίνετο ἱπιρουβοηδ ον 
Ροϑἰταπν 8561 ΟὈΒΟαΓ6. ΒῈΡΙ ΘΟ ΏΤΩ 
τὰ πράγματα 5εοτὶρίονβ Δ ῃΪπ10 
ΟὈνΘγβαί! ΠΏ 6556 ἢτ ψϑυὶβ᾽ 1116. 
Οὐ, αἄη, 1 187, 4. --- ἐπανε- 
χώρει, 60, ἀπᾶρ ρτοὔϊεοοιβ 
Βπαὶ, τοᾶϊυ αι ΟΕ 1 68,2. 181, 
ΒΥ 90. 9.5 Έ 4 9: 055. 3. 
ΥἹ 0, 8. 97, ὅ εἰ δάῃ. 108, 
8. --- ὅτι οὐδαμοῦ ὌΝ 
παρασχεῖν, αποὰ πΠι5 4 118 ΠῚ 
ἀδρυ ἤθη 586 (πᾶνοθθ Ποϑβί!]65) 

ααοαά Βίθρ]ι. 

σαβίτα ΠΠΠἾΓΘ οἱ δὶθὶ 6845 

οὐϑίιοαϊοπαϊ οἱ βίδίϊοπθβ8 
ἴρ5ῖ5» Ορροβϑιίαβ πααθϑηάϊ 
(Ξε πανὶθὰ5 οὐβίάϑη[) ἢ 6- 
᾿ξεβϑιἰδίοη ρΥΆΘθεσα 60- 
Βοίδε δεβϑϑεπί. ὡῚὡρφέσι δὰ ΑἸο- 
ΠΐθΠ565 τοίου, ΞΈΡΕΙ νος, ἐφόρ- 
ψησις οἷ. Δάη. ΠΠ|89, 9. Νοπλίηᾶ 
ΤΟΓΏΤΩ ΡΟΠΐ οἰϊδ ἀθ οοοαοϊοηϊ- 
Ὀμπ5. εὐ οδιιβῖ5. δαγατη νἱαϊηιι5. δα 
Τ 52, 2, Π 44, 8. Ὅε τῷ Ιοθοβ 
ὙΠ 10. 18. ο0 ΟΠ ΡΑΓαΥΙ ᾿πθ6ὲ 
Ατη, ΡΟ 65 δαίοπι Πθοθβϑὶἑαἰ6 ΠῚ 
ΘὈϑιἀθπαϊ οἴαββθη ΠΟβί!οπὶ ᾿ᾷ 60 

ἕασίοθαὶῖ, αποὰ ΑΥΠ ΘΠ θη βίθτη ὧδ 
ΜΥΠΠΘΠδοῖβ ἀθογθύατη, αποά οἱ 
Ρενασοπάστη οταΐ, δχϑρθοίαθαί, 
ΟΥ ὁ. 28. Ρτϑρίογεα ἰοία 1,65- 
θὰ5 ποπάπηι βιιθίθοία ογαί. Οἵ, 
5. ἢν 

άρ. 84. Οὗ, Αὐἱϑβίοι, ΡΟ. 
ὃ. Ροΐγαει. || 2. -- 81 

πάλιν, Ἰ. 6. ὀπίσω. --- Νότιον 
τὸ Κολοφωνίων. Ὁ ΡΡΙ ἀτιπὶ 
ΟΟἸΟΡ ΠΟ ἴππὶ πιᾶτὶ ἱπ] Π}1 Π 68. 8Ὀ- 
οβϑύ ἃ νϑίϑγε ΟΡ οπο ἀπὸ ἔδυ πη 6 
τ Πα ράαββαμπὶ, ἰπηαιΐϊς Τιν. 
ΧΧΧΝΤΙ 26. ΚΜ εὶ ροτίππη Παραϊΐ 
ναὶ σοί ΠΠ{π8 παν] 15. ΟΡΡοτίι- 
πυτη.“6 ΧΥ 455. Οἵ. βοϊηοὶά. δὰ 
Χρη, Ηϊβί, 1 2, 4. -- κατῶ- 
πηντο. Οὐ απ. Ι 120, 2. -- 
τῆς ἄνω πόλεως. . Τὴν ἄνω 
πόλιν νοοαὶ τὴν ἀπὸ ϑαλάσσης 
[οἵ, «ἅη. 1.98, 77, νεΐογοπι Οο]0- 
ῬΠΟποῖι.“.. ΑΘ. Ρονι. -- ἾἸτα- 
μάνους. Ἐβύ πουῆθη β᾽ ΠΟύΠΤη, 
οὐδ 5ἰ πὰ ἃὉ θὰ ροῖϊπ5 ἴπ- 
οἱρίππί, νοϊαΐ ᾿Ιϑαμίτρης. -- 
κατὰ στάσιν ἰδίαν ἰἸυίον- 
Ῥτγοίδηξῃν ργορύθυ ἰπὲθ65 11 ἃ ΠῚ 
βοαιιίοη θη. Οποᾶ σὰπὶ ποὴ 
αρίε ἤεῦὶ νἱἀοαίαν, ΒΙοοτηΐ, οἱ 
Κααθο. (ἴπ ϑ8εθοά, Οοτητηθηί, ΠΠ 
1 ρ. ὅ86) ἐδέᾳ Ιεσοπάσπι οοηϊο- 
οογπηΐ γορα 2, 8 ἰδίᾳ κατὰ 
στάσιν μηνυταὶ γίγνονται οοτη- 
Ῥαιδηίθβ. [14 τϑοϊρί πάη δβί. 
ψυϊσαίατῃ [γιϑέγα ἀθίθηἀι Καοπιρ. 

4 
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ρον πὰ μάλιστα αὕτη ὅτε ἣ δευτέρα Πελοποννησίων ἐσ-- 

ἘΣ ναίοι, βολὴ ἐς τὴν ̓ Ἵττικὴν ἐγίγνετο. ἐν οὖν τῷ Νιοτίῳ : 
πατοικέξουσι. Οὗ καταφυγόντες καὶ κατοικήσαντες αὐτόϑι αὖϑις 

στασιάσαντες, οἵ μὲν παρὰ Πισσούϑνου ἐπικούρους 
᾿ρκάδων τε 
διατειχίσματι 
Κολοφωνίων 
τευον, οἱ δὲ 
γάδες τὸν 1]άχητα ἐπάγονται. 

χαὶ τῶν βαρβάρων ἐπαγόμενοι ἐν 
εἶχον καὶ τῶν ἐκ τῆς ἄνω πόλεως 
οἵ μηδίσαντες ξυνεσελϑόντες ἐπολί- 
ὑπεξελϑόντες τούτους καὶ ὄντες φυ- 

δι" ὁ δὲ προκαλεσά- 
μενος ἐς λόγους Ἱππίαν τῶν ἐν τῷ διατειχίσματι 
9 ’ 2 ρχάδων ἄρχοντα, ὥστε, ἣν μηδὲν ἀρέσκον λέγῃ, 

9 κ Ψ ν πάλιν αὐτὸν καταστήσειν ἐς τὸ τεῖχος σῶν καὶ 

8. 2. ξυνεσελϑόντες. 
ὅὍόντες, ταὶ 5 τϑοίθ, 

ὃ 3. 

Ουδοβῦ, Τῆυο, 
δευτέρα .. 
1 ᾺΠ,..:.2: 

ΘΥΤΟΣΑ ἘΔΟΣ καταφυγόντες 
εννς αὐτόϑι, ααἱ 60 οοπΐα- 
Θογᾶηΐῦ οὐ 101 ἀοτηϊοὶ!ϊα 60]- 
Ἰοοσανοτδπί. 6. ποιηϊηδίϊνὶβ 
οἵ. Κυπερ. ὅτ, 8.50, 9 δάη. 1. -- 
ἐπικούρους ἀρκάδων. ([ 
ΝΠ 57, 9 οἱ Δ δβοεοίιβηη. Ἀπέϊαιι. 
αν. Τρ. 871 54. -- ἐπαγόμενοι 
Ραυεο, ριᾶθβ, 6 οἷβ ἀϊούιπι, 4πὸ- 
γι] δάμιο ΌΧΙ] Ο αὐαπίαν, Οὗ, 
ΨΙ.6, ιν οίος ἶῃ δὰ Χὶ}} πη 
Δαἀμθ οπέ65. -- ἐν διατει- 
χίσματι. Ῥοτνί. ἴῃ πη πη ἰ{ϊ0 - 
αἰ 5 ἀγθθοτὰ ᾿η ουβδορίθη- 
1} 5. [Ιὰ οϑὲ ἴῃ ρᾶγίβ ὉΓῸ18, 
αιδ6 ἃ το] Ια ἃ ΠΡ Ὸ 56Ρ8ἃ - 
γΓᾶιᾷ οἱ οαϑδίβ][Ἐ  ηϑῖδν οΥὐδί. 
Πα ΡΟΙΥΌΪ νϑυθὰ διατειχέξειν 
τὴν πόλιν ἀπὸ τῆς ἄχρας ἃ 
ΒΙοοηιῖ, 4||αἰὰ Τἰνῖ5 Χ ΧΙ ΤΙ οχ- 
Ῥυθβϑὶῦ Πα 5. ν 110 ἘΠ Ὶ|} 6 πὶ ἃ Ὁ 
δ΄ 6 ἰπίουβδορίτο. Οὗ Υ1] 
00, 2, --- ἐπολίτευον, ρατιὶ- 
οἷροβ παν μρεὶ οὐδηΐ. Οἷ. 
δάη. 1{ 40,1. Νοιῦα καὶ τῶν 

. ἐπολίτευον φυδοίον ἰηϑύλια- 
{ππὶ 56 ηἰ θη 8 6 οΥἀἴΠ ΘΠ (οἵ μὲν 

οὐδῖχον «( :,.. οὔ δὲ... ς ἐπᾷ- 

Ρ. 1454. -- ἡ 

. ἐσβολή. Οἱ 

(455. πὰρ. ΟἹ, πη, 411 ποθ} ξυνελ - 

τὸν ἐν τῷ οοὐὰ, Οἵ. ἀάη. 

γονται)ὴ Ἀθάϊία 5αηΐ, ΟΥ̓Δ, 11 88, 
2. ἤδπὶ Ἔχρ]ϊοαι {Π|16}} ΒΘ ἢ}. δά 
ἜΧΡΙΪΟ, Το. Ρ. 11454. - ὑπεξ- 
ελϑόντες τούτους. Αροιδᾶ- 
{ἰν απὶ 5᾽ ΠῊ} 1 πισὰ νου θοσιιη ὕσεκ- 
στῆναι οἱ ὑπεκτρέπεσϑαι ἴῃ 
Μδμ. αταμημη. 8 3938, 4 {ΠΠϑίγαὶ 
ΒΙοοπιῖ, Οἵ, ὑποχωρεῖν 11 86, ἢ 
οὐ 101 δάη. 

8 8, ὁ δὲ προκαλεσάμε- 
νος σοι. ϑϑαυϊίαν Δηδοο  α Π 
ἴῃμἀο δχουγίτπμη, αποάᾶ »δουρίου Ρτο- 
Ρυῖο ἐξελϑόντα, αὐτὸν ἐν φυ- 
λακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν νοϊυῖι Ρον- 
σ6γο, ϑεὰ 1160} Ο51015. νυ} 5 ὥστε 

. ὑγιᾶ οὐδ ΟΠ 6 ἢ ἡγιίαν! 6 Χ- 

ὑγοπιὶ ἱποῖβὶ ραγοὶρίαπι ἴῃ θη - 
ἀἰαύι πὶ ΡΥ Ἰηαν  α ΠῚ ῬΘβ  γθη5, ἀπὰθ 
ἢ ΟΠλἰ παιϊνὶ ἀΌΒΟΙαἰϊ δχουῦι ϑαμΐ, 
ΘΊΏΔ1}|65. ΘΟὨΡ ΘΠ Θ βίο μ685. ἰθραμ- 
(ὰν ΤΥ 80, 4, Χριυ. Ογν. Κ΄ 6 
8. Ποηγοβίῃ. 1111 80. [μιοὶϊ. αὶ, 
ἂς, ΧΙΝ 9. ΧΙ 3.  ΟΔΈΕΙΝ 
ΠῚ 99 ρ. 005. -- τῶν... ἄρ- 
χοντα. ὕὍπηι ἀοχονταὰ ἃὐίίοι!ο 
ὁᾶτοιο Ροϑβϑὶϊ (οὕ Ν 61, 2. ΝῊΙ 92, 
δ), αὖ Βοηιοηιία σοηϑίοί, τὸν ἰἴὰ 

τῶν δυοίονο (855. ταθ δν8 Β0ΠΠ- 
οἷἱ»; -ς ὥστε, “ΘΓ, Μαῖ. (ἷν 
8 4719 ἃ οἱ 029. -- ὀ σῶν καὶ 
ὑγιᾶ. 8 Ἰ ν αι τ οὐ 1} 60 τι ΠῚ 6 ΠῚ, 
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ὑγιᾶ. ὁ μὲν ἐξῆλθε παρ᾽ αὐτόν, ὃ δ᾽ ἐκεῖνον μὲν 

ἐν φυλακῇ ἀδέσμῳ εἶχεν, αὐτὸς δὲ προσβαλὼν 
τῷ τειχίσματι ἐξαπιναίως καὶ οὐ προσδεχομένων 

αἱρεῖ. τούς τὲ ᾿ἀρκάδας καὶ τῶν βαρβάρων ὅσοι 

ἐνῆσαν διαφϑείρει" καὶ τὸν ᾿ἹΙππίαν ὕστερον ἐσ- 

ἀγαγών, ὥσπερ ἐσπείσατο, ἐπειδὴ ἔνδον ἦν, ξυλ- 
λαμβάνει καὶ κατατοξείέει. Κολοφωνίοις δὲ Νότιον 
παραδίδωσι πλὴν τῶν μηδισάντων. καὶ ὕστερον 

᾿Αϑηναῖοι οἰκιστὰς πέμψαντες κατὰ τοὺς ἕαυ- 

τῶν νόμους κατῴκισαν τὸ Νότιον, ξυναγαγόν-- 
τὲς πάντας ἐκ τῶν πόλεων, εἴ πού τις ἢν Κο- 

λοφωνίων. 
85. Ὁ δὲ Πάχης ἀφικόμενος ἐς τὴν Πυτιλή- 

νην τήν τὲ Πύρραν καὶ ἬἜρεσον παρεστήσατο, 
χαὶ Σάλαιϑον λαβὼν ἐν τῇ πόλει τὸν “ακεδαι- 
μόνιον κεκρυμμένον ἀποπέμπει ἐς τὰς ᾿᾿ϑήνας 
καὶ τοὺς ἐκ τῆς Τενέδου Μυτιληναίων ἄνδρας ἅμα 
οὺς κατέϑετο καὶ εἴ τις ἄλλος αὐτῷ αἴτιος ἐδό- 

κει εἶναι τῆς ἀποστάσεως᾽ ἀποπέμπει δὲ καὶ τῆς 
στρατιᾶς τὸ πλέον. τοῖς δὲ πα τς ὑπομένων 

ὁ μέν. Δλπρ. Ε. ῬΑ. 1ι. αι ερ. Βα5. αν. Τναπν, πι8]6 ὃ δ᾽ νοὶ] 
ὁ δέ. Οἱ, δάη. 

8 4. χατῴκισαν. Αυρ. Ρα]. αι. Η, α. Μ. κατῴκησαν, ουϊι5 
Υἱβ Ποη δϑβί δρίϑ. 

(λρ. 8ὅ. 81. Ἔρεσον. 1. αι. Μοβαι. (ἀρμιὰ Ηοίι.) Αν. 
Οἰν. Ἔρεσσον. Βε5. ᾿᾽Ερεσσόν. Αὐ νἱᾶ. 54, ο. 18. 

ΒΑΪν τὴ οἱ βοβρίίοπι, βοβρὶ- ἰοῦθβϑ, ἄμποθθ οοἰοηΐδθ. 4005 
το πο] απηθ πᾳ 6 ἀϊοσαηΐ ΑἸΠΘηἴθηβ65 ΟΟΙ ΟΡ ΠΟ ἢἾϊ5. αὖ οο]0- 
[απ πὶ.-- φυλαπκῃ ἀδέσμῳ. Οἵ. εἶδ 5818 ργδοίεοθγιπι, ΟἿ 1 24, 
855. Βίοη. ΧΧΧΥῚ ὅ8, 8. ,,[.8- 2. ΠΙῚ 92, γὔν -- κατὰ τοὺς 
{1η15 δϑὶ ΕΝ πππ ἐπ: γιὰς ἑαυτῶν νόμους. Ὁ ΕΧ ΠΊΟΓΘ, 
11ρ5. τὰ Το, Αππῃ. ΝῚ 3.“ Ῥακ. ἀπὸ τηρίγορο 168 ΘΟΙΟἢ 8. ἰπγᾶ ἃ0 
- τῷ τειχίσματι. Ἐδι τὸ [6565 ἀδθδηι. Πακ. Οὗ ΥἹ 4. ὅ. 
ΠΡ ὐχίσμα ααοὰ 5Ξαρτὰ νοοᾶ- ᾿ κ 

μαι τς τ ἀν πφοσθειομιν οοῦν Ἐν μὲ ἐγ κτοθ ότι: 
νῶν] τῶν ἐντός. 8.0]. Ργο- “τε οὶ, ΦΟΙ Τἐβιοεὶ. ἐν πρρ δ 

Ῥυῖα τῶν ἀνϑρώπων. σ΄, αι. ᾿ 
αν, 8 ὅθὃ. -- αἷρεῖ. [πιρ!]εσν ὅτ Π κατέθετο. πο τες 
τὸ τείχισμα (οἴ. ἀάη. 1 1, 3) οἱ 8 2. τῆς στρατιᾶς τὸ 
οαη 60 Νοίϊιπι, φιοὰ ποηηϊηα πλέον. Οἱ, Μαιῃ. αν. 8 442, 
Ῥοϊγαβθῃ, 8. ΤΙηΐτα 86, ὅ τὸ πλέον τῶν 

8 4. οἰκιστὰς πέμψαν- πολιτῶν, 1 118, 2 τὸ πλέον 
τες. Μαῖα Ροιῖ, οοϊομΐὶβ 60 τοῦ χρόνου. -- τοῖς δὲ λοι- 
πλϊ5515. Οἰκισταί 5υηΐ οοπᾶϊ- ποῖς τὶ τοῖς λειπομένοις [1 

Πάχης τὰ 
περὶ Λέσβον 
καθίσταται. 



δ4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦῊΗΣ Τ', λς΄. 

καϑίστατο τὰ περὶ τὴν Μυτιλήνην χαὶ τὴν ἄλλην 
«Ἱέσβον ἡ αὐτῷ ἐδόκει. 

56. ᾿᾿φικομένων δὲ τῶν ἀνδρῶν χαὶ τοῦ Σα- 
τῆς ἀποστά- ΄ », 9 Ξ Ν 4 ἐ ς ἐς θη. λαίϑου οἵ ᾿4ϑηναῖοι τὸν μὲν Σάλαιϑον εὐθὺς 
"ὙΠ πῆτε ἀπέκτειναν ἔστιν ὃ παρεχόμενον τά τ᾽ ἄλλα καὶ 

ἑντῶν ΕΠ πν ὠμὸν πὸ Πλαταιῶν (ἔτι γὰρ ἐπολιορχοῦντο) ἀπάξειν 
τηυδρον τ Πελοποννησίουρ᾽ περὶ δὲ τῶν ἀνδρῶν γνώμας 

ναίων ἜΝ ΤΕΡΟΝ εἶ " ἐποιοῦντο, καὶ ὑπὸ ὀργῆς ἔδοξεν αὐτοῖς οὐ τοὺς 
ὕστερον δὲ παρόντας μόνον ἀποχτεῖναι, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἅπαν-- 
ἑτανοήσαν- 

ὯΕ ἜτοῖΝ ἐ,.. τας Μυτιληναίους ὅσοι ἡβῶσι, παῖδας δὲ καὶ γυ- 

κλησίαν ποι- ναῖχκας ἀνδραποδίσαι, ἐπικαλοῦντες τὴν τὲ ἄλλην 
οὔνται ἐν Ὡ τὐξον. εἰγεῖ ἀπόστασιν ὅτι. οὐχ ἀρχόμενοι ὥσπερ, οἱ ἄλλοι 

ἐποιήσαντο, καὶ προσξυνεβάλετο οὐχ ἐλάχιστον τῆς 

τῶν αἰτίων, 

Οαρ. 86. 8. 3. προσξυνεβάλοντο ὕει". ει. Μοβᾳιι., αιοὰ ἴῃ 
Αὔρ. τηδη. ἀπί, δἀδβογρίατη, εὐ δοάθπι ἀπο οοὐϊοὶδ Εν βογὶρέθγα 
προξυνεβάλοντο εὖ νυἱσαία ἘΠΠΟΣΡ ΚΠ τες ἴῃ αι. ρὲ γρ. δἀ- 
ποῖδία, (δΔ55. Αὐυςσ. ΟἹ. Τ΄. Ραὶ. γαῖ. Η, Β85. ἄν. [ςὰ, Μ. πι: 
ΒεκΚ. προσξυνεβάλετο, 0. ἐπ δι τλ  στς Ι. δὲ Ῥᾶγπι, προσ- 
ξυνελάβετο. Οἵ. ἀάῃ. 

13, ὅ. --ὀ καϑέστατο. Οἷ, ἀάη. 
1:114..8.-δὲ ΒΡ Ρἃ 28, ὃ. 

ὅμρ. 80. 8 1. παρεχόμε- 
νον, ρτοΐενοπίθπι, αἴξεγεη- 
Ὁ 6 1, Οἱ. ΓΌΟΝ 05: 
- τὰ τ᾽ ἄλλα. Ἐχβρβοίανονῖς 
[ουβίιαι ἄλλα τε. δυϊρδίμηι 
1 πι6ῖι βρη Πσαῦ ΟΠ σοί ἃ, 
αὐυδᾶὸ ἃῦ 60 ἀρφθοι Ἔν ὦ 
ΟΥὟ 46, 4. 82, ΝῺ θῦ, 

8.2. γνώμας οἶμρο το φρούχη 
ἘΠΕ ἐβουλεύοντο. -- ἔδοξεν 

. ἀνδραποδίσαι. ,,ρ)ὲ πος 
Μυ]οηθηβίαμη ἀδθογοῖο νά. Α6]]. 
αν, Ηἶβδυ. 1 9 εὖ Κυπη. ποῖ.“ 
Ηιπὰ5. Οἵ, θιοά. ΧΗ δ οἱ ἃ]. 
ἴῃ. οα, πχαϊ. οὐ ἀθ ἃυοίουθ ἀθοροίὶ 
ἃ 0. ἐπικαλοῦντες. Οἔ 
Κυιορ, αν, 8 56, 9 δάιι. 4, Ζϑυῃ. 
«ἃ Χρι. γι, ὟΙΙ. ὅ, 81 εἰ Ῥορρ. 
1014. δὰ ΠΙ 3, 98. 6δ65η. δὰ ΡΙίη. 
Ερ. Χ 84. Ρειρσίν, αὐυδϑὶ ῥγδο- 
ὁ βϑϑυῖῦ ἐβουλεύσαντο. ΟΠ 
53). ΘΝ 40, 2. ὟΙ 34, 8. ὙἹ] 
42 ἃ. - ἀρχόμενοι, ᾿ὴΡ8- 
το βδιυθδίροι,. ϑθηιθηϊία {ΠΠπ|- 
αἰγαιαν. ὁ. 89. ἰηἰϊ, ᾿᾽ἄρχεσϑαι 

Ρᾶβϑῖνα ἰδοῖταν. ἴθι 817, ἃ. 46, 
ὅ,.84. 1. Ν᾽ δῦ, δ᾽ Οἱ Ο Θμ[89 
ἡασηΔηἕαΥ οἱ βία 1 ἀἰχῖς Τὰ- 
οἰτα5.. Οὗ. δπ. 1 142,7. -- τήν 
τε ἀλλην ἀπόστασιν. Τέ 
Ῥοβίὶ τήν ροβί(απὴ ἐδ, φαρά 5ονῖ- 
Ῥίου Ῥοβὲ νϑυθαι ἐποιήσαντο 
Ρθυρθῦο δοηϑι ποτὶ καὶ τὸ τὰς 
Πελοπ. ναῦς ΠΕ τολμῆσαι, νοὶ 
καὶ ὅτι αἴ Πελοπ. νῆες 
ἐτόλμησαν, 568 ρΡοβίθα οὐιϊ 6 ΠῚ 
τηαίανϊς. Οἵ, άπ. 110. ΑἸτΘΓα πὶ 
τη ἃαάϊίο ν γῦ0 Ρθὺ 58 
Ομ βῖδ 5 πιᾶϊοσο αυδάδηι νἱ οἴϊδυ- Ὁ 
τὰν, Εδά6ηι γαϊὶομ δ 815 Θβυ Ηθροά. 
1.98;).8. 139.0Ὑν .1ὲ 44,1. Οου- 
ἰτὰ ΟἸα55. ο,. 41 δοῖο ὅτε ρϑυιου- 
Ιαῶι καί ἰηβϑυύαῖ, οἵ. Απηδ], Ρ}}]}, 
1868 ρ. 108. καὶ προσ- 
ξυνεβάλετο.... παρακιν- 
δυνεῦσαι, οἱ ργὰ οἴοτ θᾶ οοι- 
ταὶ πο Τὰ ἢ ἶ πὶ ἃ πὶ ἃ ΠΪ 10 - 
γα τάνδ (ν6] 8} 1η}0 Υ1ὶ ΠῚ 
ατάονοη) αὐοὰ ΡοΟΙΟρΡΟΙΠα- 
Β᾽ ΟΥ̓ ΠῚ ᾶν 65 ἴῃ Του απ δὰ 
9Ρ8ηι 1115. Γουθη δὶ ὑτγἃ- 
ἰοοτὸ 58 ογαηΐ, ΒΙοίταγ ᾳαϊ- 

μές 



ΕΤΟΣ Ε- ΘΕΡΟΣ. (Π1.86.) 9) 

ορμῆς αἱ 1Π]ελοποννησίων νῆες ἐς ᾿Ιωνίαν ἐχεί-- 

νοις βοηϑοὶ τολμήσασαι παρακινδυνεῦσαι" οὐ γὰρ 
ἀπὸ βραχείας διανοίας ἐδόκουν τὴν ἀπόστασιν 

8 ποιήσ ασϑαι. πέμπουσιν οὖν τριήρη ὡς ΠΠΙἄχητα 
ἄγγελον τῶν δεδογμένων, κατὰ τάχος κελεύοντες 

4 διαχρήσασϑαι Ιφθτιληναίους. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ με-- 
; ’ 3 ΙΝ 

τανοιὰ τις εὐϑυς 
3 9 Μ 

ΉΨΡ αὐτοις 
9 χαὶ ἀναλογισμὸς 

ὠμὸν τὸ βούλευμα καὶ μέγα ἐγνῶσϑαι πόλιν ὅλην 
- τις “Ὁ Ὁ 9 διαφϑεῖραι μᾶλλον ἢ οὐ τοὺς αἰτίους. ὡς ὁ 

ἀεπὶ ῬΙΘΡ απ 4116 ξυμβάλλεσϑαί 
τι ἔς τι εἰ πρός τι οὐοῦ ἀε Βερ. 
ΞΡ εν πω. Ἀ7 0: ἼΣΡ:, 9900: 
ἴϑοοῦ, ὟΠ 79) νεὶ οέϊατη τινέ τι 
(ΡΙαι.. Αρο]. 8 6), 564 ροίεϑβι 
οὐδ 6Χ ΠῸΟ ψΘΓΌΟ 5'πρὶοχ ἃο- 
οα5, τοὶ (Χο. ΗΙρΡρᾶτγοι. 9, 4) νεὶ] 
84. Ρϑιίοπὶ 5᾽ 6] Πα πἀαπὶ ἰάθη 
οδ505. Οἰπὶ βθηθῖ, ῬΑ ν 0 Ρθη- 
ἄθγο, αὐ ἀρὰ 15, ΧΧΧ 10 του 
μὲν γὰρ ὑμᾶς φυγεῖν μέρος 
τι καὶ οὗτος συνεβάλετο οἵ 
ἃρυᾶ Πεπι. ΧΗ 11 οὐδὲ ταύ- 
της (τῆς μν ἂς) ἀξιοῖ συμβα- 
λέσϑαι τὸ μέρος. Ηος ϑυΐθῃ 
ἴοοο οὔκ ἐλάχιστον 146 Π1] εϑβί 
δίαπα οὐκ ἐλάχιστον “μέρος. Οἱ. 
51, 2. τὸ πλεῖστον τῆς γνώμης, 
Ιν 84,1 τοῦ ϑαρσεῖν τὸ πλεῖ- 
τὸν; 50... Ψ1Π.17, 8... ΞΘ 
Ῥίαγα προσξυνελάβοντο απδη1- 
αι] ἃ ϑ8θηιίθηιία πα Αἰ Ἰθιἃ 
(οἴ. ΙΚ 47, 2. Οδ455. θίοῃ. ΧΙ. ΠΙ 
41, 4) οοἀά. διοίογιίαίθ τηϊη 115 
ΟΠ πΙθπάδίαῃν. Ῥυδϑθίεσ. Τῆυο. 
προσσυμβάλλεσϑαι ραυϊίεν αἰχὶι 
ΒΙρροον, 197 6. 801 6. Τῆς ὁρ- 
μῆς βσῃϊῆοαι 8 ΠῚ. [ΠΡ 6 ὑπ πη. 
Ὀεΐηάε αἵ νῆες τολμήσασαι 651 
ἀἰοθηαϊ ταῖϊο. θοΙηρᾶνϑη ἃ ΟἸΙΠῚ 
1ῖ5: 58, 2 ὁ μὴ ῥηϑεὶς λόγος 
ἀνοῖ. αἰτίαν ἂν παράσχοι, ἴὺ 
29, 3 ῥώμην καὶ ἡ νῆσος ἐμ- 
πρησϑεῖσα παρέσχε, Το, Απηῃ. 
Ι 8 οὐπὶ ΟὐΟοΐδιιβ ἀϊοίδίοτ 
ΟδΟΒᾺΓ 4115 Ὁ 6 551π|} πὶ, 8 1115 
Ῥυ ΟΠ Υυσϊ τη πὶ ἴδοϊπμβ νὶ- 
ἀφνθίαι, 51Π}}}}0 18 ΘΧΘΙΡ} 15 Τὰ- 
οἰτ ἰδ ἀρυὰ ΒοΙ), δὰ Αρυῖο. ρ. 
186 εὐ ἴῃ Δ δο 5πι. Αἰῃθη, Π 2 
Ρ.-. 28ὅ 5ᾳᾳβ. οὐ ἄἀτϑθοῖὶβ ἃρυὰ 

Ῥἤωρι. δὰ Επι. Ηδ]. 94. Βίηραυ- 
Ιαυῖβθ δυΐθηῃ προσξυνεβάλετο 
ορίϊπιθ ἀοίδθπαϊταῦ. ΘΧΟρ}]18 ἃ 
(8558. 4114ι|158. ΓΥ̓ 260, ὅ. ὙΠῚ 9, 
8. Παρακπινδυνεύειν ἐς τύπον 
ἀδθηΐαθθ οοηΐονθη πὶ οβί ἀν τ 
υπἰτατίοτα δεακεινὃ, Οἵ, δάι 
68, 1, Οδιθυαπι ΡΓῸ ν 6.015 ἼοΣ 
ξυνεβάλετο.... αἴ νῆες, δὶ δῃ- 
θᾶ ἐπικαλοῦντές τε τήν οοῖ. 
Ἰδ 6 Π.115, ΡΓΟΡυῖς αυϊά πὶ προσ- 
ξυμβαλομένων . τῶν νξῶν 
ἀϊοθπάθπτη οναῖ; βϑὰ ἰγδηβίταβ ἃ 
Ῥδυτοῖρῖο δὰ γοιθατι Βυϊταπι πδὸ 
8101 ἰηΐγθαθθηβ οὐ ἰἶο ἰγαϊθοία 
βίο, αἱ Ρδ.]0 Δῃί6 ν]ἀϊπια5, Ρᾶν- 
ἄοαϊα τέ Ῥᾶθῃβ πθοθββαυι5. ἔμ], 
-- οὐκ ἀπὸ. διανοίας, 
ΠΟ Ρᾶτγνο, ΘΟ π5 1110, Π101 ὁλί- 
γον οὐδὲν ἐπινοοῦντες. Ο. «ἀῃ. 
1 8, 1 οἱ ἀθβ ρῖᾶβρ. ἀπό 1 91, 
Ὁ Π 11,1, 46 αδἀϊεοί, 8η. 1 14, 8. 

8 8. πέμπουσιν. ὕι νἱᾶε.- 
τὰ}, ᾿ἰρβὶῃβ ἀϊεὶ, 400 ἀθογθίμ 
ἴδοίαπι εβί, νεβροιῖ. Οἱ. 8.4 εἰ 
49, 2, -- τριήρη. .. ἄγγελον 
πη 6, αἱ ὙΠ 106, 4 τριήρη 
ἄγγελον τῆς νίκης. --- δια- 
χρήσ σασϑαι. Οἵ, ἀπ, 1 120,11. 

8 4. ἀναλογισμός τεθτιιπι 
Ιεσίταν ὙΠΙ 84, 1. -- ἐγνῶ- 
σϑαι. Αἀποίδπάμπι αἰφοηαὶ 
ΒΘ 15 βούλευμα γιγνώσκειν 
ὦμόν φῬῖοὸ ιἰἰίαϊϊονα βουλεύ- 
ἘΠΑΡ ἐν Δ ΔΤ. ΤΣ Ὁ, νον 110, 
5, Μέγα ἰτιτα πε πὰποὸ ἰμίου- 
Ῥτγθίδταγ᾽ ΒΙοομἶ,, δὺ ν᾽ ἀθίαγ 6558 
Βτανο, τη θη τηοτηθη τὶ. --- 
μᾶλλον ἢ οὐ. Οἷ, αἄη. 162, 
8, Βισηιϊποαίαν. ὃχ ροριιβοῖίο 
ΠΟ βοιῖ αιοά ἢοιὶ ἀθῦθδι, 



δημηγορία 
Κλέωνος κα- δ 
τὰ τῶν Μυ 

τιληναίων, ὃς ἄρχειν, 

[1 

ἤσϑοντο τοῦτο τῶν Μυτιληναίων οἵ παρόντες 
πρέσβεις καὶ οἵ αὐτοῖς τῶν ᾿ϑηναίων ξυμπράσ-. 
σοντεὲς, παρεσκεύασαν τοὺς ἐν τέλει ὥστε αὖϑὲς 

χαὶ ἔπεισαν ῥᾷον, διότι καὶ 

ἐχείνοις ἔνδηλον ἣν βουλόμενον τὸ πλέον τῶν πο- 
λιτῶν αὖθίς τινας σφίσιν ἀποδοῦναι βουλεύσα- 

εὐϑὺς ἐχκλησίας, ἄλλαι τε 
γνῶμαι ἀφ᾽ ἑκάστων ἐλέγοντο καὶ Κλέων ὃ Κλεαι-- 
νέτου., ὅσπερ καὶ τὴν προτέραν ἐνενικήκει ὥστε ἀπο-- 
κτεῖναι, ὧν καὶ ἐς τὰ ἄλλα βιαιότατος τῶν πολιτῶν 
τῷ τὲ δήμῳ παρὰ πολὺ ἐν τῷ τότε πιϑανώτατος, 
παρελθὼν αὖθις ἔλεγε τοιάδε. 

μὲν ἤδη 
ἔγνων δημοχρατίαν ὅτι ἀδυνατόν ἐστιν ἑτέρων 

μάλιστα δ᾽ ἐν τῇ νῦν ὑμετέρᾳ περὶ Μυ- 

γνώμας προϑεῖναι" 

σϑαι. καταστάσης δ᾽ 

ϑη: .. Πολλάκις 

Οαρ. 87. ξ 1’ ὑμετέρᾳ. 
τέρᾳ. 
Ρογροπάθ, 

8 ὅ. οἷ αὐτοῖς τῶν ᾿49. 
ξυμπρασσοντεὲς. Σ Ἰηΐου- 
Ροβίτο Θόπει, οἷ. δάμ. ὅ. - 
δ ρυσού ον νυ υδιαβεὶ 
γαηΐ να. οοποὶ νου δηΐ. 

3. ὙΠ ΘΣΙ: 
τοὺς ἐν τέλει. ,,Πὶ 5πηῖ ρυγ- 
ἰᾷ 65. δι ἀἰΘο0 ΠῚ Ῥγδθίουθϑ οἷνὶ- 
ἰα1:15, στρατηγοί. --- Νιά. ΠῚ 59, 
9: ΠΝ ΤΙΒΟ ΣΡ ΠΕ τ Ἀπ ης 
Οἱ, ξώθοτο Αὐτϊαα. ὕαῦν, ΡᾺΡ}]. 
Ρ. 39154. Ταηὶ ὥστε ἰἰὰ ὈΟΒΕ 
11 Θϑὺ, τὖ μοϑί πείϑειν 51, 
-- γνώμας προϑεῖναι. Ὄἢ 
τὔη. 1189. 8. δὲ δ᾽ τὸ δάῃ. ὟΙ 
14. -- τὸ πλέον τῶν ποῖι- 
τῶν. Οἵ. ἀἂῃ 8, 2. Ραμ] Ροϑὺ 
τινα τπαϊ πη ῦ Ἀ εἰβικ. οὐ (06}1, δ οὰ 
γοβρίοῦ δὰ τοὺς ἐν τέλει. 

8. 6. παταστάσης ἐ 
κλησίας. Ἐδάθηη νοῦρα 
Αἰιιουπι 1 81, 4. -α ἀφ᾽ 
στων. Οἱ, δἀμποὶ, 1 17,1 
Κλέων. ὃ ποὺ Ῥυδοίου ἃ|105 
νὰ, Κονίαοην, ἴῃ ὅτ, ΡΟ], 
Ησοϊν. 1. 8ὅ 344. οὐ ἤδῃκ. ἴῃ 
γψιίι, Αὐἰβίορ. Ρ. ΟΟΟΧΧΧΙΝ 
5864. Τηϊααῖα5 ἀθ 60 Τῆι. ἰπά οα 586 

μ- 

δὰ ΠῚ 

ἕκ ἀ- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ', λς΄. 1ζ΄. 

(855. 
Αὖὐ νἱ4. 5464... οὐ ΟἸθοπομὴ πϑαιδαμπᾶπι ἀδογοῦὶ ἴδοι! Ῥ ΟΘη 1586 

ἔγωγε καὶ ἄλλοτε 

Απρ. Ραᾳ]. Τὸ, Ατς. ιν. ἥμε- 

βίαταπηὶ τοι. Ηϊβι, αν. ΤΙ ρ. 6059 
5644. (νογβ. σϑῦπι, ΠῚ ῥ. 088 544.} 
οὐ Οποῖθη. Ατῃ. οὐ Ηδθὶ]. ΤΠ ν.. 
908 54ᾳ. ὙΤΠαογαϊαϊα ἱπαϊοϊιιηχ 
ἀοίεηαϊμιν ἃ ΔΝ ΠΟ 5, ἀὁ. Το, 
οἱ ΟἸδθοπο; πιρᾶϊαπιὶ αα η 8} 561}- 
τοητἶαηὶ ρτοροπῖς ΤαΘΙΓΠΊΛΉ}). 
ὅπ}. δα ΟἸδου, γβοῖθ ἀθβιῖηη. οἱ. 
απο δ. π-- τὴν προτέ- 
οαν (γνώμην) ἐνενικήπκει. 
ΟΥ Μίαι. αν. 8 409, 8. Κτιιορ, 
8 460, 6. --- τῷ τὲ δήμῳ ΤῊΝ 
πιϑανώτατος, αρπὰ ρ16- 
ννδ πὶ σταιϊοβὶβϑίπηβ, ΟἿΟΝ 
21, ὃ τῷ πλήϑει πιϑανώτατος, 
νὴ 95, 2 πιϑανώτατος τοῖς 
πολλοῖς. Ὅενν. ἐν τῷ τότε οἴ. 
δάη. 1 82, 4, -- παρελθὼν 

τοιάδε. ΟἸδομεπι ᾿ρβιπὶ 
ΒΘῃ Θη8 Π| πιυΐᾶθ5θ6 θΘΥΡΟΙ ΠῚ 
δου θ᾽. 56110}, Τνποΐδη. δὰ ΤΊην, 80, 
αἀνούϑιιβ 4πδπὶ «ἀἰχὶν ΝΊβοΙου. ἴῃ 
Μιι8. εϊν, 1839 ὑ. 80. 

ὕδρ. 87. 8. 1. δημοκχρα- 
τίαν ὅτι. Ὁὲ ρανίουϊα ὅτε 
ΡΟϑιροϑιτἃ ἰἀ Π 1 10 2.) 8 
ΠΟΙᾺ Ὸ ἀδύνατον ἘΠ ΘΝ; ἢ; τὴν 
89,1. ἐν τῇ... μεταμε- 



ΕΤΟΣ Ἐ. ΘΕΡΟΣ. (1Π 86. 37.) δ᾽ 

5 τιληναίων μεταμελείᾳ. διὰ γὰρ τὸ χαϑ᾽ ἡμέραν πρῶτον μὲν 
τὸ τῆς γνώ- ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς ᾿ μης εὐμετος 

τοὺς ξυμμάχους τὸ αὐτὸ ἔχετε, καὶ ὃ - ἂν ἢ βολον τῶν 

λόγῳ πεισϑέντες ὑἡπ᾿ αὐτῶν ἁμάρτητε ἢ οἴχτῳ ᾿Αϑηναίων 
Ἂ ΟὝΣ ΚΕ ἢ μέμφεται, καὶ 

ἐνδῶτε, οὐκ ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε ἐς ὑμᾶς καὶ οὐκ Ἴ, σώ- 
᾿ Ἐ , , » φρονὰ ξυνέ- ἐς τὴν τῶν “ξυμμάχων χάριν μαλαχκίξεσθαι, οὐ σεως ἀμείνω 

σκοποῦντες ὅτι τυραννίδα ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ εἶναί φησιν. 

πρὸς ἐπιβουλεύοντας αὐτοὺς καὶ ἄκοντες ἀρχό- 

8. 2. ἄκοντας ἀρχομένους" οὐκ ΟἸαΒ58. Βοα] πὶ. οτπὶ οο4 4... εἰσὶ 
αποα ρογραιοὶ δἰαιθ ἀθίθγυϊπιδθ ποίδε οὗ οὐκ παθθηΐ ὃχ οουγθοίιτα 
Ῥγοσαϊ ἀθθῖο οτίιιπη. ΟΥ. δάη. 

λείᾳ τοπὶ ἱπαϊοαί, ἰπ πᾶ οορσηϊ- 
{015 οαιθα νον, Οἱ, 1.142, 
ἰςνς ΠΕΡῚ πτντς 84ῃ. τυ 100, 1- 

8.9; διὰ Ἤτον Ἐα τὰ ἀλλή 
θα ο: 08. 1 1Π 287. ᾿ 
Βιρηϊποαιῖαν Βθοιι 85 ἴῃ 60 ρο- 
Βιία, αποὰ Ἰηίου 586. πθατιθ {ἰπΠ16η- 
ταῦ Πεαι6. {ΠΟ 6 πὶ ἱπίθυαμ, --- 
τὸ αὐτὸ ἔχετε} ἀδεὲς δηλον- 
ὅτι. 8.10]. -- ἢ οἴκτῳ ἐν- 
δῶτε, νοὶ πιϊβοχϊοοταϊα 
πιοιΐ τοι βου τἶ5. Ροίογαι ἐν- 
δόντες 5ογίροιο, πἰδὶ δ᾽ 16 πὶ 
ΤΠ ΘΠΆ πὶ ΡΘΥ 868. ΘΟηδίατθ ψυ]ι- 
ἰ5ϑοῖ.. -- οὐκ ἐπικινδύνως 
«το μαλακέξεσϑαι. προ 510 
οΟΠδογθηΐ: οὐχ ἡγεῖσθε μαλα- 
κέξεσϑιαι ἐπικινδύνως ἐς ὑμᾶς 
καὶ οὐκ ἐς... χάριν. Μαλα- 
κίξεσθϑαι οϑὶ ΠΟΙ] 6 πὶ (δ εἷ - 
ἰθ πα 6 586 ῬΥΔΘΡ 6 6, οὐ 81:- 
Ρουϊον ἐνδοῦναι ορυπι γοβροη- 
ἀει. ᾿Ἐπικινδύνως ἐς ὑμᾶς Θ0πη- 
Ρᾶγαπαδ δι1η0 ΟἸΙΠῚ ΘΧΘΠῚΡ 5 ἐς 
πάντας ὁμοῖος 10, 3, ἐς τοὺς 
πάντας ὠφελιμώτερον ΤΊΘΑ; .Ὁ. 
ὉῚ νἱὰ, δάῃ, Ποϑηΐᾳιθ ἐς χάριν 
ναοῦ ἰΐᾷ, πἰ ἰηρδίϊ5 στᾶ- 
ἐατη. Οἷς Μαδιῃ. αν. 8 ὅ78 ε οἱ 
ἀ6 Τναιῖπο ἴῃ ἀριὰ Ταοϊτππὶ ΒΒ. 
84 Απη, 1 0. ἢ ρατνιίου! 5 καὶ 
οὐ δαΐοθπι νἱὰ, Μαιῖ. αν. 8 608 
εχίγ, --- καὶ ἄκοντες ἀρχό- 
μενοι ὡς. ἴῃ ἱτγαάϊια βου ρίατα 
ΕΧχ ΤῊ, ἰοαποπάϊ τιϑι1ι οχρ]ϊοαιὶ- 
ΟΠΘῚ ΠΟῸῚ Παθοὶ αποὰ π0}18 ἰὰπ- 
οἴατα οὐκ ἐξ ὧν κ΄ τ. Δ. 50- 

Ρουϊουθα8 ΔΡΡΟΠΕΙΈΙΓ, Νδηη 
αἴνουβᾷ διιηΐ 11 60 4, ΥἹ 11, ὅ. 
91, 4 (εἴ, δάη.), ἰαποίπια ἤθπ 
ΘδΓΟΙ ΠῚ 68, 2 (οἴ, δἀπ.), ὟΙ 86, 
9. αἱ εχ δύνανται τοροίδ πα τα 
6558. ἀοοιὶν ΟἸα55. 'π ΒΥ πῈ}.. ΟΥΙΙ, 
Ρ. 12, 1Π ὅθ, 2 ᾽ διὶβ ὄρχους 
ὀχοίαϊε (οἴ. δάη,), ἀδπίᾳαθ Ν᾽ 10, 
8. οἱ βουρίιγα ἀπθῖα οϑί οἱ ἰηίοις 
ὈΓΘίδιϊο βατηπια Αἰ Που!αία ἰ400- 
γαὺ (οἵ, 44η.)}. τᾶ παπο τθοθ- 
Ρἰπαιι5. ΘΙ ΘΠ] δίϊ ΟΠ 6 ΠῚ, δὰ ρ]ανὶ- 
τη ΠῚ ΘΟΠΊΠΊΘΠδιϊοη 8 Πα θεοὶ ΟΧ 
γΘϑίϊ 8 ΤΠΘΠΊΓΟσιη ΘΠ ΔΒ 1}}1- 
ἰα16, 4πᾶπὶ ἰΐς 5ου Ἴρίον πὶ 56οιι- 
τὰ πὶ 6558 ἴῃ ἈρΘΥίΟ 571. ΝΑπι δὰ οὐκ 
ἐπικινδύνως ἡγεῖσϑε ἐς ὑμᾶς 
μαλακίξεσϑαι ΡΓῸ ὁδτιβᾶ ὑΘ θυ 
οὐ σκοποῦντες οτι τυραννίδα 
ἔχετε τὴν ἀρχὴν καὶ πρὸς ἐπι- 
βουλεύοντας αὐτούς, ἰτοπῖαιιο δα 
οὐχ ἡγεῖσθε, οὐκ ἐς τὴν τῶν 
ξυμμάχων χάριν μαλακίξεσϑαι 
ἘρευταΙ οὐ σχοποῦντες ὡς οὐκ 

. περιγένησϑε. {πγααιιθ δι 6 ΠῚ 
οδιιβᾶ, αἴἃ 5 ρουϊοτα ΘΧρΙΪ σα πτν, 
Ο᾽ΠΙ5. ΠΙΘΠΊθΥ 5 οοηδβίαί, δὲ πθοϑ- 
ἰ10η65. ἴπ ἰοίο ψοΥ ΒΟΥ ΠῚ οἴγοῦίτα 
ΟΑΤΊ 115. [0015 510] γθβροιάθηΐ. Π6 
ὅτι. οἱ ὡς ΔΠΓΘΡΠ ΠΕΡ 15 ὌΠ Ὲ 82, 
1; ἄκοντες ἀρχόμενοι δπίο ὡς 
οΟἸ]οοαίατη οϑί, απ δα πἰγι πα τι 
αποα 564 τῖταιν Π]ΘΙη Ὀυτπη ρου πΠοὲ 
(εἴ, δάη. 06, 2): οαιβα αῇδυίαν, 
ον Ψὶ Ῥοιΐ5. Π] απᾶπὶ σταιῖα 
Ῥᾶγεδηΐί. Εἰβῖιβ ἀθ ἢ. 1, ϑιηθη- 
ἀδηάο εοχροβίϊιπι οδὶ ἴῃ Μιβ, 
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9 τὶ Ἴ , 
μενοι ὡς οὐκ ἐξ ὧν ὧν χαρίζησϑε βλαπτόμενοι 

3 ᾿ Ε] -" Ὃ -» 2 Ὁ τ μ᾿ ᾽ , -» 

αὐτοὶ ἀκροῶνται ὑμῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἂν ἰσχύι μᾶλ- 
λον ἢ τῇ ἐκείνων εὐνοίᾳ περιγένησϑε. πάντων 
δὲ δεινότατον εἰ βέβαιον ἡμῖν μηδὲν καϑεστήξει 
ὧν ἂν δόξῃ πέρι, μηδὲ γνωσόμεθα ὅτι χείροσι 
νόμοις ἀκινήτοις χρωμένη πόλις κρείσσων ἐστὶν 
ἢ καλῶς ἔχουσιν ἀκύροις, ἀμαϑία τὲ μετὰ σω- 
φροσύνης ὠφελιμώτερον ἢ δεξιότης μετὰ ἀκολα- 
σίας, οἵ τε φαυλότεροι τῶν ἀνθρώπων πρὸς τοὺς 
ξυνετωτέρους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖον ἄμεινον οἰκοῦσι 
τὰς πόλεις. οἱ μὲν γὰρ τῶν τε νόμων σοφώτεροι 

’ ΄ “ Φ, , ) Ἁ 

βουλονται φαίνεσϑαι τῶν τὲ ἀεὶ λεγομένων ἐς τὸ 

8. ὃ. 

Β οι. ΧΧΥΤΡ. 160564. --ἐξὼν 
ἂν χαρέξησϑε βλαπτ. αὖτ.,, 
6Χ οἷβ (ργορίθι 68) 4886 νῸ5 
οἷβ8 ᾿ηαυ]ροαῦϊβ ὁπ τη νοϑίγο 
ΤΡ 50Γ ΠῚ ἀδιηπο. -- ἀλλ᾽ 
ἐξ ὦν. Βδεο φαοαιιθὶ ῬΘ5ΟΙν ἃ 
6586. ἴῃ νουθᾶ ἐξ ἐκείνων ἃ, οἱ 
ἅἄ “ΟΠδογθυθ ῬτΌρΙΪΘ οτπὶ περιγέ- 
νησϑε νὶάϊν 061}. Τιαιηθ Π0ὴ 
τι] 6. ΘΟΗ ποι οπμο πὶ Ρ ΤΟΥ 50}- 
ἢ Οἵ. ἀνϑ᾽ ὧν ἀρὰ Μαμῃ. 

. 8 4806. [ιὰ ἐξ ὧν αἰϊᾳυο- 
τικα ἀρὰ Αὐϊβυα., νοῦ περὶ 
ἀτελ. θ9. 

8.8,.. Χ δέριο 6, γπ ιν ἸΉΊΟΣ 
ροοις. Ξϑ5΄:΄1Δ1Πὰ δία. ἀάθ60 ριῸ- 
Ρίου. Ομ ββ8η] ΘΟΠΙρΡΑΓΑ ΟΠ ΠῚ 
Ῥουνθυβιββηα ἄοοοί ΑἸοϊθλ 65 
ὙΙ 18 οχύν, ὕτοναιιθ δαθηὶ 60 
Τὴ 915. Υἱροναη τι οϑί, αποᾶ 
ΟἸμηΐη0 ΠῸμ ἃρθυαίαῦ ἀθ Ἰἰερο 
γ6} οοπβαδίμάϊηθ, ἀθνοσαμ ἃ (αι- 
νεῖν νόμον), 5εἃ ἀὸ ἀθογοίο τ- 
βοϊπάθηαο (καϑαιρεῖν ψήφισμα, 
τὰ ἐψηφισμένα λύειν). ,,Οὐδο 
1Ὲ5 αἰνουβιββϑίπιδο νδθοουιπη ἰὰ- 
ἀϊοῖο οιαπί, ΟἸδοηΐβ ἀϊοίππι ἰοὶ- 
τὰν δὰ πᾶπο αἀυδοβιϊομθη ΠΟΠ 
ΔΟΘΟΠΙΠΙΟἀἈζιπῚ ὁδι. --- Οὰροὺο 
νἱάοιαν ψηφίσματα εἰ νόμους 
οοη! πάθον, οὐ σουίτᾶ πιαιατ ἢ 6 Πὶ 
ἀπ} 5. 6Χ {ΠΠ158 φαπά θην 1] Πδίϊο- 
Π6Ὼ) Πιονθο, 46 ἴῃ Ατδροίδ, 

ὡς ἐπὶ πλεῖστον αι. 

οατη αυϊὰ ἴῃ ἷ5 πονδυθίαν, [δ οῖϊα 
ΘΟ Ια δύ.“ Αὐα, 1ὴ6 ἀϊΐδουϊ- 
"16. ἰθρη οὐ ῬΟΡῸΪ βοϊτου ΠῚ 
νὰ. βομοθιη, ἀθ Οὐμηϊι. Ρ. 248 54. 
ἄδθαιθ 60 Ῥϑυϊδίϊηι 5] θνηι, 
Δμείαα. ατ. 18 ΟΥ, 8. --- κρείσ- 
σων ἐστίν, τὰ οἸῖτι5 56 Π Δ οὕ. 
Οἵ, Βορ!ι. ἀϊ. 686. ΟΒ. 1368. 
ΤΠ δ ΒΟ" Δ Σ Θά θη 5ΘΠ ΘΗἸϊα 
αἰϊούαηι εϑὺ 112, 7 τ  οντα εἶναι. 
- δεξιότης, τ ξύνεσις. 
Οὐ 88, {. -- οἵ τε δ ανλόεε. 
ρον... πρὸς τοὺς ξυνξετω- 
τέρους. Ηδρο βᾶθρο οομίνανῖα 
Ρομὶ οδβίθπαϊ Βνεα, Οἵ, βομόθηι. 
δὰ ΡΙυϊ, ΑὉ᾿ ΤΙ ν. τὺ. Φάν- 
λότεροι Ἰρίταν Β.η ΠΟΘ αἱ 0 ΟΥ 65, 
5 ΠᾺΡ Ί 1665 ΠΟΙ ἴ ἢ 68, Οἡ. 88, 8. 
Πεΐηὰθ πρὸς τοὺς ἕξ. νοῖῖθ δὰ 
σα! Πϊάϊονθδ, σαπὶ οἰ ϊαϊονὶ- 
θ5 Θομμραναιϊ. ΟΥ, Τ0, 4, 10, 2. 
Μαίμ. αν. 8 511 δ΄. --ὀἮ ὡς ξπὶ 
τὸ πλεῖον, αἱ ἴον ἔτος, ΑἸδὶ 
βίο ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. Οὗ 1 19, 
Ὁ όσον τὺ 
4, -- ἄμεινον οἰκοῦσι. ΟΝ 
δα 1 

8 4. τῶν νόμων σοφώ- 
τεροι. ΟΥἾ 1 84,8. --ὀ τῶν 
ἘΞ αν περιγέγνε- 
σϑαι, οἱ αὰδλϑ αἀποαᾳιο ἰδτὴ- 
Ροτ ΘοΙ Βα] πίον ἴῃ ΡῈ }1- 
αὶ (ἀϊχουὶβ οὐδ ἴῃ οοπὶ- 
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χοινὸν περιγίγνεσϑαι, ὡς ἐν ἄλλοις μείζοσιν οὐκ 
ἂν δηλώσαντες τὴν γνώμην, καὶ ἐκ τοῦ τοιούυ- 
του τὰ πολλὰ σφάλλουσι τὰς πόλεις" οἱ δ᾽ ἀπι- 
στοῦντες τῇ ἐξ ἑαυτῶν ξυνέσει ἀμαϑέστεροι μὲν 
τῶν νόμων ἀξιοῦσιν εἶναι, ἀδυνατώτεροι δὲ τοῦ 

- ᾽ ’ , Ε ’ " Ψ! “ 

καλῶς εἰπόντος ὠξέυψασῦαι λόγον, κριταὶ δὲ ὃν- 

τες ἀπὸ τοῦ ἴσου μᾶλλον ἡ ἢ ἀγωνισταὶ ὀρϑοῦνται 
τὰ πλείω. ὡς οὖν χρὴ καὶ ἡμᾶς ποιοῦντας μὴ 
δεινότητι καὶ ξυνέσεως ἀγῶνι ἐπαιρομένους παρὰ 

λῚ ’ -»Ὕ ς ’, ’ ΓῚ 

«τὸ» δόξαν τῷ ὑμετέρῳ πλήϑει παραινεῖν. 

8 4. τῇ ἐξ ἑαυτῶν ξυνέσει. τῇ ἑαυτῶν ξυνέσει νει. Ο. Ε. 
Ὦ. Μοβᾳι. ϑίου. Βεκκ. οὐ ἰδοῖτϊ ἴῃ ΒΘΚΚ. δά. βίου. Αὐρ΄. ΡΕ]. τ 
γδῖ., αυοὰ ἀθ Τι. οὐ Κι. ἱρβὶιβ 51] 6 π110 ἴῃ ΘΧΘΙΏΡ]. τηδὶ., ἀθ Ραὶ. 

Μογϑυ. γε! ΠΠπν. ΡΓΔΘΡ ΟΝ ΠΟ ΠΟ ΘΧΘΠΊΡ}15. 4 αἰ θυιΒἀ πη ἃ ΠΟὈΪ5 ΞΙδα 
Ιαι15. (οἵ. 46 ἀπό δάη. 1 87, 1, 46 παρά ᾶη. 1 41, 1) εὐ ἀποῦαβ Ηδιο- 
ἀοιεῖβ 1Π196. ΥΠι 84 ἀείδπαϊ! Ατη. ΝΟ ΑἸΪ ον όγηΙ. ϑγπηί. Ρ. 2329. 
Οἱ. Μαιμι. αν. 8. 880 δάπ. ὅ. Ρῖὸ ἴρ80 ἑαυτῶν (455. ΟἹ. Βερ. Μ. 
811 Ποππα}}} αὐτῶν. 

8 ὅ. ὥς ἴι. ΒεΕκΚ. γυϊθο ὡς, αυοά ἀοΐοπάϊς Εἰ Ζβοῃ. ἀᾶ Τμποὶ. 
Ῥ.- 199, ἀθπὶ βϑαυΐίαν 6061]. “Ὡς αυϊάδπι οὐ ᾿ρϑαπι ἰπβο με 5 ἀϊοίιιπι 
ἐβί (οἵ. Βυίτῃ. αν. 8. 116, δ); νἱάθ᾽ ἰἄπηθῃ ἀθ 60 ριϑϑίθι Ἠεϊπα. δὰ 
Ῥγοίδο, ὃ 44, ουϊπ5 ἜΧΘΠΙρίΆ τη 15. ἤπθ ΡΘΡΪπεηΐ, Βονπ. δα Χρη. 
Ομ. ΠῚ Σὰ 4, ἘΜιΖβομίαπαπι γί ΟΠ ΘΙ, ἐπρηβος ΠΟἢ ὈΪᾶπα τϑοίθη- 
ἀδπι, (ὩΠΊ6 ἢ Ῥϑυϊο ἀανίονθπι 6556 ἰπαϊοαὶ ΚυΟΗΙ], 1. ἃ, Ῥ. 7. 

(ἴθὰ]0 ( Μαί, 6Ἃι. ΠῚ 1.6), 68 νίποοτο. Οἱ. Ιν 
ὅ8. 39, 1. δάη. 191, ΤΠ  --Ξ) ἃς 
ἐν ἄλλοις. . τὴν γνώμην, 
4851] ἴη 1115 δῖον 8 
γ6Ρθὰ5 ἰὨρΘηΪ ΠῚ Βα ππ ἀ6- 
Οἰαύᾶσθ ΠΟ ροβδίηΐ, ῖνθ 
π 0 Ραυΐδηίοβ δἰίΐδτῃ πη 6]10- 
ΛΘ 58 ἱπνθηΐϊγθ ΡΟ556 ὁ0060- 
οαβίοπ πηι 50]] υ ἐἶδθ οϑίθη- 
τᾶ πα ἃ 6. Οομίνα ΟἸθοη οἷ 5πὰ- 
(οι 40, 8, υἱ ἐν ἄλλοις ἐλάσσοσιν 
ἀγῶνα ααδθγδηΐ, ΟὉ 486 νϑγθἃ 
ΒΙοοπιί, ἴῃ ἰηίουρν, μεέοσιν Ιῖς 
ἰερὶ νοϊαῖϊς. 6 ἩΕΕΣΗ ἂν νὶά. 
ΜΆ, αν. ὃ ὅ98 ἢ (υνὶ ἰδιηθι 
ἀναθοα τϑρυθθπαθπδ 5πὴ0) οἱ 
Μαᾶν. αν, 8 184". ΟΥΚΙΝ 10,1. 
-- ἀδυνατώτεροι ... μέμ- 
ψασϑιαι. ὕὈδιιαιῖαβ ἀϊοογθιαν 
ἀδυνατώτεροι ἢ (ὥστε) μέμ- 
ψασϑαι δὰ ἀδύνατοι μέμψα- 
σϑαι. Οἵ. Μαιῃ. αγν. 8 4480. 
-- τοῦ καλῶς εἰπόντος, 
οἴτι8, αὶ θ6η6 ἀἶχὶί. δ6 δἱι- 

ὃ 268. -- 
ἀπὸ τοῦ ἴσου, ὁΧ ἃ 6410 (οἴ, 
αἄη. 1 Τ7, 8), ϊ. 6. Δδαπὶ. -- 
ἀγωνισταΐ, ΘΟΠ ΟΟΥΓΙΟΥ 68 
(1 οονια πη ηἰ 5. οὐαίοναπι 88, 2 
54ᾳ. 40, 8). --- ὀρϑοῦνται τὰ 
πλείω, Βεοοιπηα 15 γοθ α5 Ρ]6- 
γα 6 αὐπηΐαγ, Οἔ 42, 4. 

8 ὅ. δεινότητι, ἀϊοδηάϊ 
Γδου] δῖε. ΟἿ᾽ ὙΠ] 68. Ἐπ - 
παρὰ (τὸ δόξαν τῷ ὑμετέ- 
ρῳ πλήϑει, ργαθῦθι βϑηίθας- 
14 πὶ τη 1015 νΟθ 5 ρτοθᾶ- 
ἰδτη. ΑἸΙΘΗ 55: Πγη} δ Ὁ ἢ. 1. δϑὺ 
παρὰ δόξαν, «υοὰ ἀρυὰ ΤΙ. 
Ῥυδοϑίθυ ἐχβρ οί. ἢ 6 ΠῚ, ΠῸΠ 
ΡΥδϑίθυ δηΐϊπϊ βϑηςθης ἃ 
βσηϊοαί, Ηοο ἀἰοῖι ΟἸθο, τηοα οϑιὶ 
ΝΗῚ 6556 βαθτη ἰπαϊοϊα πὶ 561}- 
ἰθηἶα6 τη} 1{|5 Ργορθαίαθὸ ρμοβῖ- 
ΡοΠοΙο, -- παραινεῖν. Οἱ 
ΜΠ ἐβ. Βορι, ΘΒ... .918. 
ΡὨ1], 1851. 
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ἔπειτα τούς ἃ. ᾿Εγὼ μὲν οὖν ὃ αὐτὸς εἰμι τῇ γνώμῃ καὶ 1 
τεἀντιλέγον- 
τας ἂν βήτο- ϑαυμάζω μὲν τῶν προϑέντων αὖϑις περὶ Ιυτιλη- 

ρας διαβάλ- ναίων λέγειν καὶ χρόνου διατριβὴν ἐμποιησώντων, 
λεικαϊαυτοὺς 
τοὺς “ϑηναί. ὅ ὅ ἐστι πρὸς τῶν ἠδικηκότων. μᾶλλον (ὁ γὰρ παϑὼν 
ους, ῥᾳδίως τῷ δράσαντι “ἀμβλυτέρᾳ τῇ ὀργῇ ἐπεξέρχεται, ἀμύ- 
ἀπατωμέ- 

τήρει ητὴὶ νὰ δϑὰϊ δὲ τῷ παϑεῖν ὅτι ἐγγυτάτω χείμενον ἀντί-- 

λόγου ἡδονῇ παλον [0»] μάλιστα τὴν τιμωρίαν ἀναλαμβάνει), 
σσωμένους : ν ε 3 ἐς 5, Δι 

Ἰῆς ἐκείνων ϑαυμάξω δὲ καὶ ὅστις ἔσται ὃ ἀντερῶν καὶ ἀξιώσων 
θρασύτητος 
αἰτίους εἶναι 

λέγει. 
Ὅλρ. 88. ὃ 1. ὁ αὐτὸς. 

τῇ γνώμῃ. Οἵ Δ4η. Π 61, δ 
εὐ ΕἸΠΊ5]. διἱ ὅορῃ, ΟΝ. δ57. 
προϑέντων .. ἽΝ 
ἌΠῸῚ προϑεῖναι λόγον, αποὰ 
Ἰοσίτν ἀθ πιδοίβίγαιῖ 5. ἀϊσθπαϊ 
ροιοϑίαίθιι οἰνίθαδ Γαοἰδπιθα8. Ο΄. 
γνώμας προϑεῖναι 86, ὅ εἱ 
ΒΈΠΟΘΠῚ, 46 Οοπηῖι, ΑἸπθη. Ρ. 104, 
- ἔστι πρὸς τῶν ἡ διὲκ, Οἱ. 
αάῃ, Π 80, ὅ. Τυμὶ δὰ μᾶλλον 
511] απαὶ ἢ πρὸς τῶν ἠδικη- 
μένων. -- τῷ δράσαντι... 
ἐπεξέρχεται. 6 ἀδιίῖνο οὗ 
Μαίι. αν. 8 403, 88 6{1Υ 14,8. 
ϑοηίθητῖα δι ΠῚ ΒιρΡ ἐπα εϑὺ 
νουθ 8 χρόνου διατριβῆς ἐμποιη- 
Δείσης. -- ἀμύνασθαι. 6 
Ἰη Πηϊἶνο, ΟΠ 510 5ΠὈ] ΘΟἰτΠΊ 
ΘΠ Πα 1015, 51π6 ἀυίϊσα! ο ῬΟβὶίο 
Οὗ ΜΕ): Ὅτ, 5. 45. δα τιν τ- 
Βιυίίπι. αν. 8. 140, ὅ ἃάη. ὅ. -- 
τῷ παϑεῖν. Ῥαιϊνυβ πὸπ ἃὉ 
ἐγγυτάτω, 50 ἃ0 ἐγγυτάτω 
κείμενον ροηπάοί. Οἵ 1| 89, 10. 
Μαίῃ. τὶ ὃ 886, 6. 5160. δᾶ 
ἘΠΠΒ ΠΡ Έεπ- ἀντίπαλον 
ὄν, ἷ, 6. ἴσον ὃν (τὸ ἀμύνασϑαι 
τῷ παϑεῖν). ,.,ϑεπίοπιῖα δϑβιὺ: 
α1ὸ Ρτορὶα5 ἀοοορίδπι ἰπ- 
᾿ασῖα πὶ νη ἀϊοαίϊ ο 56 α τ Ὁ, 
60 πιᾶρὶ5, νἱτὶθὰβ θαι 
ΟῸπὶ 5ἰ, αἸτϊοη τῇ τϑοϊρὶί, 
γῈὶ ἃρίδ' 6δϑὶ “δᾶ υ] ϊϑοθη- 
ἀπτη.“ Ἡδδοκ, Νὰ) οἰπὶ γ γθῸ 
ἀναλαμβάνει ἴιος ᾿ποῖβιιπι 606- 
Ἰαπϑσοπάπιπι δϑί, ΠΟΙ ΟἸΙΠῚ 5116 - 
τἱουῖθιι8 ὅτι ἐγγυτάτω κείμενον, 
ΠΟ 40 ραν οῖρίτι. ραγιϊοῖρὶο 
50 δ᾽ δοία πὶ υἰΐατὰ ἀριὰ ΤΊον ἀϊ- 
ἄοπι 9 Πρηβί οπθπὶ Παροαὶ (οἴ, αάη. 

Ι 80, 4. Τὅ, 4), 56 οὐ τηρπιῦγο- 
ΤᾺΠῚ ἃΘα 8 1816 Π|, ἃ ἀσουθίμ 601}- 
οἰπηϊία5, 5], 1ὰ αποά 5ιαβὶὶ Ηδᾶβ, 
Τπσαῦγ. ΤΠαο. Ῥ. 11 54., ον 
ἀεἸϊογθίατ, αἱ ἀντίπαλον εὐπὶ 
ποπηΐη6 τιμωρέαν ἰιη 5 ΘΓΘίαν, 400 
ἀντίπαλον 5ιιρονγϊοτὶ ἀμβλυτέρᾳ 
γοϑροπάοροί. Ναπο δπὶ μάλιστα 
βίπηα! νοῦθϊθ ὅτι ἐγγυτάτω εἰ 
ἀμβλυτέρᾳ ΘΟΠ λυ 1 Π|,) δα ἴῃ 
Αια] τὴν τιμωρίαν, Ρ 06. ἃ Τὰ 
ἀ6 θτατῃ, ποίϊο 111] ἀμβλυτέρᾳ 
τοβροπἀθη5 ἀπδουύθηαα 651, θυ Τα 
ἀναλαμβάνει απ δῖ} τ οοϊρὶς 
(ἀναδέχεται), δητεροιυϊί, ἀαθὶ- 
(τ Ῥοίαθί. ἤδς νὶ αἰϊοὶ δρυὰ 
τιμωρίας οὐ δέκης νοσαθαϊα ρο- 
τἰὰ5 5᾽ ΠΡ ῸΧ λαμβάνειν Ἰορίταν, 
-- Οὺὐπὶ μάλιστα Ρτοοα! ἀπθῖο 
δα 50} ΠῚ ἐγγυτάτω γϑἴδγθ πα τιπὶ 
βὶϊ, ἀμβλυτέρᾳ δ 6 ΠῚ 5ουνϑία 
ἸΠθ ογιπη βουρίανα ορροβὶίο οὰ- 
Γοδί, ὃν δυοίοτα Ηδαδθ. ἄθίθγο 
ἤσπὸ ποη ἀμ τα πιιβ. [ἃ Δυξο πὶ 
ἐγγυτάτω εὐ μάλιστα ἱπίον 56 
ΠΟΙ δουθηΐδ, αἱ, απὸ ΡτΟρὶπ5 
ἰπἰαντίατῃ νἱπαἀϊοαίϊο 564 τἃ - 
7) 60 ΠΙᾶ οαἷ5 ρᾶγν ἰηϊυγὶδ δ 
Β.ΡΡΙΙ οἴ τη 8 πηΐ ἀθοϊαγθίιν, 
Οὗ, δάπ. θ2, 8. Πεῖηάθ οτπὶ Ἔχ θηι- 
ΡΙῚ5 ἀδϑεϊευίαπι 51 τιμωρίαν ἄνα- 
λαμβάνειν, υ5ϊταίατη τιμωρίαν, 
δέκην λαμβάνειν, ἀνὰ οἱπὶ 
ΟἸα55. οχ τϑρϑιῖιο ἂν οὐ πη 6588 
᾿παάϊοδηλα5. ὅ6Π0]., αυἱ Δ ποίαν 
ἰσχυρὰν τὴν τιμωρίαν ἂν ποιεῖ- 
ται, ἂν λαμβάνει νϊάουαν ἸορἾ556. 
ψουθου πὶ Θπ]θἀδι} 0} 60} οὐηῆι- 
Ἰηδὺ ΨΆΠ1δ6 Ἰπιουρυοίδιϊο: ἴῃ ἃ] - 
οἰδοθηᾶάο οὐπὶ ΓΘ θῃ εἷ8 51}}8ἃ 
οἴξοηϑαἃ οϑὶ, {πὶ τη χὶπλθ 
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3 ΄ Ν Ν ἤ ΄ 9 , ξ Α 

ἀποφαίνειν τὰς μὲν Μυτιληναίων ἀδικίας ἡμῖν 
ὠφελίμους οὔσας. τὰς δ᾽ ἡμετέρας ξυμφορὰς τοῖς 

’ ’ ᾿ ᾿ -" [κὸ Ἢ 

ξυμμάχοις βλαβας καϑισταμένας. καὶ δῆλον ὅτι ἢ 
- ΄ , -" -» 

τῷ λέγειν πιστεύσας τὸ πάνυ δοκοῦν ἀνταποφῆναι 
ὡς οὐκ ἔγνωσται ἀγωνίσαιτ᾽ ἄν. ἢ κέρδει ἐπαιρό- 

3 -» , ’, 

μένος τὸ εὐπρεπὲς τοῦ λόγου ἐχπονήσας παράγειν 
, ς ι Τὰ ᾽ - ΚΝ 3. ἢ 

πειράσεται. ἣ δὲ πόλις ἐκ τῶν τοιῶνδὲ ἀγώνων 
τὰ μὲν ἀϑλα ἕτέροις δίδωσιν, αὐτὴ δὲ τοὺς κιν- 

ι ΄ “ δ . -“ 9 

δύνους ἀναφέρει. αἴτιοι δ᾽ ὑμεῖς κακῶς ἀγωνο- 
» - ἌΡ ι » ’ 

ϑετοῦντες. οἴτινες εἰώϑατε θεαταὶ μὲν τῶν λόγων 

οὐ «μι τοῖς ξυμμάχοις αἀάϊιιν ἴῃ Η. οἱ Ἀδρ. σαρ. 88. 8 1. 
οἱ 8. 8}18. Οἵ. δὔη. 

ΠΝ 5ὉΡΡΙΊϊ οἷα πὶ 5 ἍΤ ΠῚ 118. 
--ὀ τὰς μὲν Μυτιληναίων 
νον καθισταμένας. Ἦος 
ἀἴοῖς ΟἸθο, δα υτηϊηπιθηάδη Μυιὶ- 
ἰδηδθουιη οαΐραπι ΡΟΘΩΔΠΙ4ῈΘ 
ψ Ρϊτδ11 οοπίγασία ρΥΟθαμἰἃ 6586. 
ψεογαμη δυΐθπ δβί, Αἰ Π θη θηβῖθιι5 
πη πνῖα5 ἃ ΜΥ ΠΟ πη 615 ΠΠΠ 185 ἀ8Π|- 
ΠῸΠῚ Δἰἴϊουυθ, 5800 1158. οἰ] πη 165 
80 ΑὐΠθηἸθηβίθιιβ δοσαθρῖαβ, 4] ρ 06 
ααϊθὰ8β ᾿οηΐπβ οὰπὶ {ΠΠ1|5 ἄρΘΓΘ 
οοσδηΐαν, ΘΟΠΙΠΊΟΩΟ 6556. ἢδβθο 
ἰστίαν 4 ορρΡαρηαῖ, ἀθπλο 5 Γᾶ 
ἄεθει Μγιυϊ!θηδοοτναῖη ἴπὶπ- 
τα ὙΠ θη 6 51} 115 ΟΟΤΊΤηΟ - 
ἀο 6556, ΠΟΥ Πὶ ἃ αἰ 6 1 6818 - 
τηΐταῖθ5 500115 ἀδτῃ πππὶ ἃ - 
[εν τ 6. Πἀ4πὸ οοπίθοίιτῖβ ῃἰο [οοῖι5 
ἤθη οὐδὲ τοιπρίαπαι8. 

8 2, τὸ πάνυ δοκοῦν, ἰὰ 
αιἰοὰ οἰαπίῃμο ν᾽ ἀσιαν, 0Π|- 
ηἰθὰ5 ρΡυοθαΐατη δβϑί, Ηᾶδῃο 
ἸῃτοΓρΓοίδι] ποῖ ψ θυ πὶ 6556. οἱ 
δι ρογίοια ἀοοθηΐ (ηᾶῖὴ ΟΡ ΪΠΪΟ, 
απὰ ΟΙθο αἰὐνογβαῦῖο Οὐ τιιβὶϊ, 
ΘΟΠΊΠλΪ 56 η5ι1 αἸ8ΠῚ ΙΠΔΧΙΠδ 
Τορυσηδ1) οἱ Ῥτοχίπια, αυϊθ5 
᾿ᾶθο Θχρ!οδητιγ, ἀοοοθυπί. Ἀδιϊο 
ΘΟΓ ΠῚ, αὶ Ποπίθγ πὶ ἀθογεί 
55 ΠΠαγῚ νοἱπΐ, 5ΟΓΙΡ ΟΥ5. γοΡ- 
ὈΪΒ ὁομῃνθηϊγεῖ, ϑὶ ϑοιιρίιπ 
ἐβϑεῖ τὸ πάνυ δόξαν. - οὐκ 
ἔγνωσται, ποὺ ΘΟΙῚρΥῖα πὶ 
οπῦ, ΠΟῚ Οοιϑίαί. ΟῚ ,θοιι. 
ΧΧΙ 41. --ὀἼ ἀγωνέσαιτ᾽ ἄν, 
δρθοῖοϑ πὶ οοπίθῃ {10 ἢ 6 ΠῚ 
(ἀγώνισμα 1 22, 4) εἄει. δὸ 

ορίαῦ. οὐπὶ ἄν νἱ ζαΐαγὶ ρταο- 
ἀϊίο οἵ, Π 64, 4. ΠῚ 18, 6. Αοιο- 
ΠΘ ΠῚ 5ἰρηϊῆται, αἴὰ8 ἰΒΘΠΊΡΟΥ 5 
τη Π]θη0 σοπ οἰ ἰταιν, Εἰ η 6 1ὴ νἹπὶ 
ἴπῇ. δον, οὐπὶ ἄν πᾶθοὲ 1 127, 2, 
ΠῚ 92, 4. Υ 108. ΝἾ ὅ0, 1. Ἱ 
80, ὅ. Π6 ἰημῇμπ. Ὁ ἀγωνίσαιτ᾽ 
ἄν ρεπάθηίε οἵ, 82, 8.1Υ 87, 0. 
ΨΠΠ 89, 4. -- τὸ εὐπρεπὲς 
τοῦ λόγου ἐκπονήσας, 
ΘΙ ΟΡ αιὶβΒ ἀϊοεηάϊ οὔηᾶ- 
τὴ 6} 115, 4} 1ἃ Οοτγοίαβ (οὗ, ΒΙα55. 
ΗΪ5ι. εἴόαα: ΑΔ ΤΡ. 858 5644. ) ἴῃς 
ἀα}1, Ορροβίταπι εδὶ τὸ εὐπρεπὲς 
τοῦ λόγου τῷ λέγειν, ἷ. 6. 
ἀϊοοπαιϊ δου αι, ἀἀὰθ ἀ6- 
ΤΟ ΒΕ Π4Ι ἈΓΡ115. οοηβίαι, [Ι͂η 
1}]5 ρουϊδβίπημη Ῥγοίαροναβ ἀΪ5- 
ΒΟΡΘΠϊ 5 Ὀ.ΠΠ ςτὸ οβίθπἀδθδί 
(οἴ, 1.1. Ρ. 24 54ᾳ.). [φὰς ΟἸδο- 
Π6 ἰιἶο ΟΥ̓δίουοβ 6 Ῥγοίδσογδο 
εἱ ἀοὐρῖδθ, ααὶϊ ποὺ ἴΡ50 ἰθιηροῦο 
ἀγίοπηθ. Αἰπθιῖ5. οβίθθρθαν (ΟΥ, 
θ1οα. ΧἼΙ 58), ἀἸβοῖρ! πα ργοξθοιοϑ 
ἀοβίβηδνα Ραίδηλι5. --- παρά- 
γει}} ἀπατᾶν. ὅ6}0]. 

8 8. ἑτέροις] τοῖς ῥήτορσιν. 
Θ6Π0], - ἀν αφ ρ εἰ] ἀναλαμ- 
βάνει, ἀναδέχεται. ὅ.Π0]. οἱ 
ΡΟΙΥΡΟῪ 50, 9. 
8 4. κακῶς ἀγωνοϑε- 

τοὔντες, τᾶ ]085 Δὐθὶγ085 
Ἰαϊ ἴα τὰ δοτία πιΐ πὰ πὶ γ0 8 
Ρυδεβίδη!οβ. -- ϑεαταὶ μὲν 
ονν τῶν ἔργων. ,,.ϑεπίοιϊα : 
ταῦ οπὶπὶ ΝΟ Ἶ5 ρΡσὸ ἔδουἰβ 
ε51 (ϑεαταὶ τῶν λόγων); 4ᾳποὰ 



θ9 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ, λη΄. 

΄ 9 ᾿ Ν Ἂν “ ᾿. »" ΄ 
γίγνεσϑαι. ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων. τὰ μὲν μελ-- 
λοντα ἔργα ἀπὸ τῶν εἰ εἰπόντων σκοποῦντες ὡς 
δυνατὰ γίγνεσθαι. τὰ δὲ πεπραγμένα ἤδη, οὐ τὸ 

’ Ἵ ’ ἊὟ Ψ ᾿ 

δρασϑὲν πιστότερον ὄψει λαβόντες ἢ τὸ ἀκουσϑεέν, 
Ξ,ἘΞ ΟΝ - , - ᾽ , Ἢ ι ᾿ ἀπὸ τῶν λόγῳ καλῶς ἐπιτιμησάντων᾽ καὶ μετὰ 
καινότητος μὲν λόγου ἀπατᾶσϑαι ἄριστοι. μετὰ 
δεδοκιμασμένου δὲ μὴ ξυνέπεσϑαι ἐϑέλειν, δοῦλοι 

8 4͵ ἀπὸ τῶν εὖ εἰπόντων σκοποῦντες. ὅα55. Απρ, ϑη, 

σκοποῦντες ἀπὸ τῶν εὺ εἶπ. 
τὰ δὲ πεπραγμένα. 

αοίαππι, 1 [α οἰα τὴ ἔϊ πη οἰυ185, 
ΠΡ 819 δύ ΡΘΥβι 8 ἀ οι 
νοῦ ]5 ραϑιϊπιϊηὶ (ἀκροαταὶ 
τῶν ξργων).“ (ὁ6}}. Ρεῖτ5 ἴπ- 
οἶδ απὶ ΡΙΘΠἾπ5 δἷο {ΠΠπιδίται 50Π0].: 
μετεσκεύασται͵ “τῶν ὄντων ἐφ᾽ 
ὑμῖν ἡ φύσις" οὕτως γὰρ ἀκούετε 
τῶν λόγων σαὶ πιστεύετε τοῖς 
ῥήτορσιν ὡς ὀφϑαλμοῖς τὴν 
πίστιν λαμβάνοντες. Ἐδὶ οχγ- 
ΤΥ αυοάάδτῃη. [ἴῃ ἰοίο ἀπιίθηη 
Ιοοο αἰύοηάθ ΡΑνϊβοβίμ, -- ἀπὸ 
τῶν ἐὺ εἰπόντων, 56 6πῃ - 
ἀν πὶ 608. απἰὶ ΡῈ πε ἀϊχονίη 
Οἱ. 1.21, ἢ. Π| 48, 8. Β᾽πΉΠ16Γ 
ἐξ ὧν ΥἹ 86, 8. ἘΣ 560}, [150 
οχρίδμαὶ πιϑανῶς. Νάγὴ αποά 
βουϊρίον. αἰχὶς ΑἸΠΘπί Θη5 65. ν υθῚ5 
ῬΙα5. 48} ΓΘ |}115 {ὙἸτιογθ, ἰὰ ον 
ἄπο ΟΓΑΙΟΥ ΠῚ σθηθγα βιρτα (6- 
βουϊρία, ὀχϑοφαΐτν. Ουπη δ Ϊπὶ 
τῶν εὖ “εἰπόντων εὐ τῶν λόγῳ 
καλῶς ἐπιτιμησάντων «ἃ ἄθοο- 
ὑδ ΠῚ οὐ ϊοΠἾ5. ΒΡ οἴ ΠῚ (τὸ εὐπρε- 
πὲς τοῦ λόγου) ΡΘυΪ Πα ηΐ, νεγθᾶ 
τὰ μὲν μέλλοντα .... ἐπιτιμή- 
σαντῶν δὰ αὐποῖοβα ἀϊοσθηκὶ 
ΟΥ̓ΠΆΠΊΘΗἰα ΒΡ Θοίανο. Ῥαϊθὶ, ατὰθ 
ΔῸΓΟΠῚ ΘΟ καὶ μετὰ. ὦ 
ἱκανῶς ποη τδρὶβ ἀπ τανὶ ῥοἰοϑί, 
ααΐη δὰ ἀϊα! οοιϊοοταπι ΒᾺ ΡΠ 1.68 
γοϑρίοἱαηί. Ουδο οἰπὶ ἰτὰ 5], εὖ 
εἰπόντων νᾶϊοι οὐ αι ἀϊοθη- 
τ π τη, --- Λα τὰ πεπραγμένα 
5610]. 6Χ ΒῈΡΟΥΙΟΥΡι8. τθοίθ Γὸ- 
Ρετῖν σχοποῦντες: το]ϊααὶ ἀοοὰ- 
βαύν! οχ νΟῦθῸ λαβόντες Ροπάθηΐ, 
-- πιστότερον ὄψει Ἡμ 
τες, οοΥνζϊι8 Ρυορίου δά- 

Μοβαι. τῶν τὰ (Ξε Πος εγᾶ8. ) πεπραγμέ- 
νῶν, αἰαὶ Ιοσθηίαι 5 τῶν δὲ πεπραγμένων. ϑοᾷ οἵ, δάη. 

Βροοίαπι (ρτορίοτοα αὐοᾷ 
ἰρϑὶ ν᾽ άθυῖϊ15) 6556 ἂτδὶ- 
γαῖ, 46 πᾶ νῖ νετϑὶ λαμβά- 
νειν νἱα. αἅη. Π 42, 4. Ῥ Ποχῖοπα 
δρασϑέν οἷ, 54, ὅ4, 1. ,Ορρο- 
Πιιῃ αν ΘΥΪΠΊΙΠῚ τὰ “μέλλοντα οἱ 
τὰ πεπραγμένα ἤδη. Ἐχ Πἰ5 
γΘΡῸ ΟΡροϑβί(ἃ β'δὶ βιιηΐ τὸ δρα- 
σϑέν, Ἰ. 6. ̓ αποα νογο ἰδοίμτη.... 
[651] εἰ τὸ ἀκουσϑέν ἘΠ ἀΡΟῚς 
[22,2 τὰ δ᾽ ἔργα τῶν πρα- 
χϑέντων, Ι 138, 8 τῶν μελλον- 
τῶν ἐπὶ πλεῖστον τοῦ γενησο- 
μένου Οδίοσπὶ οοηΐουτὶ 
Ῥοίθϑδὺ οἰ υβάθηι βϑηϊθηίίδο Ἰοοῖ5 
ΜΠ 48, 8. ΗΠ δοῖ. Οταίοτοϑ 1Π} 

οδἄθπ σϑυθουπι οἰ οσηῖἃ, αὰδ6 
Γαΐατα βἰηΐ, ἴῃ τηδῖβ δαρθηΐ, ἀθ 
οἶδ. απδο ἴδοῖα βυιηύ, ἰπΐατο ἰαα]- 
οδηΐ, 
8 ὅ. μετὰ καινότητος μὲν 

λόγου, οαπὶ πονϊίαίεα ἀϊοιϊ, 
απο ἃ σΟΠΊΠλ ἸΟΤα Πα τη, Β6ηδιῖὶ 
ΔΌΠονΡοι. Οἵ. Ιβοοὺ. Χ 2 ἐπὶ τῇ 
καινότητι τῶν εὑρημένων. 
ἄριστοι ἀντὶ τοῦ πιτήδειοι. 
500]. Οἵ. ΒΙοοπηῖ. οὐ ἀθ ἴρβο 
ἐπιτήδειος αἀπ, ΠΙ 10, ἀδ τὸ 
Ασα βίορι, Εςοὶ, 581 544. εἰ Βα. 
1116. ΒΏΡΡΙ. δυίεπι ὄντες. 
μετὰ δεδοκιμασμένου 
δὲ (λόγου) μὴ ξυνέπεσθϑαι, 
56 πη ἢ ἴα 1 (οτπ ἢἶθ118) Ρτο- 
ναί (τὸ πάνυ δοκοῦν 8 2) 
πα}}0 πιοῖο 564]. ες νν. 
ξυνέπεσϑαι μετά τινος οἵ. δᾶη. 
Π ΘἿ, 8. --- δοῦλοι ... εἰῶ- 
ϑότων 5βιρογίουθυ5 (καὶ μετὰ 

. ἐϑέλειν) βδυθιαπσοηᾶα 5ιπί. 

φι 



-ι 
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ώ » Θ᾿ 9 ’, 

οντὲς τῶν ἄξι ἁτοποῶν. 

02 

᾿ δ ζ 
ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωϑό- 

’ . ’, 

τῶν, καὶ μάλιστα μὲν αὐτὸς εἰπεῖν ἕχαστος βουλό- 
μενος δύνασϑαι., ᾽ ’ὔ 5 - 7 “- 

εἰ δὲ “ἡ. ἀνταγωνιζόμενοι τοῖς 
τοιαῦτα λέγουσι μὴ ὕστεροι ἀκολουϑῆσαι δοχεῖν 
τῇ γνώμῃ, ὀξέως δέ τι λέγοντος προεπαινέσαι., καὶ 

, ’ Ψ Ἀ , κ 
προαισϑέσϑαι τε πρόϑυμοι [εἶναι] τὰ λεγόμενα καὶ 
προνοῆσαι βραδεῖς τὰ ἐξ αὐτῶν ὠποβησόμενα, 
ζητοῦντές τὲ ἄλλο τι ὡς εἰπεῖν ἢ ἐν οἷς ἕξῶμεν, 

-- τῶν ἀεὶ ἀτόπων, 4πλ6 
ΒΟ ἩΕ ΙΟΟ (ΟΣ 1 5: 99. Ὁ 
57. 4) τπαῖτὰ δίαπο ἱπδπαϊία 
Ρτοΐδθυα πίαν, δος δᾶ καινό- 
τητὰ λόγου τεϊενιιπίπν, τὰ εἰω- 
ϑότα δά ι λόγον δεδοκιμασμένον. 

8 6. ἕκαστος βουλόμενος 
᾿αυχία ΡΟηϊαν ΒῈΡ νον ἄριστοι. - 
ἀνταγωνιξόμενοι εν δο- 
πεῖν. (06}16ν ἀνταγωνιξόμενοι 
ἴπ νορα τῷ ἀνταγωνίξεσϑαι 
τεβοίνοηβ δοκεῖν ὃχ ραγῃοίρῖο 
βουλόμενοι ναὶι ἀρίτπιὶ 6556. ϑοᾶ 
ἢοΟ τη040 οὐ ΔρατΆ } 185 τη ΘΠ το- 
ΓῸΠῚ ἱαγθαίαν οὐ ἀβρουϊίαβ οὐᾶ- 
τοπῖβ δαυροίαγ, Ργϑοβίοι ἰρίταν 
ἀνταγωνίζεσθαι ΟΌΠῚ Θπιρμαϑὶ 
1π 06] ΘΓ, τὶ 51 8. 6 τη τ] ἃ ἢ 6 Πἢ 
αἰϊοὰΐ οοπίοπαοτο. δῖ Ὀῖο 
(885. 111 8 ἀνταγωνιζόμενοι 
μὴ δοκεῖν ὀργίξεσϑαι. Οἵ, ἀς 
ΒΙΠΠΡΠΙοἱ γῦρο δὰ ἢ 2 δάμποι, -- 
τοιασυτα, 561]. καινά 5Ιν 6 
ἄτοπα. -- μὴν ὕστεροι ΕΞ ΤΉ 
γνώμῃ, η6 Ῥοβίθυϊογθβ 856η- 
τοητῖᾶ πὶ (ρτοροβὶία 1) 5 6ααὶ 
νἀ απ ΐπὶ, ἰ. 6. Π6 ταταϊον 68 
ἴῃ 5ϑηϊθηίϊ ἃ 8 τ Ρἰ οοέε πα 
ν]ἀ φαπιϊηὶ. --- ὀξέως δὲ. 
προεπαινέσαι, 56 ὧν 
νἱἀθαδηΐιν), δὶ αὖθ ααυϊά 
δοιΐο ἀϊοαί, 1Ιὰ πέρ (4ιδηὶ 
116 ἀϊχουῖ) νοὶ Ρτΐον 65. ΘοΠὶ- 
ΡΓΟΡ 8556. ,,Ἐπαινέσαι Τ]οΥ- 
αἰαὶ νά]ογθ οἰϊδὰπὶ ΘΟ Π 5 ΘΠ Ἶγ6, 
ΒΙΟΠΒτε" οχ ΤΥ δῦ, 2΄ εν 
51. ὅ ἀρρᾶτοί.“ Η 61] πὶ. ΤηῈ.1165 
Ἰρίταν νἀ δπίυν δἰ βΕὶϊ οἱ Κυπερονὶ 
σοπϊθοίανδ 6 προεπαΐσαι (ᾳιιο δου ὶ- 
5ῖ0 Αὐοἱ βου! ρίουθβ 81 6556. ΠΟ 
νυ] θπίην), προεπινοῆσαι, προῦ- 
πονοῆσαι, 6Χ 45 ΑἸτ6γα παπὰ 

ἀαθ16 οϑὺ οριϊπια, 564 ὁ0 ρῥτοχὶ- 
τη προνοῆσαν τηΐηιβ σταίδ, 
ΟἸΠΠΏ65 νοὶ ἴθ 0 αἰβρ!ϊοθηί, ψποά, 
ΟἸΠῚ οἷβ ποίϊο οἷ, 4π86 ἴῃ Τῇι- 
ογαϊάθο προαισϑέσϑαι ἰηθϑί, 5]- 
τα ἢ ΠἸπ]ὰ τοϑυϊαδίιν, τοι 5 Ἰπτῇ 

᾿ ᾿ ἫΝ ΄’ 

καὶ προαισϑεσϑαι... τὰ λεγοό- 
μενα 5ϑηίθηία ἢΐ ἰαπουϊάϊον, ἘᾺ]- 
585. 8]1ΟΥΠΠῚ Θποάδίϊοποβ τοᾶδν- 
συΐϊμηιβ ἴῃ οα. πηδὶ. καὶ 
προαισϑέσϑαι τε. Ῥαγίϊοιϊα 
καί Ἰᾳαηρὶ πρόϑυμοι [εἶναι] οὐπὶ 
ΒῈΡ ΘΡΙΟΥΙθΙ5.; τέ δ 6 ΠῚ Δ] ΘΓ ΠῚ 
καί πίε προνοῆσαι ροβίτιηι 
ΡΙΆΘΡΆΓΑΡΙ Ρογβρίουιιπὶ δϑί. 
εἰναι. Ηϊο ᾿πΠ ἴεν ξ ἀπ οι παῖ 
τηοο ΘΧρ]οαγθίαν, ἀθρυανδυὶ δι 
ΘΟΠΊΡ ΟΒ᾽ 1 0Π 6} ἃπΐ ν]ΠῈΊ νΘΥΒΟΥ ΠῚ 
Οϑίθπαϊτηι5 ἴῃ 64. τηδὶ. ΟΟΠΊΓΊ ΘΙ. 
εὐ ϑαρρίομι. Οπατο εἶναι ἀε!6ι- 
ἀππὶ Ῥυΐδπηι8, αἱ 6010 ἃπίθ γθυ θᾶ 
καὶ προαισϑέσϑαι ροϑῖϊο πρό- 
ϑυμοι, ααρηιδιπηοάτπηι 8 5 ἄρι- 
στοι, 511: Ἰάθπὶ δίαιιθ πρόϑυμοι 
ὄντες. Ατποϊάϊβ 'π οᾶ. 2 εἶναι 
ΒΥΔηΙΠΊίο6. πάθη δα βουλόμε- 
νοι Ὑϑίογυϊὶ, 86 00 ἃ ϑβουϊρίουθ 
ΠῚ ΒῈρΟΥΙ οὐΐθιι5 οὕτενες εἰώϑατε 
νοὶ ἄρεστοι σΟη 511Π 6556 βιβρὶ- 
οαίαν, ϑ'ϑᾷ Πᾶθο βϑηΐθηίθ οοὰ- 
Γουτηδίϊο ἰπβίο ἀσπτῖοι δύ πϑαῖθ 
ΘΧΘΠῚΡ Ϊ5 οοτη ρυΟθ τὶ Ροίεϑί. ΟἸα55. 
πρόϑυμοι εἶναι 4ἃὉ ἀνταγωνι- 
ξοίμενοι ροπάθιθ ναἱτ. Αἱ Πᾶθο 
αποατθ γαίϊο Π ΟΠ 50] 11} ΠῚ ΟΪ65115- 
β'πηᾶ δϑί, βϑᾶ ριΐϊδτη νὶπὶ βθηΐθη- 
τἰὰ6 ἰηξνϊη σοῖς. Νάτη πηϑ! 5. ρτο- 
ἔδοιο οὰπὶ δοιιϊθ 115. ογαιουῖθιιβ 
πίθ!] σοπεϊα ἀπάτη οὐρίἀ αἰ νοὶ 
βίυάϊο, ἱπιθ!]θ ρθη ιἶδα ὁετγίδίαν. 

(εν ΤΣ “770. ΟΣ ἢ ἐ ἕν οἷς, 
Οἵ. Κνυροα. ατ, 8 ὅ8, Ἁ δάη. ὅ. --- 



εἶτα τὴν Μυ- 
τιληναίων ἀ- 
δικίαν μξγα- 
λύνει, οὖς τι- 

«μωμένους 

ων ϑρασύτη- 
τι καὶ ὕβρει 
πάντας, καὶ 
οὐ τοὺς ὀλί- 

γους μόνον, 
ἐπαναστῆναι 
καὶ δεινῶς 
κολαστέους 

ρίξεται, ὕπως 
μὴ ᾿4ϑηναῖοι 
πινδυνεύωσι. 

04 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ', λη΄. 1:ϑ΄. 

φρονοῦντες δὲ οὐδὲ περὶ τῶν παρόντων ἱκανῶς" 
ἁπλῶς τὲ ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι καὶ σοφιστῶν 
ϑεαταῖς ἐοικότες καϑημένοις μᾶλλον ἢ περὶ πόλεως 
βουλευομένοις. 

99. ὯΩν ἐγὼ πειρώμενος ἀποτρέπειν ὑμᾶς ἀπο- 
φαίνω Μυτιληναίους μάλιστα δὴ μίαν πόλιν ἠδι- 
κηκότας ὑμᾶς. ἐγὼ γάρ, 

ὑπὸ ᾿Αϑηναί- φέρειν τὴν ὑμετέραν ἀρχὴν 

οἵτινες μὲν αἡ δυνατοὶ 
ἢ οἴτινες ὑπὸ τῶν 

πολεμίων ἀναγκασϑέντες ἀπέστησαν. ξυγγνώμην 

ἔχω" νῆσον δὲ οἵτινες ἔχοντες μετὰ τειχῶν καὶ 
κατὰ ϑάλασσαν μόνον φοβούμενοι τοὺς ἡμετέρους 

τ 

πολεμίους. ἐν ᾧ 
“ 

καὶ αὐτοὶ “τριήρων παρασκευῇ 
2, 3 οὐκ ἄφρακτοι ἦσαν πρὸς αὐτούς, αὐτόνομοί τε 

εἶναι διισχυ- οἰκοῦντες καὶ τιμώμενοι ἐς τὰ πρῶτα ὑφ᾽ ἡμῶν 
τοιαῦτα εἰργάσαντο, τί ἄλλο οὗτοι ἢ ἐπεβούλευσάν 
τε καὶ 

ἁπλῶς, ἀεπίᾳπο, Οὗ, 45, Τ οἱ 
82, ὅ. ΘιαΠηπηαιηι (Δ Π16 αᾶ πῇ ΘΟ Πὶ- 
ρχοποπἀαηίαν, αἴᾶ8 ἴη6 ἃ γϑυὶ8 
τὰ μὲν μέλλοντα ΘΧρΟΒίία, βιιηΐ:; 
πλη] ἀκοῆς ἡ δονῇ ἡσσώμενοι 
«α ἀἸοθμαὶ αὐ ἤοῖα, σοφιστῶν 

ϑεαταῖς ἐοικότες αἃ ἀϊδδογθμηαὶ 
ἀΡσ 185. Γοίδγθηάιιπι οϑί, Ὁγιπὶ- 
αι ἰοῖσαν ΟὐδίουΠ σθηι5. ἰϊὸ 
ἀποααδ ἀρηοϑβοῖίαν, 146 ααδο ἀ6 
τοίο νϑρθου πὶ οἰτοιϊίι ἀἰδραίαία 
δα0 ἴῃ ΑΠΠΔ]. ΡΠ]. 1868 Ρ. 114 
54. -- σοφιστῶν ϑεαταὶς]) 
σοφιστὰς λέγει, οὐ τοὺς σοφι- 
ξομένους τὴν ἀλήϑειαν, ἀλλὰ 
τοὺς ἐν τῇ συνηϑείᾳ λέγοι ἕ- 
μους, τοὺς διδασχαάλους τῶν 
ῥητορικῶν προβλημάτων" (εἴ, 
Μοι. οἱ αῖ:. διἱ ἴβοοὺ, Ρᾶποο, 
ὁ..1 8 8) ϑεατὰς δὲ αὐτοὺς 
τοὺς μαϑητὰς καὶ ἀκροατάᾶς. 
50}10]. -- καϑημένοις., ,Καϑ- 
ἥμενοι Ῥ'" Κυιθρ. Ἦἤδς οου- 
ἰθοίαγα ἰὰρο ΠΟῚ οϑὲ οριβ, 4ιοὰ 
βοάθπαϊ νου 85. ΠΟ γᾶνῸ ἀοβιαϊδθ 
ΠοΟίΙομΘὴ σοὨζ ον οοηδϑίαι, (ΟἿ, 
ἈΝ 124. 4. 

Οαρ. 89. 81 ὧν] ὧν ἐπι- 
τηδευμάτων, ὧν εἶπεν ἄρτι. 
560], --- ἀποφαίνω, ἀΐοο, 

ἐπανέστησαν μᾶλλον ἢ ἀπέστησαν (ἀπόστα- 

οοπίεπᾶο,. Οὗ, Π 62, 2. -- 
μάλιστα Τν μι Ων, ᾽πόλιν. 
Οὐπὶ οἷ5, ααδε ἀοοσοί Μαί. τ, 
8 4601 ὁ, σοηΐεν ΕτιΖ59}}. δὰ [μποὶ. 
Ὁ: 1 ἘῚ- 
ὃ. νῆσον δὲ οἴπινες. 

νῆσον φτανὶιαι5 οα 58 ἃ η16 το] - 
ατἰνταλη οΟἸ] σαί ὁδί, οαΐι5. ροϑὺς- 
Ῥοβῖυ αἰϊα ὀχθηιρία ἱπνθηϊα αν 
83, 8. ΙΝ ΘΟ. ΟΣ ΨῈ 8.5. 5. 10. Σὲ» 
Πε Τιαιϊ πὶ νὶά. Καρμῃ, αἱ Οἷο. 
Τιιβο, Π115, 82. 1)6 οοπ! ποίη] - 
Ἰ»118 δἰ μλ του ἐναϊοοιὶϊβ οἵ, άπ, 1 
10,3. -- ἐν ᾧ δὰὺϊ αὶ, ἴῃ 4πἃ 
ρΡᾶνγθ, δύ, υὖὸὖῬἫ 886ρ6ε, ἄἀυτη, 
Μα16 δχρίϊοαν ποιιη. αν, 8 188,1 
ἁάη. -- τριήρων. Ὅδ δοσοηία 
οἷ. (οοι]. οοιν. δοσρηῖ, Ρ. 307. 
- ἐς τὰ πρῶτα. 1 ΡΥ 1158, 
υἱ ὅθ, 6. -- τέ ἄλλο ἥ. ΘΚ, 
58, ἃ, Μαιι. Ον. 8 488, 11. 
Κυιαον, αἵ, 8 ΘΟ, 8 δἅιι.. 7, ἀδ 
Πιαιιηῖδ, Ζυμιρὶ,, ὺς δ. ἘΞ Ὸ 
ἐπανέστησαν... ἀπέστη- 
σαν. Ὀιπαονῆιβ ἴῃ Θιορ}, ΤΊ|165. 
Ὁ ἐπανάστασις ἰ ἰϊα αἰ Του τὸ ἐπα- 
νάστασιν εἰ ἀπόστασιν οχὶϑιὶ- 
πλδᾶὶ, αἱ ἐπανάστασις δῖ 6 0 6}- 
10 ᾿εἰ δ οἷβ ἀϊοδίιν, αὶ δἰπὺ 
5.0 ἰπιροιῖο, ἀπόστασις λυίόπι 



ΕΤΟΣ Κα. ΘΕΡΟΣ. (ΠΠ 88, 89.) θῦ 

σις μέν γε τῶν βίαιόν τι πασχόντων ἐστίν). ἐξή-. 
τησών τὲ μετὰ τῶν πολεμιωτάτων ἡμᾶς στάντες 
διαφϑεῖραι; καίτοι δεινότερόν ἐστιν 1) εἰ καϑ' 
αὑτοὺς δύναμιν κτώμενοι ἀντεπολέμησαν. παρά- 
θειγμα δὲ αὐτοῖς οὔτε αἱ τῶν πέλας ξυμφοραὶ 
ἐγένοντο, ὅσοι ἀποστάντες ἤδη ἡμῶν ἐχειρώϑησαν. 
οὔτε ἡ παροῦσα εὐδαιμονία παρέσχεν ὄκνον «ἡ 
ἐλϑεῖν ἐς τὰ δεινά" γενόμενοι δὲ πρὸς τὸ μέλλον 
ϑρασεῖς καὶ ἐλπίσαντες μαχρότερα μὲν τῆς δυνά- 
μεῶρ, ἐλάσσω δὲ τῆς βουλήσεως. πόλεμον ἤραντο. 
ἰσχὺν ἀξιώσαντες τοῦ δικαίου προϑεῖναι" ἐν 
γὰρ φήϑησαν περιέσεσϑαι. 

εἴωϑε δὲ τῶν πόλεων αἷς ἂν μάλιστα 
ἐλαχίστου ἀπροσδόκητος εὐπραξία ἔλϑῃ. 

ἀδικού ὕμενοι. 
καὶ δι᾽ 

ὕάρ. 959. 8. ὃ. ὄκνον τοῦ μὴ ἐλϑεῖν Ε, 

ἐπέϑεντο ἡμῖ ν οὐκ 

Οὐ, αἄῃ. 
ὃ 4, καὶ δι᾽ ἐλαχίστου. Καί οι. αν, Τὸ. Αν, Ομν. Πδη., 568 

Ὁ γαθῖθν 

ἀεοἴροιϊο βοοϊοτγαν, Εἰ ν ΓΙ ΠῚ 
᾿ ε8ὲ ἐπανίστασϑαι, ρτορτ. 5ὺν- 
ΘΘΥΟ δάνοθυβαβ ἃ].,) Ῥἰ δα 4 16 
6556 {ππ|π||ττπὴῖ ἔα ΘΟ ΓΘ, γ 60 6]1- 
ἐπ  ΟΥ  ὙΉΟ ὉΣ 28, .5: 
ΝΗΙ 68, 8. 18, 2. 5εα Πῖο, τ} ] 
Μγαϊ!οπεῖ αὐτόνομοι οἰκοῦντες 

ἀἸοιιπίτιν ἐπαναστῆναι, ΠΟῚ ἀπο- 
στῆναι, «υϊὰ ἀπόστασις 5: τῶν 
βίαιόν τι πασχόντων, ἴὰ 1Π|0 πο- 
τίοποιη αἰύτσο 6 11ππὶ ἴἢ ἔευ δὴ - 
αἱ τροίθ φαϑογογο νἀ οίαν Κυιθρ.. 
Βοπο ἰρὶτυγ ᾿π θυ Γοίθβ (θυ πηδηϊοὶ 
Βουναία δαπομηϊηδίϊοηθ: 56 ἢ - 
θ6ηὴ ΘἸ6Υ οἰἴηθὴ Απΐα!|} 415 
ΑἴΔ4Π)| σομδοθύ, ἴ[)6 ᾿πηϊίαίο- 
ΥἾ115 ΤΠπογ ἰδ γϑυθουιπὶ νἱά. 
θα, τηδΐ. --- μὲν 78; τ 1 40..4..--Ξ 
μετὰ τῶν... στάντες. Θ1η]- 
Πἰτὸν ΝῊ δ7, τς 61, 8. ὅ51οὸ Τιϑυηὶ 
ΠΟΤ ΠΕ 118 ΠῚ βίδτδ ΘΟ ΠῚ 4}. 
αἰσαπι, δάθηι νἱ 11, 8 στῆναι 
πρός τινα Ροβίτιμη 6588 ν᾽ αἰ πλῖι5. 
Ἡμᾶς αυίοπι ἐΓαϊδοία πη ΘΟ Ὴ ἐγαγῖο 
πολεμ. Ργορίτι5 αἀπιοίατη οβι. ΟἿ, 
ΜΈ6]}. Ηΐβι, 110 αὖ, Πρ. 864. --- 
καϑ' αὑτοὺς, ρον 56 50]], 
τ το, ἘΠ αν δέ: .8.. 65.1. 

ὙΠῸον αἰ αϊ5 ὟΟΙ], ΤΙ. δος, 1. 

ὁθίθγοβ ἰἶἰθτὸβ. ἀρποβοῖῦ Οἰθη, ΑἸθχ. ΨῚ δύνγοηι. οι ΟἿ δι 

Ορροϑίζι ὁδὶ μετὰ τῶν πολε- 
μιωτάτων. 

8 ὃ. παράδειγμα δὲ ... 
παρέσχεν ὄκνον. Εβὲ βᾶάθῃηι 
ΘΟΠΊΠΊΪΧ Ο ΤΠ ΘΠ ΓΟ ΠΊ ἴῃ ὡΡατιῖ- 
ὕοπ6; οαϊὰ5. ΘΧΘπρα ἴῃ τὲ... 
καί ραυιοι!}β δα 1 16, ἴῃ μὲν 

. δὲ δὰ 1 88, ὅ δἀποιανίπιι8. 
ἫΝ οὔτε ια]ὶ ἴιοᾶο Ῥοβιίο οἵ, 
90. 8. ν 1, ὅ. 17,8. -- τῶν 
πέλας. Ὀΐ. δάῃ. Ἷ 55 -Ξ 
ὄκνον μὴ ἐλϑεῖν. Ῥὲ περὰ- 
(ἴοπθ. δἀάϊία οὐ ἀθ ἁυίίου!ο. τοῦ 
ΟἸΉΪ580 οἵ, δά, 116 οὐ ΤΠ] 82, ᾿ 
ΝΟ πιᾶ]Ὲ ἰθίταῦ Χοῃ, ΑΠΔΡ. 
4,8 ἵνα. . φύβος ἢ ἐπὶ ἜΕΙ 
λέα μὴ͵ στρατεύξ ιν οοἀ. δαί. --- 
μακρότερα, 'ν 6, μεέξω, αἱ 
βραχύς 886ρ6. οὁδὺ μικρός. ΟἿ. 
αάη, 1 14, 8. -- προϑ' εἴν α ει] 
προτιμῆσαι. Θ6|0]. Οἷ. 84, 2. 

8.4. εἴωϑε δὲ .. . εἴωϑε 
δὲ πρὸς ὕβριν τρέπειν ἡ εὐπρα- 
ξία τῶν πόλεων ἐκείνας, αἷς 
ἂν αὐτὴ ἐξαίφνης ἐγγένηται 
καὶ ἀπροσδόκητος. ὅ.1})0]. Οὐηὶ 
βρητθηίία οἵ, Θουηοβίῃ. 1 28. Τὴν, 
ΧΧΧ 42, 1δὅ οὐ ἰηΐτα ΤΥ ΩΕ17, 4. 

Η 
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ἐς ὕβριν τρέπειν τὰ δὲ πολλὰ κατὰ λόγον τοῖς 
ἰνϑρώποις εὖ ὕντα ἀσφαλέσ ἢ παρὰ δόξ ἀνθρώποις εὐτυχοῦντα ἀσφαλέστερα ἡ παρὰ δόξαν, 
καὶ κακοπραγίαν ὡς εἰπεῖν ῥᾷον ἀπωϑοῦνται ἢ 

εὐδαιμονίαν διασῴζονται. χρῆν δὲ Μυτιληναίους 
᾿ , ΝΝ ὦ» - ᾿ δ 2 

καὶ πάλαι μηδὲν διαφερόντως τῶν ἄλλων ὑφ 
ξαῦντα - ᾿ 9 “ ᾽ ΄ ᾿ Ὲ 

ἡμῶν τετιμῆσϑαι. καὶ οὐκ ἂν ἐς τὸδε ἐξύβρισαν 

πέφυκε γὰρ καὶ ἄλλως ἄνϑρωπος τὸ μὲν ϑερα- 
πεῖον ὑπερφρονεῖν, τὸ δὲ μὴ ὑπεῖκον ϑαυμάξειν" 

, ΙΝ ᾿ “-“ 9.2 -“ 9 ΄ ᾿ 

κολασϑέντων δὲ καὶ νῦν ἀξίως τῆς ἀδικίας, καὶ 

μὴ τοῖς μὲν ὀλίγοις ἣ αἰτία προστεϑῇ. τὸν δὲ 

8 ὅ. χρῆν. ἴῃ σΟΠΙρἰτνῖλιι5. 115. ΟΡ ΑΙ Π}15 χρή. Αἰ νἱά, δᾶῃ. 

διαφερόντως Ραϊ. πι. Μ. Αν. ΟἸγ. Ῥδῃ., αποὰ ποθὴ ἀϊδρ!]οιι 

θοῦταθο οἱ τϑοὶρὶ ἴαθεὶ Ὀ᾽μά. ἴῃ δίορι, ΤΠ65. Βεΐαυ! οοαἀά, εἰ 

οὐϊοτοβ διαφέροντας. ΠΙᾺ ρῥγαρίον ὕλ55, Ὀΐοη. ΧΧΧΥΠΙ 89, 8, 

αἱ Πᾶθο 'ρβᾶ νεῦρα ἱπηϊταύαν, Θοππιθπ δι, ̓ρβ5ῖτ5 ΤΉΠΟ. τι585 (1 38, 4. 

198, 5: ἩΙ 40. 5. 11. ΝΠ 68:.5). ΕἸ ΒΟΌΣ Ν ΣῈ 

8 06. κολασϑήτωσαν οοαἀ, Ἱπιρεναιῖνο5 ᾽ῃ σαν ἀοδβίπθηίο5 ἀρ θὰ 

Απΐοοβ Μαοοάἀοηϊοαθ 6588 δοίδιϊβ εχ ᾿π5ου! ΡΟ ΟΠ1 08. δη 014 15. οὐ Ρο6- 

(Λα ΒΟΔΘΠΙΘΟΡΙΠΙ ἀδὰ ἀρρᾶνοῖ, Οὗ, Βί8}!, Ουδεβί. ϑυϑᾶμ. Ρ. 18. 

Θαοπιοᾶο ἴουπια6 ροϑίθυϊογο5 ἰγγθρβϑυϊηί, οβίθη αι 56}}0]., αυΐ 18,17 

αὐ ἀποδόντων αὐἀϑοιϊρ5ὶι ἀποδότωσαν. 

5εᾷ αἰ ῆου!αιοπι αἰ ααδπὶ γο]ϊη- 
«απηΐ νοῦθα μάλιστα ... ἀπροσ- 
δόκητος, ῬΓῸ 4υἰθιιβ εχ 50}0]. 
ὀχρίηδιΐομα διε ἐλαχέστου καὶ 
(μάλιστα) ἀπροσδόκητος 5οτὶ- 
θομάσμι οὐαί. Νβαιθ νετὸ καΐ, 
αυοὰ ἃ π|8}15. ποπη}}}85 οοαά, 
ἀθοβί, ἀθ]οιὶ ροίθβί, π6 ᾿ῃ50|618 
οοπϊπποιῖο 5 ρου δίϊν οὐα ἢ ΟΥΔΙῸΓ. 
ἘΣΧΊ ΒΟ ΠΊ Δ Π 15 σῖτον ν Υθἃ 810 οχ- 
ῬΙϊοαμάα 6586: 41} 115 Τὴ ἃ Χ ὶ ΠῚ 6 
οὐ πἰϊηϊπιο ἰπίουνδ!!ο ἴῃ - 
βρονταί [οἰ τὰ 5 οὐ πιο οΥἰ, 
θ6 ἴονγπιυϊα δι΄ ἐλαχίστου οἵ, 
Βϑυηῃ. ϑιηί. Ρ. 28ὅ, ἀθ. οὺ πἰ8ὰ 
νοῖθὶ ἐλθεῖν ΝΥαπά. δὰ ϑόρῇ, 
ΡΗΪ. 141. -- τὰ δὲ πολλα) 
ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. ὅ6})0]. -- κατὰ 
λόγον... εὐτυχοῦντα, γ68 
ϑοιπάϊνμι ταίϊοη θη (ἰ. 6. 
ρταάεπιυὶ ναϊϊοοϊηδιϊοιΐὶ 5. 
᾿δραιαιοπὶ οοηνθπίθη θυ) 
ποῖ ηΐθι5 ρΡ᾽οβροῦἃθ. -- 

" ΄ Μη ᾽ 

παρὰ δόξαν. ϑυρρ!ῇ. εὐτυ- 
χοῦντα. --κακοπραγίαν... 

4 Ὑ 5 : 

διασώξονται. ϑϑίπη!6 ἀϊούαπὶ 
"ᾶ 065 ἀρὰ Χοη, Ογν. ΝἹ] ὅ, 76, 

8 ὅ. χρῆν. Οἵ, Κτυερ. τ. 
8 ὅ8, 2 δάῃ, 7. Μαί. 8 ὅ08 δάη. 
-- καὶ πάλαι, τὰ ρτὶά ειη. 
Οἱ. 18, 1. 104,3. -- τετιμνῆ- 
σϑαι, Ἰοποτῦαίοβ 6586, ἴῃ 
ΒΟΠΟΥΘ πᾶθοεϊ. -- κα, ἱ. 6. 
αποά 51 [δοϊββοιὶβ. --- καὶ αλλως, 
οὐΐδπὶ αἰϊοα αἱ, ἱ. 6. ΟἿ ΪΠΟ, 
ΟΥ ϑιοριι. Τη68. σο]. 1 Ρ. 1884 
αἱ. δίῃ. 180, 2. εὐ. ΤΥ 18, 2. 
Οὐπι τοῖο ἀΐοίο ΤΥ 61, ὅ ὁὉ 5ϊπ|}- 
"πα πο πὶ ογαιῖ 5 οομιραν δαί ΑἸ. 
--τὸμὲν ϑεραπεῦον ὑπερ- 
φρονεῖν. 6 πουῖγο ἢ0ο δἵ 60, 
αὐοᾶ 5Βοαυΐταν, οἷς δά, ἢ 48,1, 
ἀδ δοοιιβαιῖνο ΘΟ Βα 6 11 νου θυ πὴ 
ὑπερφρονεῖν Μαι, αν, 8 878 
αἄῃ, 2. 

8,60. καὶ νῦν. ὕιτ ἀηΐοα πολ ἴπ 
ΠἸδΙΟΓΘ 605 6588 Ορου δῦ ΠΟΠΟΥΘ 
48 ηι ΟΘίοΡῸΒ 500 108, ᾿ἰίἃ ΠᾺΠΟ 1η6- 
τἶτα π᾿ να θ ροθηδ αὐβοϊθηάὶ βαπί. 
--ἡ αἰτία προστεϑ'ῇ. Αἰτίαν 
προστιϑέναι τινί εἰἰαπλ 8105 
Αἰΐοοβ αἰχῖββο ρτὸ υβἰναίίουε ἐπε-' 
φέρειν οὐ 51Π}}}}0ὺ5 ἀἰδβοὰβ οΧ 
δίορἢ. 1165, ν. αἰτέα Ρ. 1101. 
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δῆμον ἀπολύσητε. πάντες γὰρ ἡμῖν γε ὁμοίως 
ἐπέϑεντο. οἷς γ᾽ ἐξὴν ὡς ἡμᾶς τραπομένοις νῦν 
πάλιν ἐν τῇ πόλει εἶναι" ἀλλὰ τὸν μετὰ τῶν 
ὀλίγων κίνδυνον ἡγησάμενοι βεβαιότερον ξυναπ- 
ἐστησαν. τῶν τε ξυμμάχων σκέψασϑε εἰ τοῖς τε 
ἀναγκασϑεῖσιν ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ τοῖς ἑἕκοῦ- 
σιν ἀποστᾶσι τὰς αὐτὰς ζημίας προσϑήσετε, τίνα 
οἴεσϑε ὅντινα οὐ βραχείᾳ προφάσει ἀποστήσεσϑαι, 
ὅταν ἢ κατορϑώσαντι ἐλευϑέρωσις ἢ ἢ σφαλέντι 
μηδὲν παϑεῖν ἀνήκεστον: ἡμῖν δὲ πρὸς ἑκάστην 
πόλιν ἀποκεκινδυνεύσεται τά τὲ χρήματα καὶ αἵ 
ϑυχαί᾽ χαὶ τυχόντες μὲν πόλιν ἐφϑαρμένην παρα- 
λαβόντες τῆς ἔπειτα προσόδου. δι᾿ ἣν ἰσχύομεν. 

ἡμῖν. Τὰ ρἰονίβαιθ. Πνῖ5 ὑμῖν. οΙὙωῖν ναβεϊτα! ἤθη 50] πη 
ῬτορΡιθυ ἃποίου!τατθ πη ΟΡΑΘΥτ πὶ ΠΙθΓΟΤΙΙΠῚ, 56 εἰΐδπη αποά 3 ΠῚ: 
5ΌΡ ΕἸ ΟΥθι15. νι} 15 νἱάθιην ἐοηνεμῖγα, “, ΑὙ, ΑἹ ἴτὰ οἰϊδπὶ ἴῃ ρνοχὶ- 
ηἶ5 ὑμᾶς ΘΧΒΡΘοίΔυθία}" Ριὸ 410 ὁππΠὶ ἡμᾶς 5οτῖριον ἀἴσογα τπϑΠιθυΐῃ, 
ἐᾷ πᾶεπὶ κοένωσιν ἰᾶπὶ ἴπ Πο0 ἡμὲν διἰτηϊββαπη οὐ ἰᾷπίμπη ἷπ γοιθὸ 
ἀπολύσητε, υδὶ 5βῖπε Ξιιρειθῖα Ἰοατιθμε5 γοιϊπθυῖ πο ἢ ροίθται, ον δαί πὶ 
6588. ογβα  δγ 5. 

τραπομένοις (855. Αὔρ. (ᾳπαιηααδτη ἴῃ ἰθο τρεσ. ἴυ10) Ὁ. ΝΜ. 
Μοβᾳα. Ατ, Οἢν. [πιογργειαγὸ: 5] δ8ά πΠ0586 σου νον ἰ5ϑοηΐ, δ αϊσο 
εἰ ΒΕκκ. τρεπομένοις. 

-- ἀπολύσητε. ΟΥ, δάη. 860,7. τιϑέναι 5ἰηον δία 8 6 
-- οἷς γε ἐξῆν, 4 ἃ ἃ Πα ἃ Δ εἰϊοσίαπιὶ δαΐ ᾿Πῖτη 56} 6 6βί, διῖ 
εἷβ (τῶ δήμῳ. Οἷ, απ. 16, 1 ἰπέΠσετο. Οἷ, 46, 8. 82, 8. 
ἐϊοεθ δι. ΘΥΣ Β.59.. ἘΣ ΜΠ1.19;.4; Κυιιθο, δὰ Ὀίοπ. Ρ. 101͵ --- τέν α 
- ἐν τῇ πόλει εἶναι ρτοοιὶ! οἴεσϑεδντινα οὔ. Οἵ, Μαιμι. 
ἀιθ1ο ἰάθη νϑ]εὶ απρὰ ΓΚ 106,1 (ἷ, 8 488 ρ. 1074. Κυείιη. ἅτ, 
πόλεως οὐ στερισχόμενοι, αὐὶ 8 189, 2. Κιυθο. αν, 8 51, 10 
νιάθ δάῃ, ϑιρηϊβοαι ἰσίτν ἴῃ. 8άη. 11. 
οἰνῖτατα 6556, ρ 60 “οἰ ν τα πὶ 8 8. ἀποκεκινδυνεύσε - 
ἴατὸ ατὶ. -- τὸν μετ τῳ ττιξο Οἵ. Κναδρ,. αν, 8 ὅ2, ὃ. δάμη. 
βεβαιότερον. Βεηίοηϊία δ 4. -- τυχόντες, τ8 ΒΘΡΙΡ 
δ: ἰ(ατϊ5 6586 δυθιίγαι σοοδϑδία, ϑ᾿ΠΉΜΠτΟν 82, ὅ. ΙΝ 08,2 
θα ἀδ6η) 6111 ον απ ᾶπὶ ρ6- ν ἘΠ Ρδι κΞ-. τῆς ξι τ 
γἸ ΟΠ αγὶ οατὰ ορεϊπηατὶθι8. προσόδου τς τὸ λοιπὸν 
Κίνδυνος ἐδί αἴ6ὰ, ἀϊπονίπιεπ, στερήσεσϑε. Βαΐατο το- 
ΠΕ Θθ ἘΠΎΝΡ ἘΦ ἀἴτα (ἰ. 6. γϑάϊτα, αὐιθπλ ΡΥΔΘὈ]- 

ταν οἴ, δὲ ΠΟ δνϑῦβᾶ 6886) 
8 7. τῶν τε ξυμμάχων. ἴηι ροβίεναπι ρυϊναιὶ δ 18. 

(ἀδμειίνα5 ᾿460 νἱἀδίον ἀπίθροβῖτβ [τὰ 51 ᾿πιουρυθίδσην, οὐΐαπι τηϊηο 
ἐ586, Ὁ ἤθη 50! πὰ ΟὈΠῚ νΘΡθῚ8 εδὲ νου θονα πη αὐιιπάδηϊα απ ΠῚ 
τοῖς τε ἀναγκασϑεῖσιν .. .ἀπο- 1138, 1. ΗΙ 40, 8. Πᾶφιιε στε- 
στᾶσι, 864 εἰΐδτη ομπὶ τοπι οι ουῖθιι5 ρήσεσϑε [υϊζυγιιηὶ ὁδὲ νϑυδὶ στέ- 
τίνα ὄντινα οὐ οοἸικογεαι, -- ρομαι. Οἵ. 40, 3. ϑΡ}ι. ἀπι, 890. 
ξημέίας προσϑήσετε. Προσ- -- δι᾽ ἣν ἰσχύομεν αἱϊεῖι, 

ΣῈ 



ἔτι δὲ μήτε 
οἴκτῳ μήτε 
ἡδονῇ λόγων πιστὴν 
μήτε ἐπιει- 

μκείᾳ δεῖν ἐν- 

λαίωτν' ἀπο- 

θ8 

τὸ λοιπὸν στερήσεσϑε, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ', 19΄. μ΄. 

σφαλέντες δὲ πολεμίους 
Ἁ “' ς ’ ς “ πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν ἕξομεν, καὶ ὃν χρόνον τοῖς 

νῦν καϑεστηκόσι δεῖ ἐχϑροῖς ἀνϑίστασϑαι. τοῖς 

οἰχείοις ξυμμάχοις πολεμήσομεν. 
40. Οὔκουν δεῖ προϑεῖναι ἐλπίδα ΟΡῚ: λόγῳ 

οὔτε χρήμασιν 

μον. δ᾽ ἐστὶ τὸ 

ὠνητήν. 

ἁμαρτεῖν ἀνθρωπίνως λήψονται. 
9 

δοῦναι διδά- Οὐκ ἔβλαψαν. εἰδότες δὲ ἐπεβούλευσαν" 
ξας διὰκ ερα- ἀκούσιον. 

ὡς  ξυγγνώμην 
ἄκοντες μὲν γὰρ 

ξυγγνω- 
«ὲν καὶ τότε ἐγὼ οὖν 

δείκνυσιν ὅτι πρῶτον καὶ νῦν διαμόχομαι «ἡ μεταγνῶναι ὑμᾶς 
δίκαιά τε καὶ τὰ προδεδογμένα, μηδὲ τρισὶ τοῖς ἀξυμφορωτάτοις 

τῇ ἀρχῇ. οἴκτῳ, καὶ ἡδονῇ λόγων καὶ ἐπιεικείᾳ. ξύμφορα 
παραιν εἴ, 

ξ Υ̓ 

αιαοτανειν. 

αρ. 40. 81. προϑεῖναι ὕδ55, Ρα], Μ΄. Ψ4}}. Βεῖκῖς. 

»" , Ν χ ἢ ἔλεός τε γὰρ πρὸς τοὺς διιοίους δί- 
᾿ 

ταοῖθϊαιι 
Απρ. οὐ τη. αϊοο προσϑεῖναι, αποὰ ἃ (106]]}. ἔραβιτα ἀοίομαϊ νἱἀοίαν, 
σῇ. Ἰπετι 

αποὰ Αἰὐϊποπὶθηβίιθη. ροίθηιϊα ἰὴ 
60 ροβίίᾳ οϑῦ, αὖ τϑάϊίθ. πὸ ἀ6- 
βοῖαῦ, Εχ ποβίγαᾷ ἱπίθυρυθίδτί θη 8 
ἴοι! ΘἈ ΘΠ. Ὸ5 {Π|σχ το} οοπ᾿ οοίατα 
τῆς ἐκεῖθεν προσόδον (ὅσαι. 
ΓΝ Ῥ. 154.) εὐ Ηου νου θπὶ ἐστερή- 
σεσϑε (Μπειηοβ. πον. 56017.1}. 81). 
Ῥυδοίογθα αἰΐθηάθ ρϑυΒΟ ἢ ἃ 5 τη - 
ἰᾳ5,.υἱ Νὶ 9, 1 οἱ Δ|10]. 

ὕαρ. 40. 81. οὔτε λόγῳ 
πιστήν, πδαὰε ἀϊοοπάϊ ἔαᾶ- 
οαἸταῖο τ θίδαπι. 9) 6. απ νὶ δά- 
ἰοοινὶ πεστὸς οἵ. ὅοριι. ΟΟ. 1081. 
ΡΙαυ, 166. 824 ". Θποηΐατα. διιῖθηη 
ον οι ναυπὶ ὠνητήν Ῥοΐϊιϑ 
ἵπὴρ οὐγ 4 01] ὁπὴ ἀϊοθηά αμην Ἰάθνϑ- 
τανῦν, σιιοθον ποριστήν Ομ ἰΘΟΙ . 
Δὲ τοϑρίοιιαν. ἢ. 1. δὰ 838, 2 ἢ 
τῷ λέγειν πιστεύσας (λόγῳ 
πιστήν). ἢ κέρδει ἐπαιροό- 
μενος (χρήμασιν ὠνητήν). ὅ86- 
«αἰσπιν λόγῳ [ἰἷὸ ρανΐίον. ἰπί6}} 6 - 
σοηδιπι 6558 ἀπδηὶ ᾿ΠἸοτῷ λέγειν. 
ἿΝ προϑεῖναι. ΡΓΟρΟΠΟ ΓΘ 
οἵ, 44, 8. ὅῶ, 4. 82, 8. --- ὡς 
ξυγγνώμην εὐν λήψονται, 
ρύορτν, οτο αἰ νϑπῖδπι ἢ πὶ 8- 
αἰτι5 ρεοοᾶπάϊ δοοϊρίδηΐί, 
νοι ας νϑηΐδη ρΡεοσαπαὶϊ, 60 

αοοϊρίαπί, απἰὰ ροοσᾶτο δὰ - 
τη ατη δἰ, Οἵ. 40, 8 εὖ Χεη. 
Ογν. ὙΙῚ1, 817 δίαὰθ ἄδ αὐέΐσα!ο 
τοῦ οπῖθδ80 δῖ. Ὅτ. 8 δ42 
«ἄη, 1 οὐ δάη. 116. -- ξύγγνω- 
ἱ ον] συγγνώμης ἄξιον. ϑομοὶ, 
Οἱ ΙΝ 88, 0. ὕκ85. Ὀίομ. ἔταστῃ, 
117. 0)6 δοοϑῃία νοοῖβ ξυγγν.; Ο Τὴ 
ἴῃ Ρα]. ξυγγνῶμον Ἰεοϑτυν, εἶ. 
ἀορα!. Ἰ)οοίν. δοσθηΐ, Ῥ, 390. 

ἐπραονς Πυ ΤΝ τότε] διεμαχεσά- 
μὴν δηλονότι. ϑ6ῖο!. ΟἿ ἀἄη. 
1 ΒΟΥ διαμάχομαι, 
ρουιίπαοῖτοσ ὁὀοπίοπάο, ρΡὺ- 
σηδπάο οὈύϊποῦο βίπάοο, 
Ὁϊ. 42, 2 οἱ ρυδθίου. δἰϊοβ ΡΙΠῸρΊς, 
αὰ Επν. ΑἸο. 694. -- μετα- 
γνῶναι. Νοὴ ἰἅτὰ ροσθηϊτει - 
ἀϊ αυδὴ αἰϊίον ἀροουποπαὶ 
Οὐ 6 ἢ]. δι οονὶθ ἀῆθαβ, ἷο 
ἴῃ ἴοο γοῦθῸ ἴμθ586. ἀοοοὶ τη. 
-- οἴκτῳ... ἁμαρτάνειν. 
Π)6 ἀαΐ, εἴ, 87, 2. 

8 8. ἔλεος. Ποο νοραθυζιγα 
απ ΡγῸ ϑβιιροιΐοτο οἶκτος 51}- 
βίϊσατατ 51, αὐτὴ α 6 πΠομηθη ἢϊο 
ΘΘΥ͂6. ῬΤΟΥΒΊ5. ΠῸῚ αἰ ἴουγθ οχίβιϊ- 
τηδηάυπη οβί. --- τοὺς ὁμοίους, 
Ρᾶτο5 ἀπὶπιῖ5, αἰπα τον δ ηϊ τ 
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Ἁ ᾿Ὶ ϑτνσς ΡΨ 3 

“ἢ πρὸς τοὺς οὔτ αντ- 
ΡΠ ΡΝ 

τε καϑεστῶτας ἀεὶ πολε-- 

χαιος ἀντιδίδοσθαι. καὶ 
Ἔ 3 

οιχτιοῦντας ἐξ ἀνάγκης 
μίδυς: οἵ τὲ τέρποντες λόγῳ ῥήτορες ἘΠ χαὺὶ 
ἐν ἄλλοις ἐλάσσοσιν ἀγῶνα. χαὶ μὴ ἐν ᾧ ἡ μὲν 
πόλις βραχέα ἡσϑεῖσα μεγάλα ζημιώσεται. αὐτοὶ 

δὲ ἐκ τοῦ εὖ εἰπεῖν τὸ παϑεῖν εὖ ἀντιλήψονται" 

καὶ ἡ ἐπιείκεια πρὸς τοὺς μέλλοντας ἐπιτηδείους 
» “- 2 Ἃ Ν καὶ τὸ λοιπὸν ἔσεσϑαι μᾶλλον δίδοται ἢ πρὸς 

᾿ ε ΄ ᾿ 5 ον τ ΄, ς 

τοὺς ὁμοίως τε καὶ οὐδὲν ἡσσον πολεμίους υὑπο- 
, ᾽, Ὁ ’ 

λειπομένους. ἕν τε ξυνελὼν λέγω πειϑόμενοι «μὲν 
5 ΄ 9 . ΄ ’ 

ἐμοὶ τά τὲ δίκαια ἐς Μυτιληναίους καὶ τὰ ξυμ- 
’ 

φορα ἅμα ποιήσετε. 
3 . ς - 

οὐ χαριεῖσϑε. υμᾶς 

σϑε. εἰ γὰρ οὗτοι 
οὐ χρεὼν ἄρχοιτε" 

Ὶ ’ Α 

ἄλλως δὲ γνόντες τοῖς μὲν 
Ὶ 9 Ὶ 

δὲ αὐτοὺς 
5» -» 

ὀρϑῶς 
᾽ " Ἁ κ 9 τὸ ΣᾺ 

εἰ δὲ δὴ καὶ οὐ προσῆκον 

» » 

ἄλλον δικαιῶσε-- 
, Μ μ᾿ ἀπέστησαν. ὑμεῖς ἂν 

ὃ 8. ὁμοίους ΡΙῸ ὁμοίως οοαὰ. Οἵ, «ἀῃ. 
ξ. 4, ἕν δέ οοἀὰ. ΟΥ̓ ἀάη. 

τηᾶίο5. ΟΥ. δάῃ, 1 11, 2. -- 
ἐξ ἀνάγκης, ποοοββαῦῖο. 
ΟΥΟΥῪΙ 44,1. --- οἵ τε τέρπον- 
τὲς οεἴ. Ηϊπο ἜΧΡ Ἰσαίαν", Θὰ» ΠΟ 
ορονίθαϊὶ ἡδονῇ λόγων Ῥεορᾶνε. 
--βραχέα ἡσϑεῖσαμεγάλα 
ξημιώσεται. Οἵ. Κυιοσ, ὅτ. 
8 89, 11 δάῃ. Δτῖθηὰθ μἷο οὐ ἴῃ 
ὌΡΟΧΊΠΗΪΒ παρισὰα καὶ ἀντίϑετα. 
-- τὸ παϑεῖν εὖ) τὸ χρημα- 
τέσασϑαι ὑπὸ τῶν Μιηιτυλη- 
ναΐων. ϑ0})0]. - ἐπιτηδείους. 
Οἷς δάμ. 160, 3. --- ὁμοίως. 8ὶ 
ὁμοίους ιτίέυπι τϑοίο 6ϑί, βίσηὶ- 
ἤοδὺ Ῥᾶν 85 δία 8 ἃπέθϑ, διθὶ 
ΟοπΒίδηςο5 (ἴῃ οαϊο). Νόοη 
ΠΣ ΤΉΝ ΠΥ ὁμοίως ὁ0ῃ- 
Ἰθοῖΐ, 4ὰὸ ρτορϑίο ΟΥΤαν ἀϊσθηαὶ 
ΘΘΙῈ5 5' 1}. Πἶδ: μέγιστον δὲ 
χαὶ οὐχ ἥκιστα ΝΠ 44, 6, 
πλεῖστος φόβος καὶ οὐδενὸς 
ἐλάσσων ΥΙΙ 8ὅ, 4. ΟἿ ΙΝ τῶν 
δ: τν 60..1. ΟΡ 49. ὃ. 
μπὴ ῬΓΟΥΒιι5. ἴῃ ΟὈΒΟΙΓΟ δυ, απὰ 
γ8 11} ρῬᾶγ85 856 βϑγϑιηΐ, οἱ δὶ οὐΐο 
5101 οοπϑίαπίθβ ἰπιθ!]Θρ ἀμί}, 
ὁμοίους Ομ νἴδτη νἶπὶ Ἴιαθθαι 
ἀτα 6 Ρϑ.]0 δηΐο, ὁμοίως δπιθὴ- 
ἀδιϊοη θη βου ρίουβ νυ 5. Ἰηθυγ 6 
ἀππο πο ἀυθ]ἀ Πιιι5. 

8 4. ἕντε ξυνελὼν λέγω. 
ΑἸΙΡῚ βδἷπθ πα γα! , Οἵ, δάη. 1 
τ0,9. Ρνὸ δὲ 5πονϊρβίπηιβ τε, απο 
ΤῊ, ἈΡῚ γ65 ΒΕ ΠΤ ἃ {11 ΘΟΙΉΡ ΘΠ Θη- 
αἴιϊ, τέ νοὶ καί ρανυυοα!}β τὶ 501 6ι. 
Οὐ 4[}ρΦ:. 5 ΝῚ 80.898: Ἠδ85. 
Πμι θν, Ῥ: Τῦ..--Ξ πειϑόμενοι 
μὲν ὀρολ τ. τς ἄλλως δὲ 
γνόντες, αν 08, 2 πειϑό- 
μενοι μὲν ἐμοὶ : ὠδεσπης 
σαντες δέ. -- ὑμᾶς δὲ. ,.δὲ- 
καιώσεσϑε, νο5 6ΓῸ ἰΡ508 
νοϑίνο ἰιαϊοῖϊο πᾶρὶβΒ ἀᾶ- 
πὰ ἢ ἃ ὈΪ{15. ω Ε θηϊη δικαιοῦν 
6Χ ποίΐϊοπθ θα απ οομβοπαὶ 
ΔΟοΟΙρΙῦ νὶπὶ ΘΟΠ ΘΠ 8 ἀϊ οἱ 
Ρυαμπίοπαὶ.  Αση. Οἱ. Ηεδιοά. 1 
100. ΠΠ| 29. Ρ]δί. 1,6». 984 υ. 
“ικαιώσετε (οἴ. ΚΝ 36, 2) οοιη- 
ἰθοὶῦ ΕἸ Ππ158]. δὰ Τὶ. Μαὰ. 98, δὰ 
αποα ρυδθορίαπάαπι ργορθηϑὶ 
θιηα. οἱ ΒΙοοπιηί. Οὐοηΐον ἰᾷπλθὴ 
Βαυίύνῃ, αν. πηᾶχ. 1] 1 Ρ. 86 (6. 2) 
εὖ 46 τηβάϊο ουπὶ ΡΓΟΠΟΠλΐπΘ ν6- 
Ποχῖνο ἰαποῖο 1 88, δ ΞΞ τὐξι δε, ἃ ἃ 
ἀπέστησαν, ὑμεῖς ἂν... 
ἄρχοιτε. Οἵ. Μαιαι. αν. ὃ ὅ08 ὃ 
άη. 1. 8 21 δάη, ὃ. --α οὐ 
ρεών ει οὐ προσῆκον. Οἵ. 

ἀάῃ, 1130, 8, υτταπλαιι νίτη 0} - 



το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Τ', μ΄. 

ὅμως ἀξιοῦτε τοῦτο δρᾶν, παρὰ τὸ εἰκός τοι καὶ 
τουσὸὲ ξυμφόρως δεῖ χολάζεσϑαι. ἢ παύεσϑαι τῆς 
ἀρχῆς καὶ ἐκ τοῦ ἀκινδύνου ἀνδραγαϑίζεσϑαι. 
τῇ τε αὐτῇ ξημίᾳ ἀξιώσατε ἀμύνασϑαι. καὶ μὴ 
ἀναλγητότεροι οἵ διαφεύγοντες, τῶν ἐπιβουλευσάν- 
ΤΟΊ φανῆναι. ἐνθυμηϑέντες ἃ εἰχὸς ἣν αὐτοὺς 
ποιῆσαι κρατήσαντας ὑμῶν. ἄλλως τέ καὶ προῦπάρ- 
ἕαντας ἀδικίας. μάλιστα δὲ οἵ μὴ ξὺν προφάσει 

τινὰ κακῶς ποιοῦντες ἐπεξέρχονται καὶ διολλύ- 
ναι. τὸν κίνδυνον ὑφορώμενοι τοῦ ὑπολειπομένου 
ἐχϑροῦ" ὃ γὰρ μὴ ξὺν ἀνάγκῃ τι παϑὼν χαλε- 

8 δ. οἱ διαφεύγοντες. Η. οἵ διαφυγόντες. ϑεὰ νἱά. αἀῃ. 1Π 
2, 4 οἱ ἱπίεγρυ. Χϑη. ἅπαν. ΝἹ] 1 (8), 4. 

8. 6. διόλλυνται οοἀά. ΟἿ, Δάη. 
ἀνάγκη. 455. 6]. Ψ6η. πὰ. Μοβαι, Ατ. ΟΡ, Ῥδη, Μ. εἰ 

ὁοΥγ, Αὐρ. δέκῃ. οϑι νυ]σδίδηι ᾿θοιϊοπθπὶ οὐ ἴΑ}|186.... ᾿ηΐουργο- 
τα [0 6] ΒΘ] γι)", δϑῃίθηῖία οὐϊτ: 4πἰὸὰ αἰϊο, ἢ ὉΠ18 ἢ 666581]- 
ταΐο δὰ νὶ πὶ ν 6] ἱπί πασὶα πὶ ἔα οἱ ἀλη οοδοίο [ρΓΟΡΥ. ΡΤ οίϑὺ 

σοϑϑίναιη Παβοί, ΡῈ καί ΑἸ(ο0 1] 
αἀάϊίο οἵ, Κυιπρο, δι 01 19 

Θοοάον!. Τιοοῖ, Ηοπηθι. 5ρ6ο. {Π 
Ῥ. 11 54. ϑεᾷ 15 γοϊυιαίιβ δϑί ἃ 

δάη. 2. -- Ξὐφδ ον ἄν τοῦ 
συμφέροντος ἕνεκα. Ξ6Π0]. σῇ, 
αᾶη, Π 64, 2. --- ἐκ τοῦ ἀκιν- 
δύνου ο- ἀκινδύνως, οἵ, πάῃ, 
161,2) ἀνδραγαϑέξεσθϑαι. 
ΟΥ μπρεγαουνλῦ ἀνδραγαϑί- 
ζεσάλαι 11 08, 
ἰώ ὅ. τῇ τε αὐτῇ ξημ ἐᾳ} 
ἢ ἂν ἐτιμωρήσαντο καὶ 

αὐτοὶ ὑμᾶς, περιγενόμενοι 
ὑμῶν. ὅ6)ιο]. -- ἀναλγητό- 
τεροι, ἷ. 6. ἀναισϑητότεροι, 
ἧσσον ἀλγοῦντες ἐφ᾽ οἷς ἀδι- 
κεῖσϑε. ---- οἵ διαφεύγοντες. 
ΟἿ, 5(. -- ἃ εἰκὸς ἦν αὐτοὺς 
ποιῆσαι, ἀπ νοΥγὶβὶ η}}6 
ὁπ. ἴρ505 ἴδοιανοβ {τ1556, 
ΡΙορν. 4π86 νου δὶ π}}]6 οὐδί 
ἸΡ505 [δοιΌΓΟ05 6556. Τὴ ὙΘΥ}5 
εἰκὸς ἦν ἱπιρου[δοιαπι δα τοΠρι}5 
ἀοἴεοι! οπἷβ. γοβρίοῖι, Ὡς ποιῆσαι 
οἵ, δά, 10. 0. 

8. 6. διόλλυνται, αποᾶ ἴῃ 
οοἀάᾷ. Ἰοσίταν, δοιῖνο ἀἰβρ τά πη τ. 
Γυ πη ἀϊτὰ8 ρον ἀϊτα ὴ δαπί, ἰῃ- 
τουργοίδηταν ΒΙοοπῖ, Αστη. αἱ, απαθ 
ΘΧρΙαμδίῖο ἀοίρηβα 651 ΤΠ ΧΙ ἃ 

Ἄν εχ, Ἐρίβί. οὐἷτ. Ρ. 10 οἵ ἴῃ δᾶ, 
τηδὶ, δὰ Ί 12. ἨδντηΆΠΠτι5 διόλ- 
λυνται οτπὶ ραν οἰρίο ὑφορώ- 
μένοι ἰαπρὶ ᾿ιιδϑῖς, τὖῦ πο. ἀϊσε- 
γοίαῦ; ἀρ ΓΘ ΠΙ, δὶ 515ρ]- 
σα ΠΥ, ἷ. 6. Το] ΘΓΆΤΘ ΠΟ 
Ροββϑιαηΐ νἴνοτο βπβΡίο δ η - 
65. 56 οὐπὶ διόλλυσθαι πὰ5- 
{τ πὶ νι ποη διβιίϊποπαϊ 
παθθαῖ, πὸ ᾿δθὸ αῃϊάθπῃ γϑίῖο 
ΡυοΡανὶ Ροίοβυ. Οιιοὰ πππο τὸ- 
ΒΟΥΪΡ ΟΠ οϑὶ διολλύναι(ρ οηϊί 5 
Ροτάογο) ἰΐα νοῦ Ὸ ἐπεξέρχον- 
ται δαϊπιοῖταν, αὐ ΘΟ. Β᾽ΠΠὰπὶ ἴῃ - 
βϑοίδῃ ΠΝ (εἴ, Ν' 89) τηάϊοοι, ΟἹ. 
ΓΥ͂ 86; 8..-.114,. λιν Ἰαῦοῖθ, ἈΠ δοΣ 
8. Ν18,.3. ὙΠ1:99., 2. ὐποῖῖ 
198, 8. οιίο: ᾿πβϑοίαδη ταν, υἰ 
οὐα πὶ ΡΘηΪ(ὰΒ Ροντάδης, -- 
τὸν κίνδυνον ... ἐχϑροῦ, 
ΒαΒρ᾽ ΘΔ 165 ΡΥ δα ΐ τ πὶ ἃ 
Βυρογβύϊτο ἢ ᾿πιῖθ0 510] ἴπὶ- 
Ρεπάθη8. Οὗ, Βαινδοίνοιι. 9 μῦς 
ὙΟΝῸΝ κίνδυνον ἀλύξας οἰ δάπ. 
ὅ8, . Οοπίνα ΟἸα55.. 48ὶ τὸν ἴῃ 
αὐϑον πλαίανῖῦ, οἵ, ΑΠπΔ]. 1}. 
1808 ρ.109.---π ἡ ξὺν ἂν ἀγκη. “- 



ΤΟΣ Ε. ΘΈΡΟΣ. (ΠΙ 40. ΠἽ 

Ἷ πώτερος διαφυγὼν τοῦ ἀπὸ τῆς ἴσης ἐχϑροῦ. (ἡ ἐπίλογοι. 
οὖν προδόται γένησϑε ὑμῶν αὐτῶν. γενδιενοι 
δ᾽ ὅτι ἐγγύτατα τῇ γνώμῃ τοῦ πάσχειν καὶ ὡς 
πρὸ παντὸς ἂν ἐτιιήσασϑε αὐτοὺς χειρώσασϑαι. 

νῦν ἀνταπόδοτε “ἡ ιαλακισϑέντες πρὸς τὸ παρ- 
ὸὁν αὐτίχα μηδὲ τοῦ ἐπικρεμασϑέντος ποτὲ δει- 

8 νοῦ ἀμνημονοῦντες. χολάσατε δὲ ἀξίως τούτους 
τε καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις παράδειγμα “σαφὲς 
παταστήσατε. ὃς ἂν ἀφιστῆται. ϑανάτῳ ἕηκιο)- 
σόμενον. τόδε γὰρ ἢν γνῶσιν, ἧσσον τῶν πολε- 

Ὠδοοβδίαίθμ. ἰἱ. 6. ΘΠ ΘΠ ΠΟ ἰδ οοβϑίουῖ. [ΙΔ 6 5185. 6δϊ. 
Ἐο για 5515. 18 βουΐρβϑυῖν ΤΙ πογ 4465, ϑεα τᾶπιθὶὶ ΔΙΊθτα βου ρόαι ξὺν 
δίκῃ ποὰ πλ8]6 ὑοβροηάθι ρυϑοοοάθητὶ βϑητοπιϊαθ: ΠΔπΔ 4] Δ] 1416 Πὶ 
μὴ ξὺν προφάσει τηλ]0 αἰήοῖτ, δατη πᾳ 6 μὴ ξὺν δίκῃ Ἰαδαῖι,“ 
θα Κ, Βουὶριιναιη ξὺν δέκῃ ἰᾶτηθη οοΥΓθοι οἷ. 56ι1 ᾿ΠΙθυρυ οι ἢ ΐ5 
ΒΡΘοΐοπι ΠΟΥ ΓΘΟΘΠΕΙΟΥῸΒ. ΟΥΙ ΟἿ σΘΠΒΘΗΐ, 

8. 7. ἐγγύτατα τῇ. Τῃ ορ(ϊπ}18. ΠΠ0γ]5. πιὰ ]θ ἐγγυτάτῃ. υοα 
νος Πθτγ 5 ὈἸΡπθπά πὶ ν᾽ άφίαν, αἱ ΠΟΘΙ ΘΧΘΡαηΙ ΘΈΠΉΪ ΠΑΓΟ 5.}1 08 πὶ 
ἸΣ ΎῊΞ Ὁ 

τος" Ὅυκ. (ΟΥ, εἴδη αὔῃ. 

ΟἿ, δάη. ΓΝ 180,6. -- τοῦ ἀπὸ 
τῆς ἴσης ἐχϑοοῦ, αὐδηι 15, 
41 6Χ 640 ᾿ἰπὶπιὶ οιι5 {τἰτ, 
ῖ. 6, 4πὶ ρϑΥγϊΓΟν ᾿πἰΏγΪ ΟΠ 
56 ρυδεθαῖϊς, ἀθαπδ Δ] 61 Πὶ 
ἰα δὶ (δία ἷο 'ρϑαμ). 516 
πη ΑΥπ. ἀπΟατθ, Οδίθγιιπι οἵ; 
εἰ. πγαΐ. εἱ ἀδ ἔουτπιία ἀπὸ τῆς 
ἴσης ἅάῃ. 1 1ὅ, 2. 

8.1: γενόμενοι γ κὸν πξ 
ὄχειν, 856ε8 οορϊὶδίϊοπε 
απ 8 πὶ ΡΥΟΧΙπο δοσροάεδπίοβ 
αὦ πιαᾶ]α, 4πδλ ραϑδβδυγνὶ ο᾽ ἃ - 
τῖ8. βῖνθ πᾶϑοὸ πιαὶϑ οορὶ 06 
ἀπΘ ΟΠ 65, Δ ΏΪΠ0 ΘομΟἰρίοητο5 νο] 
ΡΡΆΘΟΙ ρΙΘπΐ65. ϑ πα τον γενέσϑαι 
λόγῳ ἐν χρόνῳ Ρίαι. Μεποχ. 
299 ἀ, τῇ διανοίᾳ (νεῖ τὴν διά- 
νοιαν) ἐ ἐν τῷ ὁ δικαστηρίῳ ὁδο)νῖη. 
Π 158. ---Ἠ καὶ ὡς ὁδῖ. Δι δ ηῖ8 
οἷς ἐΧ νετὈὶ5 γενόμενοι τῇ γνώμῃ 
ρντοῖρίαση σου τἀ πὰ] νὶπὶ Πα} 6 Π5 
τϑρθίθηάαπι, ἅπαν ΘΟΡαΪδιΪδ ΡΘν 
ΟΓΔΙΙΟΗΪΒ πη 8 Ὶ ΟΠ 6 ΠῚΥ οὐ 5 γενό- 
μενοι δὲ καὶ ὡς ἂν ἐποιήσασϑε 
οοπἰαποίῖο ὡς 4 αἰ ἰπιεγρτοίαπάδ. 
Ῥαγιϊοῖρ᾽ απ ΘΠΪ ΠῚ ΘΟ ΠῚ ΘΠ ΠΕ 15 
τοὨρΟΓΑ θτι5. οἱ σα βα } 0115. ΤΠτοΥ- 

ΟἿ 148, δ καὶ νῦν χρὴ ὁ τι ἐγγύτατα τούτου διανοηϑέν- 

ἄσμι κα ρανίίουϊα οοριυϊαν! νἱάε- 
θπηθς δὰ ΙΥ̓ 08, 4. -- πρὸ 
παντὸς ἂν ἐτιμήσασϑε. Οἵ. 
Μ8ι}. αν. 8 ὅ75 ὀχιίν. - μα λα- 
κισϑέντες. Οἱ. δάη. 851,1. -- 
πρὸς τὸ παρὸν αὐτίκα, οὐ 
ΡΙΔΘβθπ ΘΠ ΠΌΠΟ ἰθ 50Γ01ὴ 
Γουτα πὰ πη. Ἠδογθαβ ἴῃ ἀϊοθηαὶ 
ΘΘΠΘΓΘ οὐ οὐ σο] ] οοαι πο σ Ρθ0- 
γπ| οἱ ΟὉ νοῦ θοβιίϑίθη. ὅ'6α ἀδ 
ΠΠ8 εἴς. πη} 1 197, 4:11’ ὩΣ .ΑΪ:ς 
Πδθο ΠΟ ΤΠΔΙΟΥ ΟοΥῖΘ δϑὲ ἀιδπη 
ἴπ ἔν πη} 15 ἐν τῷ τότε παρόντι 
Ι 9ῦὅ, 1, τῶν ἔπειτα μελλόντων 
Ι 198, 1, βἰ πη θι5. Τὸ παραυ- 
τίχα ἰάτηθὴ οοπίθοϊς ϑοιιηοίά οι 
ΞΎΧΟ. 

8 8. κολάσατε... τού- 
τους τε. 6 οοἰϊοοδίίοπο νοῦθο- 
ΓΌΤΩ 6Χ ΔηΔΟΟΪΆΓΠΟ οτία οἴ. δάη. 
τον 11 ΘΠ ϑθῳ..2: 
ξημιωσόμενον. Ῥατεοϊρίπιπι ἃ ἃ 
Ιοσαιῖοπο σαφὲς παράδειγμα 
καταστήσατε φεπάθηβ ἰιιβίδπι 
ποῦὶβ ἀοίδηβίομθπη Πάθογα νἱάε- 
τὰν ΟΧ 51 ΠᾺ]Π10}5 ΕΧΘΠΊΡ 5 67, 6 
ποιήσατε ἜΣ: παράδειγμα οὐ 
λόγων τοὺς ἀγῶνας προϑήσον- 



το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΡΑΦΗΣ Γ', μα΄. μβ΄. 

αίων ἀμελήσαντες τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν μαχεῖσϑε 
ξυμμάχοις." 

, Ὴ- » ς γ , Γι 

Κλέωνι “1. 41 ἹΡοιαῦτα μὲν ὁ Κλέων εἶπε. μετὰ δ᾽ αὐ- 
δοτος ἀντιλε- Σ 5 

Ἴτε τὸν Διόδοτος ὃ Ηὐκράτους, ὅσπερ καὶ ἐν τῇ προ- 
τέρᾳ ἐχκλησίᾳ ἀντέλεγε μάλιστα μὴ ἀποκχτεῖναι 
Μυτιληναίους. παρελϑὼν καὶ τότε ἔλεγε τοιάδε. 

“ιοδότουδη. 42, Οὔτε τοὺς προϑέντας τὴν διαγνώμην 
ορία ὑπὲρ 

ΕΗ Μυτιλης αὖϑις περὶ Μυτιληναίων αἰτιῶμαι, οὔτε τοὺς ἀξμ-- 

τυ μ ἐν, φομένους μὴ πολλάκις περὶ τῶν μεγίστων βου- 

τοὺς μεμφο- λεύεσϑαι ἐπαινῶ. νομίζω τὲ δύο τὰ ἐναντιώτατα 
Η Ἔ ᾽ , ἕξ 

πο γα εὐβουλίᾳ εἶναι, τάχος τὲ καὶ ὀργήν. ὧν τὸ μὲν 
ἐκφοβοῦντας μετὰ ἀνοίας φιλεῖ γίγνεσϑαι. τὸ δὲ μετὰ ἀπαι- 
τοῦς ἐέουν δευσίας καὶ βραχύτητος γνώμης. τούς τὲ λόγους 

τας 
ἂρ. 42. 8 1. νομίξω τε ὅκ55. Απρ. ΟἹ, νει. Ἐς Ῥα]. Τὸ, Ψι, 

66. αν, Τὰν, Μοβαι. τὰ. Να]ρΟ οἱ Βομὶν νομίζω δὲ. Τέ δὰ περὰ- 
το πθ} γδίθγίαν οιαπὶ 1 Θ 7, 1. ὙΠ 08, Ατάιιο οἰΐατα ἀραὰ [τη 05 
Ρανεουϊαβ. σορυ!αῦϊναβ ὀπὶ ΑἸ} 1 {ὰὴ πἰσεὶ πορδιοε8. δὰ οοῃίγανῖα 
οοπϊαπσθηάδ ἰοοὶ ἀοοοὶ Πανὶ. ΤΌΓΒ6Ι], ΠῚ ᾿. 494 544. Ἀνηοϊάϊιβ απ 
γυ]ραίδο ΟἸἸ ΟΡΡΟΒαΪ., πη. ΟἸὨ 510. 

δὲ ὅτι ὁ μὲν Κλέων τὸ δέκαιον 
[μάλιστα] προβάλλεται, οὗτος 
δὲ ὁ Διόδοτος [μόνον] τὸ συμ- 
φέρον.““ ὅ6}0]. 

οὔτε τοὺς προϑέν- 
ΤΙΣ αἰτιῶμαι) πρὸς τὸ 

ἔργων, 64, 1 δῆλον 
ἐποιήσατε... οὐ μηδίσαντες, 
Πγοινο, ὅ0 φανερὸν πᾶσιν 
ἐποίησαν οὐκ ἰδίᾳ πολεμοῦν - 
τὲς, υδὶ βϑηιθητδθ ρυτοΙ ρ᾽ 5 δ: 
δηθπηςαίαθ οοάθηι πηοάο ΟὈΐΘοίὶ τας. 

τες, ἀλλ᾽ 

νῖ08 ἴαηρ απύιν, Οὐηῖγα (]8585., αἱ 
ὡς ἃηῖο ὃς ἰηβοιῖϊ, οἵ, ΑἸἼΠΔ]. 
ΡΒ, 1858, Ρ. 109. Επδγαμί ααϊθὰ5 
ρἰβοθῦοι αυοᾶ ἴῃ Μι5. Ἀθθη. ΧΥΤ 
Ρ. θ029 ΡΙῸΡ οϑίτιιπὶ δβϑὺ, αἰ ὃς. 
ζημιωσόμενον ροβὶ γνῶσιν νοῖ- 
Ῥ ΠῚ ἐν 5 ΡΟῃΘγθηίαν. Ποηἶ5. ξη- 
μιωσόμενοι Μείπεῖς, ἴῃ ἤργῃ). ΠῚ 
Ρ. 368. οομίθοῖ!, 864 οἷιι8 αταν] 
νἱπὶ δον ΠΏ ΘΧΘΠΊΡΙΪ8 Π0] ΘΟΙη- 
Ρτορανῖε. θὲ ἀδῦνο ϑανάτῳ οἵ. 
{Π θὅ, 8, ἀς Ποχίοπο νου} ὃ 8. 

Οδρ. 41. Εὐκράτους. ἔβιη ὃ 
δε δε ιρποληῈ Αὐϊβδίορῃ. ἔαιι. 
129, υνἱ οἵ. ϑὅ6ηο],,) δὴ ἔταίου 
ΝΙοἰδοῦ Οὐ, ἈοΒομον, ἄο νι. ΤΊναο. 
Ὠ541:1-..--- ἀντέλεγε... μὴ 
ἀποκτεῖναι. ΟἹ. Κυιορ. αν, 
ξ " 12 δάῃ. 2 
αρ. 42. Ουπι Ὠιοάοιοα. οὐὰ- 

ἄοπο οοπἤθιν Ροίοβί δ ΘΒΑΥ Δ ΠᾺ 

ἀρυὰ ϑαϊαβι, ὅδε, 51. Ἰστέον 

»»καὶ ϑαυμάξω μὲν τῶν προ- 
ἁγέντων αὖϑις [περὶ Μυτιλη- 
ναΐέων λέγειν“ 88, 1]. 560]. --- 
τὴν διαγνώμην, ἔνθ ἰάθη 
δία γνώμας 80, ὅ (εἴ. 1 189, 
8) αἰΐιον ἂο 1 87, 0. -- τοὺς 
μεμφομένους. μὴ ον ἔθος 
λεύεσϑ'αι) πρὸς τὸ ,,2 0 
βαιον ἡμῖν μηδὲν μα λαρες τς ἶ 
ὧν ἂν δόξῃ πέρι" [38, 8]. 
56 0]. 27]η οὐ.“ ἀππ6. Μόβαυ. Οὗ 
ἀθ 60 Μδιῖ. αν. 8 ὅ84 δύῃ, ὃ. - 
ἐναντιώτατα ὀργήν. 
Οὐ, ον, δὰ ϑδίαβι, Τρ. θά, -- 
ὧν τὸ “δῷ δἰθοωυζῶ “δὲ δ, ἡνδὴν 
γνώμης, «ποτα ἢ ἃἰ 6 Υὰ πὶ 
(τὸ τάχος) ὀὰππ ἀδιηθηϊῖ ἃ 
ἔθου 50161, αἰτόσαπὶι (ἡ ὀργή) 
ὁ πὶ πο ρου δ τα οὐ θ᾽ 6- 
νἱ ταί ΘΟ 51}}}. 
Ε 9, τοὺς τε λόγους. ἢ 

πρὺς τὸ ,ϑεαταὶ μὲν τῶν λό- 



ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (ΗἸ 41. 42. 73) 

ὅστις θιαμάχεται ωὴ διδασκάλους, τῶν πραγμάτων 
γίγνεσϑαι. ἢ ἀξύνετός ἐστιν. ἢ ἰδίᾳ τι αὐτῷ 
διαφέρει" ἀξιοῦν μέν, εἰ ἄλλῳ τινὶ ἡγεῖται περὶ 
τοῦ μέλλοντος ϑυνατὸν εἶναι καὶ μὴ ἐμφανοῦς 
φράσαι. διαφέρει δ᾽ αὐτῷ. εἰ βουλόμενός τι αἷ- 
σχρὸν πεῖσαι εὖ μὲν εἰπεῖν οὐκ ἂν ἡγεῖται περὶ 
τοῦ μὴ καλοῦ δύνασϑαι, ) δὲ διαβαλὼν ἐκπλῆ- 
ἕξαι ἂν τούς τε ἀντεροῦντας χαὶ τοὺς ἀκουσομέ- 
νους. χαλεπώτατοι δὲ καὶ οἵ ἐπὶ χρήμασι προ- 
κατηγοροῦντες ἐπίδειξίν τινα. εἰ μὲν γὰρ ἀμαϑίαν 

ἘΡΏΡΙΕ ῶ ντο. 

εἶναι ἢ) ΠΡ ἀπεχώρει" 

8 ὃ. προκατηγοροῦντες Ταῦ. 
Οὗ δίῃ. 

γων γίγνεσθαι" καὶ τὰ ἕξῆς 
138, 4 544.}. 5.0]. --- διαμά- 
εται. --- Οὗ, ἀ6η. 40, 2͵ --ἢ 
δέᾳ τι αὐτῷ διαφέρει, 

ἃ πτ ραὶν ἃ {1 ΠῈ ΑΙϊᾳαϊὰ ἱρϑῖὶὰ5 
ἰηνεγοϑί, Οἵ. τὰ διαφέροντα 
Π 48, ὅ. ΥἹΙ 92, τς Ξ εὖ μὲν 
εἰπεῖν. εὖ δὲ διαβα- 
λών. ἴῃ Πἷβ, 46. ἰῃλει 56. γῈ- 
ΒΡΟΠάΘΡ6. ραίοί, εὖ οἵιπ] Θά θη] 
ΔΗ Ι ρυϊίαια αἀἰοίιιηλ δβϑί, ᾳπδ8 ἴῃ 

9 

Γαι ΡΓΟθ 6 ποδί. -- οὔκ 
ἂν ἡγεῖται. "ἄν οὐτα ἱπῆ- 
ὨἰτἶνῸ ΘΟΠ Δ ΘΡΘΡ 6. ῬΟΥΒΡΙ ΟαΠὶ Θϑύ. 
6 πὅ6η,. 1.929.:.ὲ1. Οὐπὶ δοάθιῃ 
ΔΠίθΠῚ Ἰαπρδπάιηι δβϑὺ οὐκ, ἴϊὰ πιὶ 
οὐ δύνασθαι ναῖοαι ἀδυνατεῖν. 
8 8. χαλεπώτατοι δὲ... 

ἐπίδειξέν τινα. ,,ἸἿΓΔΠΡΌΠΙΙΡ 
ΟἸΘΟΠ 5 ΟΥἸΠΊ ἢ ἉΠΟΠ65 88, 8 κέρ- 
ὃ ει ἐπαιρόμενος, τὸ εὐπρεπὲς 
τοῦ λόγου ἐκπονήσας παράγειν 
πειράσεται [οἵ» 40., 8]. ατα- 
ν} 5 51η}} ἃ ἃ {6 ΠῚ ἀ ἐπὶ τι τῇ (σα Π1Π|-- 
ὨΪᾶτΟ 65) οἱ 51 ἢ 7) 4 αἱ ΘΙ οα πι 6 η- 
τἴὰ 6 ᾳαυδηάδπὶ ἰποῦὶ οδαβὰ 
οβίθηταυίο ἢ 6) ἃ δα (δηίϊο- 
αυδι Δάνουβαυ 5. αἰχὶς; πᾶσ ἃ 
ἴδοιϊι ΟἸ60) οὐ πα πα πέτα, Θὲ] 
προσχατηγοροῦντες 06 ηι685 
ἰᾶη. ϑοθιιβαιϊ πε ΓΆΔ ΘΊΘΥ 
πα Πα θ πὰ ἀϊοοπἀϊ δοιὶ 
νΟ] πη, ρϑΓΙΘ ΠῚ ἰϑητ ΠῚ ΘΟΥ ΠῚ 

ὁ μὴ πείσας ᾿ἀξυνετώτερος ἂν δόξας 
ἀδικίας δ᾽ ἐπιφε- 

αν. Ε. Εν, γοϊᾳιϊ προσκατ. 

4πὰθ δι6α ἴσια 5110 γ ΒΡ σἰιη. 
ΕἸοτΙ ἀπέεπι πὸ ῬοίΘδῖ, ψαῖῃ δα 
ΡνοΟΧίπια αποαιθ νουθᾶ (εὺ δὲ 
διαβαλὼν ἐνὸς, ἀκουσομένους) 
ἱΠπ4 προσ- τοΐθγαϊαν. Αἰ αὶ π 0 
Ῥυδθίθν σα] απ Δ ΠΔ ἃ ΟΥΤΪ Πα 010 
πὶ, 584 ἰρβ8ἃ δϑὲ ρυαν  ββίηγα οδ]π- 
πιηΐα, Ῥοκαΐ Ρδυι σα δον! οἵ Ηογοά. 
7 ἀπὸ νδὲ ταύτης τῆς γνώμης 
καὶ τὸ κάρτα οὔνομα ἐν Λυδοῖσι 
ἔχων. Ἠαπὰ ἰπβίαπι ΒΒ ρ οἱ ο ἰδ 
δι β8η) ῬυδΘθοι αιιοα δοει5. ἐπί- 
δειξίν τινὰ 5ἴηα σεποῦ, ρϑύβοιδθ 
οαπ] προκατηγοροῦντες ἰυπρὶ- 
αν ΙΔ6πὶ ἀϊσθηαϊ ρθπιβ ἰ ρ88- 
βῖνο Π8065 ἂρ Απάοο. Ι 8. 24. 
ΟΥ 1 96, 8. ὅ. Τα Ὁ1}158. Ἰρὶταν δὲ 
οοηϊΘοῖπτὰ ἐπιδείξειν. γάειθα ἐπὶ 
χρήμασι ΡΟ ἀονὶ5 58] οδυ88 58 - 
ι1π| ροϑὺ δυεϊοι! πὶ οὗ Ροβἰία 8011. 
-- αἀξυνετώτερος.. «ἢ ἀδι- 
κώτερος, ἵπὶ ρου ἰτὰ 8 Ρούϊὰ85 
4πᾶ πὶ ἰηἰπ5ι5. ΝῸΠ 5ΘΠΡΘΥ 
ἰρίταν δὰ δϑὶ νἱβ τα] πη], 4ΆΠῚ 
ΘΟΠῚ ΠΙΘΠΊΟΥΑΐ Μδι}. ἄν, ᾿β 4506. 
-- ἀπεχώρει)τοῦ δικαστηρίου 
δηλονότι. 56})01, δι [μαι. ἀ15- 
ὁθ ἀδτγο. --- ἀδικίας δ᾽ ἐπι- 
φερομένης. ᾿Αδικία ἐδὺ τὸ 
ἐπὶ χρήμασι λέγειν, ἐπιφέρειν 
ΔΌΛΘΠ. οὐ ἴῃ ποΟίϊββίπηο ἀϊσεηαὶ 
ϑεποῖ αἰὐτέαν ἐπιφέρειν τινί, 
εδύ αὐζυϊθοῦθ, ΟὈΐΟΘΓΘ. -- 



π4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΆΑΦῊΗΣ Τ'. μβ΄. μγ΄. 

ρομένης πείσας τὲ ὕποπτος γίγνεται χαὶ (ἡ τυ- 
Ἁ ᾿Ὶ 9 ΄ ᾿ Ὑ Ω᾽ , 9 

χὼν μετὰ ἀξυνεσίας καὶ ἄδικος. ἢ τὲ πολις οὐκ 

ὠφελεῖται ἐν τῷ τοιῷδε᾽ φόβῳ γὰρ ἀποστερεῖται 
τῶν ξυμβούλων. καὶ πλεῖστ᾽ ὧν ὀρϑοῖτο ἀδυνά- 
τους λέγειν ἔχουσα τοὺς τοιούτους τῶν πολιτῶν᾽ 

ἐλάχιστα γὰρ ἂν πεισϑεῖεν ἁμαρτάνειν. χρὴ δὲ 

τὸν ιἱὲν ἀγαθὸν πολίτην μὴ ἐκφοβοῦντα τοὺς 
᾿ -» μὴ 9 9 Ἁ ἔς , 2) 

ἀντεροῦντας. ἀλλ ἀπὸ τοῦ ἴσου φαίνεσϑαι ἀμει-- 

φὸν λέγοντα. τὴν δὲ σώφρονα πόλιν τῷ τὲ πλεῖ-- 
στα εὖ βουλεύοντι μὴ προστιϑέναι τιμήν, ἀλλὰ 
ηδ᾽ ἐλασσοῦν τῆς ὑπαρχοῦύσ καὶ τὸν μὴ τυ- μη ω οχονυοθῃρ. ἱη 
; - 

χόντα γνώμης οὐχ ὅπως ζημιοῦν. 
ὃ τὲ κατορϑῶν ἥκιστα ἂν 

μειξόνων ἀξιοῦσϑαι παρὰ γνώμην 

Ἂ [4 ; ΨΨ ᾿Ὶ 

ἀτιμαξξιι . ΟὕΤΩ γὰρ 

ἐπὶ τῷ ἔτι 

ἀλλὰ μηδ᾽ 

8 4. πεισϑείησαν οοἀά. Ορίδιεϊνογιτ ᾽ἢ ἣν ἀπδ θη δὲ Ρ᾽ αναίθιη 
ἃ νΘΙΘυ 115. Αἰὐϊοῖβ αθίαιιθ. σομ νούπ πὶ 6586. οὐ Ηρθγϑοιάθβ ἀριιὰ Εβί, 
αἱ Ηοηϊ. θα. ΧΧῚ 198 ἀοοοὶ οὐ ροθίδυι πι ΒΘ ΘΠ ΘΟΥ ΠῚ 585. ΟΒίθηαἰ, 
Οἵ, Βιί4}}. δ θδ. Θ,’ΔΠῚ, Ρ. 18, 

8. 6, ἐπὶ τῶ. “6858. Δυρ, 

μὴ τυχών. Οἷ, δἅη. 89, 8. -- 
ἄδικος. Τπ|6}16ρ, γίγνεται (τοῖς 
ἀνϑρώποις, Ἠ5 ταὶ ἢ πὶ πα] - 
Ο10) δοκεῖ. 

8. 4 τοὺς τοιούτους τῶν 

πολιτῶν. ΟυΆ 165. βδαηὶ οὗ ἐπὶ 
χρήμασι προκατηγοροῦντες ἐπί- 
δειξίν τινα. -- πεισϑεῖεν. 
Βοἴονταν τα οοἰδοιίνιιαι ἡ πόλις. 
ρῆο. 5: ὙΠ ΤῸ 

8 ὅ. χρὴ δὲ... .] τὸ ἑξῆς, 
χρὴ φαίνεσθαι μὴ ἐκφοβοῦντα, 
ἄλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου ἄμεινον λέ- 
γοντα. ὅϑο]ο}. Αἴ οΧ ΘΟ! οοδιΐοπο 
γοσθὶ φαένεσθ' αι ἙΟηΒΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ 
νΟΥθονη. ἤδη ῬΟΙ 5 6856. ἃ 
Ασπς ῬΓΟΡ ΙΆΤΗ : φαένεσϑαι ἄμει- 
γον ᾿ὐμνβφι μὴ ἐκφοβοῦντα 

, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ ἴσου, ν]άδίιν 
ἀΡΡάτονο, γΑπὸ τοῦ ἴσου ροίοϑι 
6386 ἀθάι0 ἴατο, 64 ἃ 60ῃ - 
ἀϊοϊοπο; παπὶ ααὶ αἰϊα πὶ οΟηίγα 
56 Ἰσοη το πὶ ΘΟΥΓρίο 46 ̓ ηϑἰ πλυαῦ, 
πῸΠ ῬΑ ταν ΘῈΠΊ ρα τ10. ̓ πγ6 6556 
5θοππ), 856 οοπάϊοϊοηθτη {ΠΠ85 
ἀδιογίονθπι ἔκοῖε, ἦ Τ αἰς, Πὸ φαί- 

δῆ. ΡΑϊ. ι Και. Βθο5. Μοβαι. Μ 

νεσϑαι, ΘΟ ΡΟΥΘ, 58 
ΡΥ οβίᾶγε οἱ. άπ. 18, 2. --- 
μὴ προστιϑέναι τιμήν, 
ποὴ απὐἰάοπὶ δἀάθγο ἢ Ὁ τὶ Πὶ 
ΠΟ ΟΥ̓ 6ΠΊ, --- ἀλλὰ μη δ᾽ 
ὑπαρχούσ δὲ ἘΔ βαροιίονα 
πείσας τὸ ὕποπτος γίγνεται 
γοϑρίοἱ ἀθοθὶ Ασπ, Ραγήου!αβ ἀλλὰ 
μηδὲ οιἴαπι Τνατϊπὶ ἢἶσ οὐ ράῦ]ο 
Ροϑί εἰβάθπι βϑδοὰά πὸ... .αὖΐϊ ἃ 6 ἢ 
ὀΧρηϊπηιη!, Οοθυπιδηὶ πο 6} 
ἀπο ἢ πἰοι, ρΡοϑίθα Βοηάθτῃ 
πἰοιιὶ οἰασπαὶ ἀΐουμ!. -ο τὸν 
μὴ τυχόντα γνώμης. ἤδπος 
οΟἸδούδηι, ΟΣ, 11 ϑότ θ᾽ τὴῆξ 
ἕκάστου δόξης τυχεῖν.“ Αγη. 
Ὀῖο κ85, ΠῚ 88, τοῦδ μὲν 
τυχόντας τῆς γνώιης καὶ ἐ ἐπαΐί- 
νει καὶ τίμα" τοὺς δ᾽ ἁμαρτόν- 
τας μήτ᾽ ἀτιμάσῃς ποτὲ μήτ 
αἰτιάσῃ. {πὶ οὗ τυχόντες τῆς 
γνώμης 85: οἴάθῃηι, ἀθ αυῖθι8 
ἀπίοα ᾿αθο ΟἸΧΙΙ: ἂν ἀρεσϑῆς 
τοῖς λεχϑεῖσιν ὑπ᾽ αὐτῶν. ἴ)ὲ 
γνώμης ατίϊου!ο οδνθηῖο οὗ, 1 88, 
8. |0ἅὕ06ν 98, 5. -- οὐχ ὅπως. σ᾿ 
αάη. 1 86, 4 



ΕΤΟΣ Ἑ. ΘΕΡΡΟΣ. (ΠῚ 42. 48.) γ{9] 

" ᾿ Α , [κὸ Ἁ " Χ 3 ᾿ 

τι καὶ πρὸς χάριν λέγοι. ὁ τὲ μὴ ἐπιτυχὼν ὀρέ- 
» » 9 ’ 

γοιτο τῷ αὐτῷ. χαριζόμενός τι καὶ αὐτός, προῦσ- 
᾿ ΄ Ἢ ΄ πς ν 

ἀγεσῦαι τὸ πλῆϑος. 

45. Ὧν ἡμεῖς τἀναντία δρῶμεν. καὶ προσέτι, ἐλέγχει δὲκαὶ 
. , ναίϊου ἥν τις καὶ ὑποπτεύηται κέρδους «ὲν ἕνεκα τὰ ὑπόπτως Ξ 

βέλτιστα δὲ ὅμως λέγειν. φϑονήσωντες τὴς οὔ τοὺς δήτορας 
ἔχοντα βεβαίου. δοχήσεως τῶν κερδῶν τὴν φανερὰν ὠφε- ἐγ ται. 

λίαν τῆς πόλεως ἀφαιρούμεϑα. καϑέστηχε δὲ 
» ς ᾿ ’ Υ 9 

τἀγαϑὰ ἀπὸ τοῦ εὐθέος λεγόμενα μηδὲν ἀνυπ- 
οπτότερα εἶναι τῶν κακῶν. ὥστε δεῖν ὁμοίως 
τόν τὲ τὰ δεινότατα βουλόμενον πεῖσαι ἀπάτῃ 
προσάγεσϑαι τὸ πλῆϑος καὶ τὸν τὰ ἀμείνω λέγοντα 

ἐπὶ τόὄ. Ἐπ ἐπί «οὐδ! πὶ 5ἰσηϊ ἴοαι5. Π0) ΒΟ απ, δὲ 6. γϑθὰ5 
ἈΥΟΟΒΒΘΠ 5 ἀρᾶται (αι 1 116. ΙΝ 18), 80 αθὶ Ιοοὶ δὲ ΘΟΠΒΠΠ ποῖ 
(πὸ ἴῃ ἰογπιαΐα ἐπὶ ϑήραν) 1Π8 φορίτοίαν, ὁ1Π| ϑοοιδβαιῖνο ςοηϊπησὶ 
ῬΟ5586 δχ ἀϊοθηάὶ ρϑπουῖθιβ ἐφ᾽ ὅπερ 189 εἱ ἐπὶ τοῦτο ν 81 586 
Ἰπι6! 6 ρῖταγ. Οἵ, 588. 1Κ 8. 
ἀρπᾶὰ ΤΗπογ ἀπ Θχ θηρία Π}}}ἃ γΘρϑυ ἢ {π|}, 
34. 38. 74. 121], 8]. 

(αρ. 48. 8 9. 

8 ὁ. ὅ τε μὴ ἐπιτυχὼν 
--. τὸ πλῆϑος, οἱ αυἱ 6ὁχ- 
οἰάονῖε σοη βῖ} 10 (κῖνο οαἱΪϊ 
ἸῸΝ 50 556 11), πα }ΠῈῸ 
θᾶάεηι τὸ, (1 650) εὐ ἰρ58 
Δἰϊαᾳυϊὰ σνλυϊίσοαη 5, π1]}- 
εἰτα ἀϊπ 8 τὴ 5101 ΘΟΠΟΙΠΪΆΓΕ 
ουρίαι, Ἥκιστ᾽ ἂν οχ 5αρογίοτο 
ΠΊΘΠθΙῸ ἡ ΘΗ 16 γθρθίθιη δ δὲ νευθὰ 
χαριξόμενος... . αὐτός ἜΧρ]Ἰοαίῖο, 
4π8 [6 τὴ ἐπεξήγησιν γοοδηΐ, ρτο- 
πη ηἶβ τῷ αὐτῷ νἱἀδηΐον 6856. 
Ῥει 56. ἈΠ[ῸΠῚ ἸηΈ6 6 στιν πᾶπο 
5 τ 1 ΠσΔ ΟΠ ΘΙ ᾿γϑοίου “δηϊπιὶ 58η- 
ἔθπεϊαπὶ ἤθυϊ: ΠϑΠπῚ ἰά 6) ῬΓΟΥΒΤΙ5 
δὲ ῬγδΘίου ΔηΪΠΪϊ 5ΘΠίθη 81 οἱ 
ἴπ ΔΙ ΟΥ απη σταίίατῃ ἰοατΐ, 5οα 50} 
ΔἸ ΡΠ 1ΟΙ τἈ ΠῚ (τ τὴ ΒΡ ΘΟ ΡΟβἰίιιπι. 
Οὐ δάη. 87, 3. ἰπῖ. Αἱ 8010 ἄν 
γδροίϊίο Μογον »6 πΠΟΠΠ.}}15 Ἰοοἷ5 
ἃρυά, Τημο, “΄ Ρ. 11 516 ἱπίογρτο- 
ἰδίηγ: οὐ αἱ ΠΟ ἀϑϑϑοῦτἊι8 
οβδί, θα ἄθιηῃ ἀ 6 οα 58, ΓΑ τι 5 
ΕΧ Ρρᾶνίο αἰϊᾳπὰ οὐ ἰρ56, βίυ- 
ἀσονῖς πε αι "εἴ τὰ ἃ ἴα πὶ 5101 
ΘΟπΟΙ]ΐατο, ΤΩ αὐτῷ͵ ἰσῖταγ οἱ 
νἹάἀθίαν. 6586 διὰ τὸ τὴν πόλιν 
τὸν μὴ τυχόντα γνώμης οὐχ 

ΤηΠηϊνὶ τα) ἴῃ δοσιβαιίῖνο [τὰ 

βουλόμενον. 

ΡΟβῖι 
ἀδιϊνὶ Ῥ] τί πᾶ. Ψ|4. 1 

ἴῃ ορεϊπηῖβ ΠΠΡγ]5 βουλευόμετον. 

ὅπως ξημιοῦν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἀτι- 
μάξειν. Ἐχ [ὰς τ ΠΊ6 ΟΧΡΙ σα. 
το ΔΙ θυ ἢ} ΤΠ ΘΙ θυ. ΠῚ ρυϊουὶ 
ἨΔ] 5. Ῥοβροπί οί, 

ὕΔρ. 49. 8 1. ὧν... τἀάναν- 
τία. Οἵ, Μαιι. τ, 8 360 πε Ω: 
Κυύιοσ, αν. 8 48, 18 δαη. 4. --- 
κέρδους μὲν... δὲ ὅμως. 
Αεδντηδηὶ τη ΘΠ Ὁ ἃ ΡΟΙ5 ᾿ηνθγίθ- 
τθηΐ τὰ βέλτιστα μέν, κέρδους 
δὲ ὅμως ἕνεκα. --- φϑονή- 
σαντες... κερδῶν. ϑοπηῖρι- 
τὰ πᾶθο οδϑύ: ἰηνί ἀθηΐοβ οἱ 
Ιυὰογᾶ, 486 δαπὴ βἰὶ ρὰ- 
ΓΆ556 ΒΠΒΡΙΘΔΠ ΠΡ, 6488 Πὶ- 
4 ἃ ΠῚ ΡΥ ΤΠ ΠῚ σοΓίη οϑύ πᾶ θο 
Βυβρίοϊο. 6 ἰδπϊηϊπο βέβαιος 
ΕΓΖ ϑθῃ. ω99 ΟἹ: 

8.2. καϑέστηκε, ἀ5ὺ νο- 
ηἰί, οὐηὶ ἰηῆπ. ΡΣ ἿΝ 

917, 8. -- ἀπὸ τοῦ εὐϑέος 
λεγόμενα. στη νϑοίᾳ ἀϊ- 
οὐυπίαν, ᾿ἃ δὲ βἴηθ αἰ10 νοϑῦ- 
Βονα τὴ οἰτοὺἑίι, ϑύορλ, ΟἹ, 
δάη, 1 84, 8 οἱ ἀδ πουίγτο εὐϑέος 
Ηρνπη. δὰ ΨΊρ. 8. 40}. (ΟΠ ΡΆΤΙᾺ 
Ροηπηίιν Ρδιΐο Ροβὲ ἀπάτῃ οἱ 
ψευσάμενον. 



τίς ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ', μγ΄. μδ΄. 

ψευσάμε: νον πιστὸν γενέσϑαι. 

ἢ 
“ 
ὰ 

; 

μόνην τε πόλιν διὰ 3 
τὰς περινοίας εὖ “ποιῆσαι ἐκ τοῦ προφανοῦς μὴ 
ἐξαπατήσαντα ἀδιίνατον" ὁ γὰρ διδοὺς φανερῶς, 
τι ἀγαϑὸν ἀνθυποπτεύεται ἀφανῶς πῃ πλέον ἕξειν. 
χρὴ δὲ πρὸς τὰ μέγιστα καὶ ἐν τῷ τοιῷδε ἀξιοῦν 3 
τι ἡμᾶς περαιτέρω προνοοῦντας λέγειν ὑμῶν τῶν 
δι᾿ ὀλίγου σκοποῖντων, ἄλλως τε καὶ ὑπεύϑυνον 
τὴν παραίνεσιν ἔχοντας πρὸς ἀνεύϑυνον τὴν ὑμε- 

’ Ψ.Ψ [4 

τερον αποοσσι Ψ. 

ξ 8, πόλιν. Οἵ, δάη. 
8 4. ἀξιοῦν τι οοῃϊδοίαγα 

Βεκκ. ἀξιοῦντι. Οἵ, ἀάη. 

8 8. μόνην τε πόλιν. ἢ 
ΑΥΠΙΘΌ]Ὸ τήν, αἰ ἴῃ ἀπο Μοβαιι. 
Ροβὺ τὲ Ιεβῖταν, δριὰ πόλεως τπο- 
6 ΟἸΪ85850 νἱά. δάη. 110, 2. 
Ἄρραβ. μόνην ρτνδθαϊοδεναπι αροῖ- 
ΡὈἰαδ: 05 5018 651, 4 8 τὴ οίο. 
Ῥυϊνδίῖϊβ θηΐπι ΠΟΙ ἢ θ115. θὰ ΠΟ 
γϑηϊῦ, αἱ ἀαΟΙΊΪΠτ5 βίηρ ἴγαυα 
ἸῺ ΘΠ ΤῸ ΠἾΠλϊα ᾿Ρ ΒΟΥ ῈΠῚ 5αϑδοϊίδία 
᾿πιρβαϊδηι, --- διὰ τὰς περι- 
νοΐας τὰς περιεργίας. 50}0)]. 
ΘΙ ΘΠ  Ποδὲ ἢ τὴ ἃ πὶ ἃ αἰ Πιὶ 50] - 
[6 υ 18 ΠῈ ΠΟῚ 50] πὶ ΟἹ Πἶα, 4088 
νθΡΘ ἴπ τα δἰίαιια νἱἀθενὺὶ Ῥοββαῃί, 
ν᾽ ἀοηίοπι, 564 οὐϊδπι ἃΠῚΡ]115 φυϊά- 
ἄδῃ) οορ ϑηιθηλ.  Αὐη. -- ἐκ 
τοῦ προφανοῦς, πἰ ἀπὸ τ. 
πρ. 1 88, 4, Οὗ, 8δᾶμ. 1 981, 2. --- 
ἀφανῶς “πῃ. Οἱ. ἄλλως πῶς 
ΥἹΙ 2, 4, εὐσχημόνως πως Χεη. 
Ογι. Ἵ 9. --- πλέον ἕξειν. 
Οἱ; "δᾶῃ. 1.87; 4. 

8 4, πρὸς τὰ μέγιστα, 
ᾳαυοᾶ αἰἰϊηθὶ δὰ τὸ85 πιᾶαχὶ- 
ἢ ἃ 8), ΟἿ ΠῚ 8 Π| ἃ ὁ 0 ΠῚ Π1Ο - 
ἀᾳ ἀρυαπίαν, -α χαὶ ἐν τῷ 
τοιῷδε ἀξιοῦν τι. --- συ ]ρὸ 
ἀξιοῦντι, Τιηϊουρυοίδηϊαν ἃα ΘΙ 
νυ] ραίδην ἴῃ 118 14}} οχ διεὶς 
πιδίϊο πο νοβίτα (άἄθ. γῃηοίουνϊ- 
θ085, μῊ Δ] ρα δὲ ἰηνὶ 1058). οΥὶ- 
τἰοϑα πὶ 6586 ἀξιοῦντι, ῃ6 ἀδ 
ἱρϑἃ ἰδηλ δἷ8 ν οὶβ ΒΊ ἢ] Πα] 0 η 6 
ἀἰσαη, ροίοναι ἀποθιβ πο 5. 1ῃ- 

εδῦ Κυιθσθιῖ δὲ Ηδαβ!. 

εἰ γὰρ ὅ τε πείσας καὶ ὃ ἐπισπό- ἃ 
μενος ὁμοίως ἐβλάπτοντο, σωφρονέστερον ἂν ἐκρί-- 

ψυϊσο οὲ 

166 βὶ ; ῬΙπλὰπ ατιοα τὸ τοιόνδε 
ἀξιοῦν Π0η ρΡοίεϑί ἀϊοὶ (π.}} πὰ 
Θμΐπὰ ῬΑυ οἱ ριον αι, 4ᾶ 8. δα ΓΟ 
Θ6 ΠΟΥ ΡΓῸ 5 5ίδητν]5 ΡΟηὶ αἰ πηΐ, 
ΘΧΘΠΊΡΙ τη 416 οϑί, αὖ ραγοῖρῖο 
ἀδαϊζηι 810 ποηῖθὴ δἰϊᾳιιοὰ νοὶ 
ϑαϊοοιί νη νοὶ δάϊθοιϊνὶ 5 ΘΟ 6 
μα 06 η5), ἀεῖπάθ αοὰ ἐν τῶ 
τοιῶδε [οἷ, άπ. 1Π 80, 1] 516 
ΡΘΓ 86 ᾿μ 6] οίαπι ἸΘο ταν ᾿νοάιθας 
ἰἰϑβίπηθ (υΐ ο, 42 ᾿δηιάπα {{86. 
Υ 88 εὐ τῷ τοιούτῳ 1Π 81. 1Υ 
50; 121) τ ΠΠ 5 85] Ταοαθν. ΤΊπιο., 
᾿. ὅδ 8344. Πρὸς τὰ μέγιστα 
καὶ ἐν τῷ τοιῷδε, ἂς 5πὶ- 
"Ἶβ σΟ πιπ οἀἷβ αὐᾳπ ἰὴ τα ]ῖ 
γα πὶ οοπαϊοϊοιο. Οὗ ΤΙ 80, 
1. 1Κ ὅθ; 1, Ν 88. Βαΐδο ΗδΑΒΝ 
ἀοοοι καέ βΒομᾶνθ οὐ πὶ, δὰ δο., 
--ὀ ἀξιοῦν τι ἡμᾶς -.τ 
σκοπούντων, (ορονίει}) 
ν6 }}]6 πο58 Ρρᾶμυ]0ὺ ἰοπρὶιϑ 
Ριοβριοϊφηιθβ αἀἴοθνθ 4 ἃ Πὶ 
νοβ. 4ϊ Ρ6ν θγονο {6 ΠΡῈ8 
"65 οΘοηδίἀροιδὶβ (ροβὺ ὕγ- 
νὶββηηδη οοη Βίἀ θὺ ἃ 0} 6 ἢ 
ὀᾶ α588 ἔονυϊβ 5 {γα ρὶα). Ὁ 6. 
νου δὲε᾽ ὀλίγου οἵ, άπ, 1 77, 
θ, ἀδ πϑυῦο τὰ οομηραναῖῖνο δηῖθ-, 
Ροβῖιο Μδίι. Οὗ, ὃ 487, 4, - 
ὑπεύϑυνον τὴν παραΐένε- 
σιν ἔχοντας. Ροιενδὴῖ δηΐπν. 
οἷβ ἰητοηαϊ γραφαὶ παρανόμων. 
-- ἀνεύϑυνον ΡῖῸ ἀνυπεύς-, 
ϑυνον υἱ ἀρὰ Ποιοά. 1Π| 80, 
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ψνετε 

ὅτε σφαλέντες τὴν τοῦ πείσαντος 
΄“. αν ΑΝ ’ 5 - 
ζημιοῦτε καὶ οὗ τὰς ὑμετέρας αὐτῶν. 

ΕΙ ’ 

οὖσαι ξυνεξήμαρτον. 
44. ᾿γὼ δὲ παρῆλϑον οὔτε ἀντερῶν περὶ ἔπειτα λέγει 

Α , 3 ὅτι οὐ περὶ 
Μυτιληναίων οὔτε κατηγορήσων. οὐ γὰρ περὶ τῆς Μυτιλη- 

τῆς ἐχείνων ἀδικίας ἡμῖν ὁ ἀγών. εἰ σωφρονοῦμεν, ἡ} Ὁ 
Ἁ ἂς, ἀλλὰ πε- 

ἀλλὰ περὶ τῆς ἡμετέρας εὐβουλίας. ἦν τε γὰρ οἱ τοῦ ᾿4ϑη- 

ἀποφήνω πάνυ ἀδικοῦντας αὐτούς. οὐ διὰ τοῦτο ναΐωνξυμφέ- 
᾽ ροντὸος νῦν 

καὶ ἀποχτεῖναι χελεύσω. εἰ “ὴ ξυμφέρον, ΠΡ. ἘΞ σκεπτέον: 
ῳ » Ε -“ ’ 

καὶ ἔχοντάς τι ξυγγνώμης. ἐᾶν. εἰ τῇ πόλει «ἡ 

ἀγαϑὸν φαίνοιτο. νομίζω δὲ περὶ τοῦ μέλλοντος 

ΠΣ ΝΟΣ Ὴ ὅγ, ἫΝ Ὀ τὸ σαι κ' φππηπ, 
νυν δὲ πρὸς ὀργὴν ἡντιν ἂν τύυχητε ἔστι 

΄ ’;; 

αίαν γνῶμην 
᾿Ὶ 

εἰ πολλαὶ 

8 ὅ. ἥντινα οοα4. ργὰοίον Και. ἤν τινα, 4110 ρτοθαΐο ἰιη θη ἀα 
ἤν τινὰ τύχητε 6 σφαλέντες. Αἱ Ὠο0ὴ τινα, 56 τὲ αἰϊοοπάϊπιηι νϊάδειιν 
[αϊββθ, αὐ 1 140 ἣν ἄρα τι καὶ σφαλλώμεϑα. ΟΕ ΠΕ 4: 39. 695. 
ῬΙΌΓΑ 5. νουθὶβ τὰ πλείω σφαλῆναι 169. δἱ 5᾽π}Π 105. ἴπ ΒΙοοηνί. 
εὐ, 2. Δάδβουριῖϊβ ΠῸη 58118 ἀθ θηαϊτον, Ἤν τινος οοπίθοϊς ΠΊ556}), 
υἱ τοῦδε σφάλλεσθαι Ἰεσίτιν ΨΥ 110, ἁπάντων ΨΠΙ 76, ἃ]. Τινά 
δ). (]. οἱ ὅτ.“ Οὗ δάῃ. 

Οαρ. 44. ὃ 2. ἤν τε καί. Μοβαι. Αν. (ἢν. θ8η. εἴτε καί, 
ἘΧ Ὠιδηϊξοβία σουγθοιίΐοηθ. ΡΓῸ Ποπιϊπδέϊνο ἐπ: ΟΙ. . ἔχοντας, αποὰ 
ΤΒΡΟΠΘΠΔΙΠῚ 6556 νἱάθραης Τὐπάαν. Βαγρο5. ἃ], Ρτὸ ἐᾶν ΟἹ, ἣν 5Ξτρ. 
ταβ.. το] αὶ εἶεν. Ψαϊσαίδτη ποίαν Τλῖοτα. Μαξ. Ρ. 191, 9. Οἷ, ααι. 
Ῥᾳιὶο Ροϑι ὕδββ, Β. ἀσ. ΟἸνν. θδη. ἐν τῇ πόλει, ατιᾶπι βου ριανδηι 
Τυπβινα ἀδἴθαϊν Βον πη]. ϑγηῖ, ρ. 218. 

ὃ διπρὸς ὀργὴν ἥντιν᾽ ἂν ορίπογ, ἀθθοῦαπι ἃ βοπίθπεϊα ἰθὶ 
τύχητε, αὰ 4ι δηλ} 0 δύ απἰπηὶϊ 
τη οἷαι ἢ. [)δ6 50] πιηΐ πὰ ἰοοι- 
τοηα εἴ. ΠΙ 48, ὅ. Ῥεπιοβιῃ. 
ΙΧ 54. ΧΧΗΙ 12. ἔχ οοπῃδίδπιϊ 
δἶτι8. πι5ὰ ἥντιν᾽ ἂν Ρῖὸ ἥντινα 
ἅτ πιὸ ΒΟΥ ρ 5 πλι5 Οδίθγοααὶ ἀδ ἰπ- 
τορυῖταῖα ψογθοτιπὶ ΠΟ ἰἰσϑ ἀπ ]- 
ἄγ, , Πρὸς ὀργήν ἀϊοιιτι 6586 
ΡτῸ ὀργῇ. αἱ ὙΠ]| 97, 6 εἱ πρὸς 
φόβον [γα ιθηῖοῦ ἀριὰ ΟρτΪΠ]05 
Βοιτρίοτοβ, ἰοοεῖ ΒΙοου, ΟΓ, δάῃ. 
ΤΠ θὅ, 8. -- εἰ... ξυνεξή- 
μαρτον. Οἱ. δἅη, 9, 2. 

Οαρ. 44. 8 1. οὔτε πατη- 
γορήσων. ΒΌΡΡΙ. αὐτῶν. 

8 Ἢ ξυμφέρον. Οἵ. δάη. 
59, 2. --ἤν τε καὶ... ἐᾶν. 
ἡ ἀρτιπὶ δὲ εἶεν, «υἷα ἤν οὐπὶ 
Ὁρίαίϊνο σοῃ! αηρὶ ἴα πο ροίοβί, 
»» Γγδοίδίιβ οβί μῆς Ἰοσὰβ ἃ ται} 15. 
ἃ τη6 1050 δᾷ Ν]ρ, ῥ. 822. Νραπο, 

Ῥτοροβίία γϑοδάθγο, ΝΊΠΙ] οϑὶ θη ΐπι, 
φυοὰ Δοροπηπηοἀ α.115 ΠῚ [060 511, 
4 πιὰ Π| εἶεν ρτὸ δἃροδοβὶ 6556, εἴ 
δὰ ἔχοντες. ἐχ ρυϑεοθάθητίθιβ ἰῃ- 
το]! οραῖαν ἀδικῶσιν.“ Ἡδτπι. ἐς 
Ρᾶτε, ἄν ρ. 149. Ουν πᾶος ταίϊο 
Ρᾶγαπὶ ρτγοθανθίαι, δχρϊοδίατη 
Θϑ ἴῃ βᾶ. τηδῖὶ. πα }} ατίρ ΚΙοίζΖιι5 
δὰ Ἰοναγ. ρ. 460, αἱ νυ]σαίαπι 
ἀοίεπααῦ, ἴθ ἀποάαα ἰοθο οτὰ- 
το η 6 ΟὈ] απ πὶ ν 6] οοσὶ ται Π 6 πὶ 
0. ἱπάϊοῖι πὶ Αἰτοῦῖ 8. οορποβοθη- 
ἄἀνπὶ 6556 εἴποθια βιπάοαι, Ἰερὰβ 
ἀρπὰ ἴρβιπη. ΝῸΒ. ῬαΓαΠηι5 ἔχον- 
τας ἰεσοηάππι (οἴ, 54.), οἱ εἶεν 
ἀδρτανδίαπι 6856. ΡΙῸ ἰιο6 τρεο- 
Ρ᾽πηι5. απο σομϊδοογαηῦ Πϊηάαν, 
εὺ Βιυγοοβ. δὰ Ργοίεθρ, Ρ. 121; 
ξὴῆν Ποῖπο ἀθοιιβ 'ἴπ ΕΡΠοτηου. 
Ηδλ!. 1820 πὶ. [κ]., ἐλεξεὲν Επι- 
θοσρθῃ, Αὰᾷ ἐᾶν, ἀδ ομΐιβ 56ι- 



8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦῊΣ Γ᾽, μδ΄. με΄. 

ἡμᾶς μᾶλλον βουλεύεσϑαι ἢ τοῦ παρόντος. 
τοῦτο, ὃ μάλιστα Κλέων ἰσχυρίζεται, ἐς τὸ λοιπὸν 

ξυμφέρον ἔσεσϑαι πρὸς τὸ ἧσσον ἀφίστασϑαι 
ϑάνατον ζημίαν προϑεῖσι, χαὶ αὐτὸς περὶ τοῦ ἐς 

2, 59 -« 3 ἔχοντος ἀντισχυριξόμενος τἄάναν-- 
τία γιγνώσκω. καὶ οὐκ ἀξιῶ ὑμᾶς τῷ εὐπρεπεῖ 
τοῦ ἐχείνου λόγου τὸ χρήσιμον τοῦ ἐμοῦ ἀπώ- 

δικαιότερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὃ λόγος πρὸς 
Ἁ - ξ ΣΥΝ 3 Ἁ ΄ εὐ ΟΝ 

τὴν νῦν ὑμετέραν ὀργὴν ἐς Μυτιληναίους τάχ᾽ ἂν 
ἐπισπάσαιτο᾽ ἡμεῖς δὲ οὐ δικαζόμεθα πρὸς αὐτούς, 

δικαίων δεῖν. 

αὐτῶν. ὅπως χρησίμως ἕξουσιν. 

τὸ μέλλον καλῶς 

σασϑαι. 

ὥστε τῶν 

8. 9. δαὶ 
προσῦ εἴσι. 

προϑεῖσι. 

βῖιρτα ο. 89 ἴς 1] εἰ τὰς αὐτὰς ξημέας προσϑήσετε."" 
Οὗ, 48, 8 εὐ αἄπη.39, 7. ὅδ ἀδ ροθπᾶ ἴῃ ἰθγνον ἐπὶ οβίθηίδ δα 56 Π10 
οδί, ΟΕ δάῃ, 

ἐοΠ Ὁ. Ὁ, ὙΠ 6... Α΄ ῬΙὰΣ 
Εγάθυριγ. 4 Ὁ, βαυραιάϊαθ κε- 
λεύσω, ἔχοντας ἃ βαραυαϊοηάο 
ἀποφήνω ρεπάοι. Οἵ, 67, 4. 
ΝΠ 48, ὅ. Οοιίτα ΟἸα55. εἶεν 
ΡΘΡΡθγὰπι (πθη θη οἵ. Αππ4]. ΡὮ]], 
1808 ρ. 110. 

8 8. ἢ τοῦ παρόντος. )6 
ΡΥδθροϑιτίοιιθ ποθὴ ἰτοναιᾷ οἵ, δά η. 
ὙΠ 47, 4. --- τοῦτο ὅ, ᾳυοὰ 
αὦ ἰὰ αὐζίποι ατιοἀ. β᾽πιΠτιον 
5ΠΉΡΙοχ ὅ ἴῃ Χρη. Απᾶρ, ' ὅ, 
20. ἹΙ 1, 29. Οἵ, Ηδνιοά. 1Π 81]. 
Χρῃ, ἸΝἢ88. νι δ, 39... θὲ α:: 

Π 3, 46. --- ἐσχυρέίξεται, 
Αἰ γπναί, αϑϑονοναῖ, Οἵ, ΝΠ 
49,1. -- ξυμφέρον ἔσεσϑαι. 
δι ἈΡΡΟΒΙ10. 561: Θρθχ θριθβὶβ γΓϑ- 
Ια νὶ ὅ. Οἵ. Μαιι]ν. αν. 8 478. 
-- ϑάνατον ξημίαν. Οἱ, 
αἰ, 1 34, 1, -- προϑεῖσι. 
Οἱ δά. 40, 1, 40, 1. 1)ὲ ρανεοῖρὶο 
οἴ, 1118, 8. Μαδι. Οτν. 8 δδὅ 
ἄπ, 2, 

8 4. τῷ εὐπρεπεῖ οὐ Θ. 
διὼ τὸ εὐπρεπὲς) τοῦ... λό- 

ΘΟ. τάν. 
,ἰηἵνα ο, 82 [8.8] τιμωρέας προτιϑέντες. Αἴ 

᾿Ὶ » 

τα 

ἀλλὰ βουλευόσμεϑα περὶ 

ΕΒ. βαὰν, ρα, Μοβαιι. Αὐ, 

θιΚ. 

γου. Οἵ, δά. 88,3. -- δικαιό- 
τερος γὰρ ὧν αὐτοῦ ὃ 16- 
γος, ᾿πδύϊουν 6} ἰὴ ὁ ΠῚ 5ῖο, 

οἷα 5 οὐ δύ10. --- πρὸς τὴν. 
ὀργήν, 5θοὰπἀ πηι ἷνΆ πὶ νοῦς 
5 {τ ἃ ΠῈ Ἶ. 6. ᾿πιβύϊου {ΠΠπ|5 ΟΥ̓ΆΤ1Ὸ οϑί,.ς 
βὶ Εχ ἰτὰὶ νϑβινα οᾶπι πιθεπηϊη, Οὗ. 
110, ὅ. 6 ἁυίΐοι!ο ἀηΐθ νεῦθᾶ ἐσ 
Μυτιλ. οὰ ἰτοναϊο οἵ, Κυμορ. αν 
8.80, 98άι.9. --ἰπισπάσαιτο,, 
δα 56 αἰτα πατ, ΔΙΠἸοῖαὺ(ν ο5)} 
- δικαξόμεθια. ΟἿ, δαη. 
11, 3. --- ὥστε τῶν δικαίων 
δεῖν. ϑοηιθηθία ἤᾶθο δύ: αἱ 46 
ἴα ποθ 5 δῦ φυδονθηάιη. ο 
ΡΙανα ον 50 οἰ βία βιπραΪαν} οχ τὶ 
Ρ ϊοαι, 868. νἱάθιι οἶδθο 6586 
γαν ον ποῖϊο νοῦ, τὸ δέκαιον, 
4υ8ὸ ἰμνθηΐίαν, Π| ὅ4, 1 ἴῃ νὰ 
παρεχόμενοι ἃ ἔχομεν δέκαια,, 
αὶ ϑίορι, Τ]ιὸ8, ὀχ ρ αηδὲ 48. 
Αἰ οτασῦαν «ἃ τὰ θη ἀπ ἴπ5. 
ποβύγι τ, ἦ ΒΙοοπ, ΟἹ, Ὁ 
π] 051}. ταὶ { οὐ δβδιθ, 
ΤΙ δορί", ΟἸναν, ο, Τ, δἰοαοας 
Τοῦ, μου. 11 1,80 ει ἐκο, 
ματα  ! 41, 1. -- χφησέμοε!ν 
ἡ ὖν δηλονότι. ΘΠ], 
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45. Ἔν οὖν ταῖς πόλεσι πολλῶν ϑανάτου ζημία καὶ διδάσκει 

πρόκειται καὶ οὐκ 
ἁμαρτημάτων" 

ἴσων τῷδε, 
Ω͂ Α 

ὁμῶς δὲ 

ἀλλ᾽ ἐλασσόνων 
τῇ ἐλπίδι ἐπαιρόμενοι 

κινδυνεύουσι. καὶ οὐδείς πῶ καταγνοὺς ἑαυτοῦ (ἡ 

περιέσεσϑαι 
νόν. πόλις τὲ ἀφισταμένη τίς τς ἥσσω τῇ δοχή- 

σξει ἔχουσα τὴν παρασκευήν, 

ξυμμαχίᾳ, τούτῳ ἐπεχείρησε; πεφύκασί τε 
τὲς καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, 
ἔστι νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτου. 

“ 
ἢ οἰκείαν ἢ ἄλλων 

ἅπαν-- 

χαὶ οὐχ 

ἐπεὶ διεξελη- 
λυϑασί γε διὰ πασῶν τῶν ζημιῶν οὗ ἄνϑρωποι 
πουσηίϑεντες, εἴ πῶς ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν 

κακούργων" χαὶ εἰχὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων 
ἀδικημάτων μαλακωτέρας κεῖσϑαι αὐτάς. παραβαι- 

΄ , -»" ; “- 

νομένων δὲ τῷ χρόνῳ ἐς τὸν ϑάνατον αἱ πολ- 

ὰρ. 4δ. 81. Τοῖο ποῦ ἰοθῸ 
Βοάϊε πἴᾶγο, Θαπὶ ΡΤ} ἀθ ρΡοθηἃ 
ΘΔΡ 8 ΔὈγοσϑηᾶδ. -- ϑανάτου 
ξημέα͵ αἱ 46, 1. Ιβοοῦ. ΨΙΠ 80. 
-- πρόκειται ΟΡ πη ΥΌΒΡΟΙ- 
ἄει πλαμῶι προϑεῖσι 44, ὃ. --- 
καὶ οὐκ... ἁμαρτημάτων, 
“ΘΟ 1 8 1 ἜΟΤῚ Πα, 4ὰδ8 παΐο πὴ 
ἀθαια!ϊα, 56 τΐῃ οὐ ἃ β5᾽πΐ 
ἀφιϊοῖα. θὲ οὐκ ἴσων, ἀλλ᾽ 
ἐλασσόνων οἴ, Π 48, 1. -- κα- 
ταγνοὺς ἑαυτοῦ, ἴὰ ἀἸ οἃ ἢ 8 
ἂς 56 οοηϊεπιρίϊηη. (Οὗ, ΝΠ 
51, 1: .0Χροη. Ογ ΝΕ 1, 86 οἱ 
ἃάη, 10 1. 

8.9 “τίς πω, αἵ, Βαυίι. αν. 
8 149, 21, ἥσσω ... πα- 
ρασκευήν, (500) πιΐ ἢ ΟΥ̓ 6 ΠῚ 
58 ΘΧΙῚΒ 0118 "8 Ἰεῦ ϑριέριβ 6,8: 
γαῦα πη, Ρονί, Οἱ, 84. Π8 ὅ, 2 
τὴν παρασκευήν, ἢ ΤΣ 
κείαν. Αὐθοα!αβ ηἰδὶ ἀθιαπάιιβ 
εβὲ, αυοὰ ᾿ἰάδο ποὴ ρἰδοθὶ, αὐἷὰ 
ὕδη6. 60 55: Ποϑίυν 15 ἀρ ρᾶτἃ- 
58, 4 ΘΙ αΥ05 ΠΑΡ ΘὈ αί, ἰά60 
νἱἀθίυῦ ΠΟ 6856 ἰτογϑίιβ,. 4]α 
ΟΝ Ῥίεπα. οββθη ἢ οἰκείαν 
τινά, '. 6. εἴτε οἰκεία τίς ἐστιν, 
ἣν ἔχει. σατο φοιτᾷ ἰηίοι- 
ῬοΟΒυϊηλ5, [Ι͂ἢὰ δέοι ἰμοϊβο ρ.Ὸ 
ἀαϊδοιῖνο ἢ ξυμμαχικήν 1 Ιεσαη- 
ἴὰν» ἤδοο βυθβιίίαυία: ἢ ἄλλων 

ξυμμαχίᾳ (ἔχουσα παρασκευ- 
ἦν). --- τούτῳ, ἰ. 6. τῷ ἀφί- 
στασϑαι. 
8 8. πεφύκασι... ὧμαρ- 

τάνειν. Οὐ, ὅορ)ι. πὶ. 1028 
ἀνθρώποισι γὰρ Τοῖς πᾶσι 
κοινόν ἐστι τοὐξαμαρτάνειν. 
Πε τέ Ρᾶνεσα]α οἴ. ἃάη. 40, 4. -- 
διεξεληλύϑασι. προσ- 
τιϑέντες, Ῥεῖ οπμηΐϊᾶ ρΡο6- 
ΒΔΓ ΘΠ οτἃ ἱνθγιπῖ ΘᾺ 8 
Ἰϊαηροη 65. Οἵν, δάη. 89, 1. 
-- εἴπως. Οἵ, Μαίῃ, ὅτ, 8 ὅ26. 
-- κεῖσϑαι. ϑῖςο ἴΐθγαμ 47, ὃ. 
Ραββίνιιπι δϑύ νϑυὶ τεϑέναι. Οἵ, 
10, 4 εἰ ΝΠ ΟἿ, 2. - παρα- 
βαινομένων. 6. Πμαρᾷ, τῶν 
ζημιῶν. ΝΟπ ΔΠ|16Γ Ροβίταβ δῖ 
σϑηρίνιβ ἀπᾶπ Κ' 4,4 τῶν .. 
ἐχπεσόντων οἵ πολλοί. Νοτιὰς 
ἰσϊαῦ: οὐπὰ 6 ΡῸ παρίθρε- 
γΘη αν, ΘΙ ΡΟΥΪ5 ΡΥ 6581 
δὰ πιουίθιη Ρ᾽ αὐ πη 6. ΘΑ Υ Ὁ} 
ΡΓΟΟΘΒ8 6 τ ἢ ἢ, Νογῦθαπι παρα- 
βαίνειν ποὴ 5ο᾽ιπὴ τη ἰ συ δπηα], 
ν᾽] δὴ αἱ, 564 οἰϊαπὶ ἢ 68} 6 56 ἢ- 
ἀϊ, αἰ 1} οὐταπάαϊὶ γ]ΠῈ μαθοί, 

Οἵ. Αδβομίη. ΠῚ 304 οὐ τοὺς νό- 
μους μόνον παραβέβηκεν, ἀλλὰ 
καὶ τὸν καιρὸν τῆς ἀναρρήσεως 
καὶ τὸν τόπον. ΒΘ πηΠ τιον. Π6- 
πηοβϑίῃ, ΧΧΙΝ 582. ἐς τὸν 

ὅτι τὸ ϑέ- 
νατον ζημίαν 
προϑεῖναι 

οὐδὲν ὠφελεῖ 
πρὸς τὸ ἀπο- 

τῷ ἐπιβουλεύματι ἦλϑεν ἐς τὸ δει- τρέπειν τοὺς 
ἀνθρώπους 
τῶν ἁμαρτη- 

ματων" 
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ν 9 Ἂ Ἶ ᾿ “- ἱκὲ ᾿, λαὶ ἀνήκουσι" καὶ τοῦτο ὅμως παραβαίνεται. ἢ 4 
τοίνυν δεινότερόν τι τούτου ϑέος εὑρετέον ἐστὶν 
ἢ τόδε γε οὐδὲν ἐπίσχει. ἀλλ ἡ μὲν πενία ἀνάγ- 
κῃ τὴν τόλμαν παρέχουσα, ἡ δ᾽ ἐξουσία ὕβρει τὴν 
πλεονεξίαν καὶ φρονήματι. αἵ δ᾽ ἄλλαι ξυντυχίαι 
πὰ Ψ -»" ’ ὀργήν [τῶν ἀνθρώπων). ὡς ἑχάστη τις κατέχεται 
ς ΘΙ ΄ ΄ 

ὑπ᾽ ἀνηχέστου τινὸς κρείσσονος. ἐξάγουσιν ἐς τοὺς 
’ ΄ 

κινδύνους. ἥ τὲ ἐλπὶς καὶ ὃ ἔρως ἐπὶ παντί. ὃ ὅ 
ς ’ 3 ΄, μὲν ἡγούμενος. ἡ δ᾽ ἐφεπομένη, καὶ ὃ μὲν τὴν 

ΕῚ ἣν ΄ῳ ς ΜῚ ᾿ -" ΄᾿ - ’ 

ἐπιβολὴν ἐκφροντίζων, ἡ δὲ τὴν εὐπορίαν τῆς τυ- 

χης ὑποτιϑεῖσα. 

Οὰρ. 4ὅ, ὃ 4. τοδε γε. 

πλεῖστα βλάπτουσι. 
πον Μὴ 

και οντὰα 

Ιη ορεϊηνῖβ 1 018. πιὰ] τό γε, 4ποὰ 
Ὧ0. ἃ αὐ τὸ δέ (ἄς 4υὸ οἵ, άπ. 1 8317, 2) ροπίϊαν, 

ὀργῇ οοαά, Οἵ, δά η. 
8 ὅ. ἐπιβουλήν Νὶμα, Μ. Ο. Οὗ δά. 

ϑάνατον... ἀνήκουσι. Ὀς 
το οἵ. ἈΝ δοιιδι. Απεαι. ἄν, ΙΗ 
Ρ. 120. -- τοῦτο, 1... Ὁ] τὸ ἐς 

τὸν ϑάνατον τὰς πολλὰς ἀνή- 
κειν. ὕτἱπι ποὺ αποαιθ ἰοοὺ 
παραβαίνειν ὈΘρΟΊοσοηαϊ νὶπὶ 
μαθθαὶ, ποι Οριὶ5 ὁ8ὺ ζγιθ ρου] 
φοπἰδοίινα κάν. τούτῳ. 

ἃ 4. ἀλλ ἡ μὲν πενία. 
κινδύνους. ἤοος ἀϊοεῖι, ψιἈ8 
δασήδηδο οοπῃ ϊοῖομ 5 (ξυντυχέαι, 
πενία, ἐξουσία) ἢΘΘΘΒ51 08 .1}0115 
4]θ 1848 Π| (ὑπ᾽ ἀνηκέστου τινὸς 
κρείσσονος, ἀνάγκῃ, ὕβρει καὶ 
φρονήματι) οομτἰ πον, αυδθ Π0- 
τηϊ παι Πἰ δ᾽ 1165 (ὀργήν, τόλμαν, 
πλεονεξίαν) δΧοϊίθηι, Ηπῃηο νοὺ- 
ΒΟΥ ΠῚ ΘΟΠΘΧαΠῚ (αἱ ΘΧΔΠΊΪΠν ΟΥ̓], 
πα [Ἀο116 περαθὶῦ, ὀργήν ργὸ 
ὃ ργῇ τΘβου ΒΟ πἀπιπὶ 6558, αποά ἀ6- 
οΟρΡηῚ δἰ ἀϊπ 6. ΘΟΓΙΙΠῚ 4ιδο 
ῬΓΑΘΟΟΒΒΘΥΔΠΙ. (ξυντυχέαι ὀργῇ 
τὸ πενία ἀνάγκῃ; ἐξουσία 
ὕβρει) ) Πονν! ἰπτα!ογιηῦ, Ουοά 
βοα|αίταν τῶν ἀνθρώπων τη χὶπιο 
Ιαηρυ πὶ ΘΧ ἱπίθγρυθιπηθηΐο 
μὰς ν᾽ ἀδίαν ἰσγορβῖββο Δὰ ξυν- 
τυχίαι ΡοΙίοδι ἃἀ βου! ΠῚ 6556. --- 
ἀνάγκῃ, τοῦ πὶ ἰπ ΟΡ ἷ ἃ. 
ΟἿ, ΝΙῚ 608, 4. --ὀ ΟἈἐξουσέα, 
ορυϊοπεΐα, Οἵ 1.38, 0. 198, 
1. -- ὕβρει καὶ φρονήματι, 

αίᾳφι 6, ἰηβοϊδπῃςίἃ. 
-- ὁργὴῆην.... πρεέίσσονος, 
θιάϊη οι αἰξονυεπίεβ (ἰϊὰ 
οΟΙηραι ἰδ) ρυοιῦ ᾳπὑδθαιὸ 
(νιᾶθ. οοπά 610) ἰη ΒΡ εΓᾶ- 
ΠῚ απδάδπι νὶ ΒΌΡΘΥΙΟΥΘ 
16 Θύπι Ὁ. σι, 1 δ, 1 κατὰ 
τὴν ἀξίωσιν ὡς ἕκαστος ἔν 
τῷ εὐδοκιμεῖ. [)6 ἑκάστη τις 
οὐ ΙΝ 4, 2. 68,1. -- ἐξάγου- 
σιν, ἸΩΡΘΙ απ ἱποϊίαπι, ΟἹ, 
ΙΝ 89, ὅδ. Οὐϊδοίο οαγοὲ αἱ 8 ὅ 
πλεῖστα βλάπτουσι. 

8 ὅ., ὁ ἔρως, ουρὶαϊία 5, 
ἀοδβίἀουία τη, Οἱ, ΒύαποΚ. «ἃ 
ΞΡ}. ΟΒ. 001. -- ἐπὶ παν- 
τί, ἴῃ αττᾶν 15. 6, --- τὴν ἐπι- 
βολὴν ἐκφροντέξων, οοπ- 
5 1110 πὶ (θὰ τ οἱ ἀρ στ οάϊοη δε 
ΡΑΊ10 ἢ 611} ΘΧΟΟ Ρ ἸΈΔ 8. ΨοΡθὶ 
ἐκφροντίξειν οἀάοπὶ νἷὶϑ ἴῃ 
Αὐβίορι. Νὰ, 695, 698; ἐπιβολή 
ἀρὰ ΡΟΙγΡ. εὐ ιοά. οὐ Ρίαι, 
Βδθρο 816 Ἰθρῖθοιν δὲ βἰ πη] τον ἐπες- 
βάλλεσϑαι Βιβοίροῦο, 60} ἃ- 

ΙὩ χασὶᾷ 
39 ᾿ 

εἱ ναοὶ ἀρὰ Ρ]αιῖ, Τί, 48 ο, 
ΒΌρΠ. 3604 Ὁ. (1κ88. ἐπιβουλὴν 
ΒοΡΙρβῖυ ὁΟηἤογθη5 1 98, θΘ. ϑδεὰ 
᾽01 ἐπιβουλαί Ἰιοδυϊ]ϊα δαμὲ 
ΘΟ. 5118, ατᾶθ ΠΟΙΪ0 ᾿λΐο ΤΙ Ω 15 
ρίᾷ οδί, -- ὑποτιϑιεῖσα, Οἱ. 
δάν, 138. ὃ, -- καὶ ὄντα 
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ὃ ἀφανὴ χρείσσω ἐστὶ τῶν ὁρωμένων δεινῶν. καὶ 
ἣ τύχη ἐπ᾿ αὐτοῖς οὐδὲν ἔλασσον ξυμβάλλεται ἐς 
τὸ ἐπαίρειν. ἀδοκήτως γὰρ ἔστιν ὅτε παριστα- 
ψένη καὶ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων κινδυνεύειν τινὰ 
προάγει, καὶ οὐχ ἧσσον τὰς πόλεις, ὅσῳ περὶ 
τῶν μεγίστων, ἐλευϑερίας ἢ ἄλλων ἀρχῆς, καὶ 
μετὰ πάντων ἕκαστος ἀλογίστως ἐπὶ πλέον τι 

τ αὑτὸν ἐδόξασεν. ἁπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς 
εὐηϑείας, ὅστις οἴεται, τῆς ἀνθρωπείας φύσεως 
ὁρμωμένης προϑύμως τι πρᾶξαι, ἀποτροπήν τινὰ 
ἔχειν ἢ νόμων ἰσχύι ἢ ἄλλῳ τῷ δεινῷ. 

1 40. Οὔχουν χ χρὴ οὔτε τοῦ ϑανάτου τῇ ξημέᾳ καὶ τὸ μὲν 
ὡς ἐχεγγύῳ πιστεύσαντας χεῖρον βουλεύσασϑαι, χαλεπῶς ἔτι: 

μωρεῖσθαι 
Βὼ 9 ΄ τ -» Ζ 9 “- ς 

οὔτε ἀνέλπιστον καταστῆσαι τοῖς ἁποστασιν ὡς ΟἹ τοὺς ἀπο- 

8 6. αὐτῶν 6455. Απρ. 6]. νὁη. Ε΄. Ρα]. 
οἵ, ταὖ νἰάδίαν, 56Πο]. ΒΕ. Ψιπα. Μοβαυ. Ασ. συ. 

τόν, ΟΥ̓Χ ααη. 

ἀφανῆ, εἰ 4υδιηνὶβ 5ὉὉ 
ἀδρβοίαπι τηϊηΐπιθ ὁδαἀδηί. 
Ηδθο «ἀποαὰθ δα ΠοΙηΐπᾶ ἡ ἐλπὶς 
καὶ ὁ ἔρως. Βρθοίδηί. 

8 6. ἐπ᾽ αὐτοῖς, ΡΡΔΘΟΘΡ 
δἃ (5ρεπὶ οἱ ΘΡΙ ΑΙ Π6Ππ1), --- ἐκ 
τῶν ὑποδεεστέρων. θυῖκα5 
δχρίαπαν ἀπὸ ἐλάσσονος δυνά- 
μεώς, τὖὖῷὸ πΘα ἢ 51. Οἵ, Μίδιῃ. 
ἄν. 8 ὅτ4 ᾿. 1384. --- προάγει 
παραπινεῖ. ὅ6}0)], ΟΥ, 59, 2. -- 
ὅσῳ. Οὗ, δἅῃ. 11], 1. --- περὶ 
τῶν μεγίστων. Προάγονται 
(κινδυνεύειν) 5αθαπάϊε Πα κα5, 
κινδυνεύουσι τοοῖῖα5 ΠΌΚΟΥ δᾶ 
ΝΙ 89. Οἱ, οἰΐδπι δάη, ΙΝ 68, 2. 
-- μετὰ πάντων] μετὰ τοῦ 
κοινοῦ. ὅ6Π0), -- ἐπὶ πλέον 
εονς ἐδόξασεν. Οαπὶ οἡππηὶ- 
θὺ5 σοπϊπποίι5 ἀθ 56 4{|5- 
4θ ρῥγδϑίθυ ὑγϑδιϊοπ θη ἴῃ 
τηᾶϊὰ5 οχἰβίϊμηδί, θιιαλτιβ 
ἰρῖσαν ἀθ ὁδιιβὶβ οἰν!ἑαΐθ5 οἰ Πἰπ5 
48 ΠῈ 51 ΠΡ] ον τ π8 6 56. ΘΟΠΊΠηΪ- 
ἀπηΐ, ρυϊπηατη απο 1{Π15 ἀθ γθθιι5 
ΒΌΤΏΓΩΪ Τ]ΟΠΊΘηΪ ΟΟΓΙ ΔΘ εβΐ, 
ἀοῖπάθ απο οοηβοοίδιϊβ ΟΠ ηἑπ1η 
ψΊΓΙθ 5 56. αυΐβατ νϑ]  ἀ] Οὐ θτὴ 6556 
Ῥαίΐαί δααιθ ἀθ ὀαπβα δὰ ρογίου!α 

ΤΠΝΠποΥα 18. ΥΟἹ, Τί, οί, 1. 

Τι. αι, Άδο, αν, Μ. ῃ. 
ψαΐϊρο εὐ Βεκῖς, αὖ- 

ΘΟΠΊΠ ΙὨ 1Θ ΡΒ. θυ πε ῬΓΟΡΘΠΒΙΟΥ 
εδί. ὕοιυμᾶ Ο[α55.7. 41] αὐτῶν 
γῬϑοδρὶί, οἷ, Απηδ]. Ῥ}1], 1868 
Ρ- 110. Τὶ δὰ νοῦρὰ ἐπὶ πλέον 
ἴὰ Δαἀάϊταχτη δδύ, αὖ Αἱ δα μᾶλ- 
λον. Οὗ 1 49, 8. Δουϊβίιιβ δββϑί 
σοηδαθιπαἸἶβ, Οἱ, Κιαθρ, ἅτ, 
ἢ ὅ8, 10 δάῃη. 2, Ἷ 

8 7. ἁπλῶς. Οἢ δάη. 88. 
ταῦ τ ς- ἀδύνατον τὸ 
ἀποτροπήν τινὰ ἔχειν. -- πολ- 
λῆς εὐηϑείας 501}, ἐστίν. ΟἿ. 
Ι 142, 9. -- ὅστις οἴεται, 5ἱ 
ααΐϑ᾽ ὙΠ ἰἧνν Οἵ. Ἡ 44, 1. 
ΜΙ ΤΙ 08, 1 . -- ἀποτρο- 
πήν τινα ἔχειν, 58 ἤΔΡ 6.8 
ἡδίϊ ἢ 6 ΠῚ ἁἰἰᾳ ἃ ΠΊ, 4αὰ8 
ἀνγονίαὶ νοὶ] ἀρίονν δύ (ηδίιι- 
ῬΆΤΩ ἃ οαρὶάθ ἃσθπαο). 

ὕλρ. 406. 8 1. ἐχεγγύῳ, 
Ιοσαρ] 6 α ΓΙἀ δἰ 550γ 6, -- 
οὔτε ἀνέλπιστον κατα- 
στῆσαι ὡς οὐκ ἔσται 
μεταγνῶναι, ἷ 6. οὔτε ἀνέλ- 
πιστον ποιῆσαι τὸ μεταγνῶναι, 
πΠθ4ᾳᾺ 6. ΒΡ6πὶ {0|1|6γ8, ἴοτε, 
αἱ οοἵ, [)ὲ ποραίΐοπο οὐ οἵ. 
Μδιῇ. αν, 8 584 δάη. ὅ, ὃ. οἱ 

0 



στάντας ποι- 
ἠσειντούτους 
τὸ λοιπὸν 
σχυρογνωμο- 
νεστέρους" 

ὁ τίαν καταλῦσαι. 
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ἔσται μεταγνῶναι καὶ ὅτι ἐν βφαχυτάτῳ τὴν ἅμαρ- 
σκέψασϑε γὰρ ὅτι νῦν μέν, ἦν τις 

καὶ ἀποστᾶσα πόλις γνῷ μὴ περιεσομένη, ἔλϑοι 

ὧν ἐς ξύμβασιν. δυνατὴ οὖσα ἔτι τὴν δαπάνην 
ἀποδοῦναι καὶ τὸ λοιπὸν ὑποτελεῖν" ἐκείνως δὲ 

τίνα οἴεσϑε ἥντινα οὐκ ἄμεινον μὲν ἢ νῦν πα- 
ρασκευάσεσϑαι. πολιορκίᾳ τὲ παρατενεῖσϑαι ἐς 
τοὔσχατον. εἰ τὸ αὐτὸ δύναται σχολῇ καὶ ταχὺ 
ξυμβῆναι; ἡμῖν τε πῶς οὐ βλάβη δαπανᾶν καϑ- 
ημένοις διὰ τὸ ἀξύμβατον καί, ἣν ἕλωμεν, πό- 
λιν ἐφθαρμένην παραλαβεῖν καὶ τῆς προσόδου 
τὸ λοιπὸν ἀπ᾽ αὐτῆς στέρεσθαι; ἰσχύομεν δὲ πρὸς 
τοὺς πολεμίους τῷδε. ὥστε οὐ δικαστὰς ὄντας 
δεὶ ἡμᾶς μᾶλλον τῶν ἐξαμαρτανόντων ἀκριβεῖς 
βλάπτεσθαι ἢ ὁρᾶν ὅπως ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 

(ἀρ. 46. ἜΓΖι εὶς καί. ΟἿ, δάη. 
παρασκευάσεσϑαι νυ]ο., οο4 8. ρᾶθηθ οὔμοβ παρασκευάσα- 

σθαι. Οἷς, Βί4ῃ1, Θυδοβι, συμ. Ρ: ΚΑ 
τὰ εἶ, Τὰ ΡΠ ΟΡ ΠλΪβ ἸΠ.15. πιᾶ]6 ἤ ῇ. 4ποα οροῦοβ8 τϑἤίαι ὐδυημηἶτιβ, 

8. 609 ἐχιν. -- ὅτε ἐν βραχυ- 
τάτῳ γΡῖὸ ἐν ὅτι βραχυτάτῳ. 
Οἵ. 168, 1. 82, 4. 1 84, 8. 8ῦ, 
ἕν δι. αν, 8 461 ὁ οἱ ἰηΐνα 
ὃ 0, δε δαυίθπι ἀθ [ΠΡ ΟΥΘ ἰπ- 
16! Ἔπάπιπη. --- τὴν ἁμαρτίαν 
καταλῦσαι, ΡΘοοδύαπι (858- 
τ 1) οἸυ ογθ., Ροίῖξ δυδπὶ Πη6- 
αἴαπι ΡοηΪ, 568 οἵ, διαλύειν 1 
1351, 2, 6 5᾽π}} 1115. ν }}} 15 νἱά. 
Πδῆτ «αν 08. 

8 2. νῦν μὲν.. .«ἐκεένως 
δέ. 8ιῖο ἴΐουιπι ΥἹ 11, 8. --ἣν 
ΤΣ , πόλις, δ ααδδ ΘὐΪ ἃ τὴ 
Ροϑβί ᾿ἀοίοοιϊοπδηι οἰνὶίδβ. 
Καί ἰατθὴ ἀροϑί 80 Αὐ, ΟἸιν. Ῥδη. 
-- μὴ περιεσομένη, 88 πο} 
ἴοτθς 8Όρθυϊ οΓ ΘΠ). τίνα 
οἴεσϑε ἥντινα. ΟἿ, «ἄη. 39, 
1. -- πολιορκέᾳ τε. Ὅς τέ 
νἱα, 84, 1 144,2 οἱ Ἠδυίυηρ, ἀθ 
Ῥαγί. 1. 196. -- παρατενεῖ- 
σϑαι. ,,Θατναίανδηι οὐ ροϑὺ- 
πη 8 ἢ Β1ν0ἃ Π, Νίδὶ ροιϊ8β ἰορὶ 
ἄἀερθαι πολιορπέαν. Βιά. Ρ. 098.“ 
ΒΊΘΡἢ. ἴῃ ΤΠ65, ἢ. ν. Αὖὐ 60 
πολιορκίαν ἰερὶ ροίοδί, οὶ πό- 

λιν Ῥὲῦ οΟἸοοδύϊ ποῖ δὰ αἰγαγη- 
6 ΠΊΘΠΊΡΓ ΠῚ Βρθοίανα ἀθθεθαί, οἱ 
παπὶ παρατενεῖσθαι, ρΡτοάᾶαὰ- 
οἴῃ τὶ, ργοϊτδοίατῃ ἱσὶ, ἀ6 
γθ6 ἀϊοαίαν, ἀπθῖίεβ. Τὰ ἰρὶθαν 
Ἰπ οΡρυθίανο: ονϑβϑιάϊοπθ 5ὰὺ- 
Βίοπίαπαα. οοηΐοὶ, νἱγθϑ8 
5085 ΘΧΒδ γί 6, Ἦσπο Ββρεοίδί 
8 8 πόλιν ἐφϑαρμένην. Ὁ νἱ 
νΘΡΌ] παρατείνειν οἵ, Χοη. Ογν. 
1.8, 11, Μεπι. ΠΠ 18, 6. ΑΥὐἸβίορῃ, 
Νὰ. 2318. ἔναρπι. 421. ΡΙαιὶ, Οοπ- 
νὶν, 207 Ὁ; ἀδ ΤὈταγο πη 6α]} ρΡ85- 
βῖνο ροβίίο Κυιθο. αν, 8 839, 11 
δίῃ, οἱ φϑερεῖσθαι 4} 48, ὅ. 
- δύναται. ΟΥ δάμ. 1 141,1. 

ὃ 8. καὶ ἣν ἕλωμεν .. 
τῷ δε. δοο ορροπαπίαν ΟἸ θη 5 
γΘΡΌΪ5 99:.8. Τῆς ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἸΙορεπάππι οοηϊθοῖν νποσ, ϑ6ὰ 
ΝᾺ δάη. 44, 4 -“-- τῷδε, 80 
γ8 ἷ. 6, τῇ προσόδῳ. 

8 4. οὐ δικαστὰς. ᾿ 
βλάπτεσθαι, 1. δὲ οὐ, ̓ δεῖ 
ἡμᾶς αϑρν γέ δικαστὰς ἄπρι- 
βεῖς τῶν ἐξαμαρτανόντων ὄν- 
τας, βλάπτεσϑαι. Βλάπτεσϑαι 



μετρίως κολάζοντες ταῖς πόλεσιν 

σι 

τῷ 
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ἕξομεν ἐς χρη- 
μάτων “λόγον ἰσχυούσαις χρήσϑαι, καὶ τὴν φυλα- 

κὴν μὴ ἀπὸ τῶν νόμων τῆς δεινότητος ἀξιοῦν 

ποιεῖσθαι. ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἔργων τῆς ἐπιμελείας. 
τ - 9 ΄ -»" Ἵ 2 ’ ᾿ οὗ νῦν τἀναντία δρῶντες. ἤν τινα ἐλεύυϑερον καὶ 

ξ ’ 

βίᾳ ἀρχόμενον 
στάντα χειρῶσ ὠμεϑα. 

τιιωρεῖσϑαι. 

εἰχότως 

χαλεπῶς 

χρὴ δὲ τοὶς ἐλευϑέρους οὐχ ἀφ- 

πρὸς αὐτονομίαν ἀπο- 
οἰόμεθα χρῆναι 

ισταμένους σφόδρα κολάζειν, ἀλλὰ πρὶν ἀποστῆς-- 
ναι σφόδρα 
[} 9 Ε 

ὁπὼς μηδ᾽ ἐς 
, [κ 9»: 9 

τας τξ Ἔ ἐπ 

41. 

᾿ 
ε 

32 3 

ἡ ὁου 

φυλάσσειν 
ἐπίνοιαν τούτου 
ἐλάχιστον τὴν αἰτίαν ἐπιφέρειν. 

χιεῖς δὲ σχέψασϑε ὅσον ἂν καὶ τοῦτο 

ΡΣ Ξο Κλέωνι πειϑόμενοι. 

προ οκαταλαμβά νειν 
ἴωσι. κρατήσαν- 

ι 

και 

νῦν μὲν γὰρ ὑμῖν 

ὁ δῆμος ἐν πάσαις ταῖς πόλεσιν εὔνους ἐστὶ καὶ 
ξυναφίσ ἵς ὀλί ΕΘΝ στῇ (φίσταται τοῖς ὀλίγοις ἤ, ἐὰν βιασϑῇ., 

ὑπάρχει τοῖς ἀποστήσασι πολέμιος εὐϑυύς, καὶ τῆς 
ἀντιχαϑισταμένης πόλεως τὸ πλῆϑος ξύμμαχον 

Δυ6Π), αιοὰ Αγ. πΠΟΟΘΥ 6 510] 
ΠΊΡΒπὶ ἱπιογρι ἰδίαν, 6ϑί, τί 4|10], 
ἀδημ ἢ ὉΠ ΔΟΟΙρΡΘΓΙΕ; ΠΆΤΩ ἀ6- 
θεῖ ῬΑΞΒΙ ΠῚ 6588. --- ἐς χ θη- 
μάτων λόγον ἰσχυούσαις, 
4α]Ὧθ ρΡΘΟΙΠΙ ΔΓ Υαίϊοῃ 6 
᾿ θ1 18 ΡΟ! ηῖ, δι βίπρυϊα- 
υἷβ ἀϊοθπαϊ τὑαϊθ ΡΓῸ αδίταῖα 
χρήμασιν ἰσχ. Ἔς λόγον ΡΡο- 
Ῥυῖθ νϑίθγα δὶ ἱποϊ ἀ θυ ΠΠΠ5 ἴπ 
ΒΟΓΙΠΟΠ ΘΙ 46 ΡΘΟΙ 15 ἰη- 
5τ1τὰ 6 ἀπ πὶ νη, βίπά οι ἀθπηοη- 
βίνασ, Οἵ, θειηοβίῃ. ΧΙΧ 142, 
ΡΙυϊ. 1.085. 80 ἡυσάνδρου 
μηδὲ “μικρὸν ἐπιλαμπρύναντος 
τὸν οἴπον εἰς χρημάτων λόγον, 
ὡς ἱστορεῖ Θεόπομπος. -- πὸ 
τῶν τῆς ἐπιμελείας, 
',. 6. αἰ Ρ ΠΟΥ οπναηὰο ΔΟΙ ΟΠ 65 
πο} 88. 

8 ὅ, ἐλεύϑερον καὶ βέᾳ 
ἀρχόμενον. ϑιισηϊδοαίιν οἷν!- 
ἰᾳ5, 486 βθοιπά απὶ Ρδοία [1 6 ̓ἃ 
δϑδύ οὐ θᾶτῃ Οὗ οατιβαηι, ἴην τα Ἰτηὴ - 
Ρδγὶο ρᾶγοί. εἰκότως, αἰ 
Ρᾶν 65ΐ, φυοὰ βίᾳ ἄρχεται. --- 
αὐτονομέαν. γᾶ, θη 
ὕπουλον (ΥΠ| 64, ὅ) νεὶ βἰπια]α- 

(8 π| 114π| (10, 6), 4υἃ ΜγαΙθηδεὶ 
ἣν ἀΘΟΔΠΙΏ, Ὅς πρὸς αὐτονομίαν 
ἀποστάντα οἵ. 500},. Δ. 299 
πρὸς αἰσχρὰ πραγματ᾽ ἴστα- 
σϑαι. ϑϑι πα Ποὺ ταὶς νοθὸ ἀφ- 
ἔστασϑαι 18, 1. 

8 6. σφόδρα κολάξειν 
σφόδρα φυλάσσειν. Ἀι- 

ἰδπᾶθ παρίσωσιν δἰ αβα θη νοοᾶ- 
ὈᾺΠ| ᾿τογαίϊομ θα οθοί Π1, φαοὰ 586- 
Ρῖπ5. ἢν ἴῃ Παρ] Ογᾶ. --- ὅπως 

«ἴωσι, αἰ πὸ ἴῃ οορ᾽ὶταίςϊο- 
ἢ ὃ ΠῚ 4αἷ ἀ δπὶ ᾿αλι5. γεὶ νε- 
π΄ ΘΝ ΟΕ ὅτι 
ἐπὶ ἐλάχιστον, αὐᾶπὶ πιϊῃὶ- 
Π16 Ἰαΐρ, Ἰ. δ. 4081} Ρ8 υοἰ55]- 
πιῖ5. Οἔ ἐπὶ πολύ, ἐπὶ πλεῖ- 
στον, 51}}1}18, οἱ 84}. ἢ Ὁ] 2... )ὲ 
σΟἸ]οΟοΔΙ1 0 η6 γΥθοΥτπι νἱά. ΘΡῚΣ 

ὕδρ. 47. 81. τοῦτο ἁμαρ- 
τάνοιτε. ΟΥ̓ «ἀη. 1 88, 

8:2. νῦν μὲν γὰρ ἧἀκκεῖ 
πρὸς τὸ καὶ μὴ τοῖς μὲν ὀλί- 
γοις ἡ αἰτέα προστεϑῇ, τὸν δὲ 
δῆμον ἀπολύσητε“' καὶ τὰ ἑξῆς 
[39, 6]. 8.}0]. τῆς ἄντι- 
καϑισταμένης πόλεως, αὐἀ- 

τὸν δὲ δῆμον 
ἐν ταῖς πόλε- 
σιν, εἶ οἵ 1υ- 
τιληναϊοιδια- 
φϑαρή σον- 

ται, ̓ 4ϑηναί- 
ὧν ἀλλοτριώ- 

σεσϑαι. 
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ἔχοντες ἐς πόλεμον ἐπέρχεσϑε. εἰ δὲ διαφϑερεῖτε 8 
τὸν δῆμον τῶν Μυτιληναίων, ὃς οὔτε μετέσχε 
τῆς ἀποστάσεως, ἐπειδή τε ὅπλων ἐκράτησεν, ἕχὼν 
παρέδωκε τὴν πόλιν. πρῶτον μὲν ἀδικήσετε τοὺς 

9 , ΄ 2 » εὐεργέτας κτείνοντες. ἔπειτα κχαταστήσετε τοῖς 
᾿ τε - 9 , τι , , , 

δυνατοῖς τῶν ἀνθρώπων ὁ βούλονται μαλιστα 
ἀφιστάντες γὰρ τὰς πόλεις τὸν δῆμον εὐθὺς ξυμ- 

μαχον ἕξουσι, προδειξάντων ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἕη- 
μίαν τοῖς τε ἀδιχοῦσιν ὁμοίως κεῖσθαι καὶ τοῖς 

μή. δεῖ δέ, καὶ εἰ ἠϑίκησαν, μὴ προσποιεῖσϑαι, 4 
ὅπως ὃ μόνον ἡμῖν ἔτι ξύμμαχόν ἐστι μὴ πολέ- 
μον γένηται. καὶ τοῦτο πολλῷ ξυμφορώτερον 
ἡγοῦμαι ἐς τὴν χάϑεξιν τῆς ἀρχῆς. ἑκόντας ἡμᾶς 
ἀδικηϑῆναι ἢ δικαίως οὖς αἡ δεῖ διαφϑεῖραι" 
χαὶ τὸ Κλέωνος τὸ αὐτὸ δίκαιον καὶ ξύμφορον 
τῆς τιμωρίας οὐχ εὑρίσκεται ἐν αὐτῷ δυνατὸν ὃν 
ἅμα γίγνεσϑαι. 

παραινέσεις. “)Ύ: 1 ΔΝ 5 ν ταν , ἜΑΡΙ ΤῊΝ 
ΤΩΣ 48. Ὑμεῖς δὲ γνόντες ἀμείνω ταδὲ εἶναι καὶ 

ὕὰρ. 47. 8 8. τῶν Πυτιληναίων. τῶν 0855. Αυρ. ΟἹ. εη. 
Ο. Ῥα]. [ι. Ψαι. αν. ἢ. Μ. Μοβᾳι. ψυϊρο. εὐ Βεκκ. τόν. ,Μίπαβ 
ἂρίθ, οσὰ ποὺ ἰοοο ἀϊσαίιν Ρ16 5 (4ιδ νὺχ απϊάθηι ΡΓδιν αν.) 
ΜΥΓΠΟπαθοσαπι, πο Ρ] 605 (ει αυϊά 6:1} 6ἃ, 4ι86 ΜΥ.]6η 86 
ΕΞ ἩΟῚ ΤΩ: 

᾽ 
νουβᾶαγῖδθ οἰνι (8185. -πτ ἐς 
πόλεμον ἐπέρχεσϑε. Οἱ. 
ΙΝ 258, 9. 68, 4. 

8 8. ὅπλων ἐκράτησεν. 
ΟΥ, ο. 21. --- παρέδωκε τὴν 
πόλιν, ἰ. 6. εἴδεοῖι, αὖ νοὶ5 
05 ἰτδάουθίην, Ψια, ο. 28. Εν- 
γα Ἠαλγίαησ. ἀθ Ῥαγῖ, ΠΡ. 288. 
-- προδειξάντων οὐσῃ ἰηῇ- 
εἶτ, απο νο]απία5. β᾽ρηϊποδίαν, 
σῇ. ᾽ 140, ὅ. 
8 4, δεῖ δέ, καὶ εἰ ἡ ὃ ί- 

κησαν, ορονίεῖ, οὐϊδηϊϑβὶ 

ἀειϊᾳ αὐταπῖ (ὁ δῆμος τῶν 
Μυτ.). ΝΜ οτδπι 6856 Ρομὶς 8α- 
ΨΘΥΒΆΣΙ ϑϑητθηίαιη. [η{}}15 16]- 
ταν 6βὲ Κυπθρουὶ οοπἰθοίαγα ἔδει. 
-- μὴ προσποιεῖσθαι, ἀ15- 
β'αατο, Οἵ, ΜΝὶρ. ρ. 456 
οὐ Αβι. δά Τπθορθν, ΟἸαγδοί. 1 
Ρ. 4954. -- ὅ μόνον... ξύμ- 

μαχόν͵ ἐστι, 5.11, ὁ δῆμος ἐν 
ταῖς πόλεσι. 

8 ὅ. τοῦτο εἰ αἴἰδ6 βΒϑοιχηΐαν 
οχρ ϊοδύπν, -- κάϑεξιν. κἵ 
Τ,00. δὰ Ῥμνγῃ. ρ. 851. --- ἕξκόν- 
τας ἀδικηϑῆναι,. ΟἿ 
δάη, Π ΤΊ, 6. - οὕς, μὴ δεῖ. 
»Οὺς οὐ ξυμφέρει τῇ πόλει.“ 
Δούκας. -- καὶ τὸ Κλέω- 
νος τὸ αὐτὸ δέκ. καὶ ξύμφ.] 
πρὸς τὸ ,πειϑόμενοι μὲν ἐμοὶ 
τα τε “δίκαια ἐς Μυτιληναίους 
καὶ τὰ ξύμφορα μὰ ποιήσε- 
τει. [40, 4]. 56})0]. --- ἐν αὐτῷ, 
501}. ἐν τῷ διαφϑεῖραι. Βρυβίτα 
ἐν τῷ αὐτῷ εἶνε ἐν ταὐτῷ 
οοπϊδόθγαηι Τοὔῦν. οἱ Κυιορ.. 

Ὅδρ. 48. 81. γνόντες. 
τάδε εἶναι, 501}. 4 ἀεϊπὰς 
βυδάοῖ οὺς μὲν. . κρῖναι καϑ' 
ἡσυχίαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾶν 
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“ ᾿ ΄ {Ρ. ’ Φ 
μήτε οἴκτῳ πλέον νείμαντες μὴτ ἐπιεικείᾳ, οἷς 

Ἄν, 5 9 » ᾿ » 

οὐδὲ ἐγὼ ἐῶ προσάγεσϑαι, ἀπ᾽ αὐτῶν δὲ τῶν 
παραινουμένων πείϑεσϑέ μοι Μυτιληναίων οὕς 
μὲν Πάχης ἀπέπεμψεν ὡς ἀδικοῦντας χρῖναι καϑ᾽ 

ἡσυχίαν, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐᾶν οἰκεῖν. τάδε γὰρ 
ἔς τὲ τὸ μέλλον ἀγαϑὰ καὶ τοῖς πολεμίοις ἤδη 
φοβερά ὅστις γὰρ εὖ βουλεύεται πρὸς τοὺς 
ἐναντίους χρείσσων ἐστὶν ἢ {μετ᾽ ἔργων ἰσχύος 
ἀνοίᾳ ἐπιών." 

49, Τοιαῦτα δὲ ὃ Διόδοτος εἶπε. ῥηϑεισῶν δευτέρου τη, 

δὲ τῶν γνωμῶν τοὐτῶν μάλιστα ἀντιπάλων πρὸς τ τι τ: 

ἀλλήλας οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἦλθον μὲν ἐς ἀγῶνα ὅμως οὺ πριήοης 

τῆς δόξης καὶ ἐγένοντο ἔν τῇ χειροτονίᾳ ἀγχώ- δὴν ἀποστέλ- 
(αλοι, ἐχράτησε δὲ ἡ τοῦ Διοδότου. καὶ τριήρη λεται. παρὰ 

μικρὸν πᾶν- 
εθὺς ἄλλην ἀπέστελλον κατὰ σπουδήν. ὦ ὅπως «ἡὴ τες Μυτιλη- 

ναῖοι δια- 
Ὗν φϑείρονται. 

Αρυὰ Τῆυο. ἀντέπαλος υθίαπα 
ἀθ οἷβ αἰοῖϊίαν, αᾶθ θα τ}5. ̓ πίου 
56. ψιῖθ85 Ορροπιηΐιν, Ἠϊπὸ 
οοΥσθηάα ο80 δάη. Π 89, 6. 

οἰκεῖν. ὲ ἱπῆηϊε, ροβὶ γνόντες 
Ροβῖίο οἵ. δάη. 1ν 27, 4. -- 
πλέον νεέμαντες. ΟἿ κἀποί. 
8,1. - οὐδὲ ἐγώ. ϑίοαπε ΟἸεο 
40, 2. ὃ. - προ σάγεσϑιαι. ΝΟΠ οτπὶ 50 θοιο τῶν γνωμῶν 
ΘΌΡΡΙ. ὑμᾶς. Οἵ, 45, ὁ. --- ἀπ’ τούτων, 564 οἴιπι ργαραϊοαίο ῥη- 
ΘΕ πη. 1 1. 2: ΠΑ τ ϑεισῶν νογῦα μάλιστα ἀντιπά- 
Μυτιληναίων... . ἀπέπεμ- λων ΟΟἤδοΘΥουα οχ δΥ ]Ο.}0 Π0ῃ 
ψεν. Οὗ, ο. 8ὅ. - καϑ' ἡσυ- ἰϊογαίο ᾿ἰαποι. --- ἤλϑον μὲν 
χέίαν. Οἷ, δάῃ. ΠῚ 98, 8. δόξης, νοπδταπί ααἰὶ- 

8 3. πρὸς τοὺς ἐναν- 
τίους. ἤκδοο ΒεΕκΚοὺ βϑουπηά πηι 
Βεἰβκίαμη οὰπη βιρογϊοῦθιι8. ο0η- 
ἰαηχὶς, 56 ΑἰΠθηΐθη565 τη 0 ΠΟ 
ἁάνεοῦβιιβ Βοβίθββ (Ρε!οροππο- 
5105), 5888 5 ρον δάνθυβαυῦ δ (Νγ- 
6 πᾶ 615) Θοπϑα! ανοταπί, Βου- 
λεύεσϑαιν ἁαΐεηι πρός τι οἰϊδπὶ 
ε5586 ἀθ! θαυ οἱ βἰδίπογα 
ἂς τὸ ἃ]. δχϊβιϊμηδέ φυϊάθπι θῈΚ. 
ΔΑῚΙΝ 15, νὶάς ἰάπηθη οοπίτα πη 
ἸΌ1 ἴῃ 64. πιαὶ, ἀϊοίαβ. [1πίθρριο- 
ἰαγε ἰσῖίαυ: ἰῇ δάνθγβδγὶ 8 
(ᾳ08165 Αἰμεπῖθπϑίθιιβ βαηύ Ροϊο- 
Βοπη 6511) Ροϊοηλῖοῦ εβί. - 
ἢ... ἐπιών. Κτυοσεῦ ἡ ὁ 16- 
Θοηαὰπὶ βυβρίοαίιβ δῖ, 40 Π0ἢ 
νἱἀδίπν. Ορ8 6586, Οἱ, Μδιῃ, 
ΕΘ ΤΊ 6η. 

Οαρ. 49. 81. τοιαῦτα δέ. 
ΟἿ, δἄη. [44. --- ἀντιπάλων, 
Δοα πα] ζατη, ἀοα πὶ ροπᾷονΪ5. 

ἀθπὶ αἰ ὨΙ!] οπηΐϊη 5 ἴπ οοτίᾶ- 
86 4 ἀβθούείο (ἔα οἴ δὴ ἃ ο), 
ν6] οὐηηΐηο ἴῃ οογία πηθ πη ΟΡ ἷ- 
πἰοηΐβ; {ΠῚ ἰὰπιθη χα ρ]απδιϊοηὶ 

δυο] 5. δα αἰΐα5 ἴανϑί, ὁ αιθῖη 
δόξα 5επίοηιία Ρτοθαπάα νἱἀδίαν 
6586 ἄδθθεγ. --- ὄμως, Δ ΠΊ6η, 
ἵ, 6. απ] πὰπιὶ ΠΔΌΪ15 ἄυδθιιβ 
οὐαί οηΐθ 5. ΠΟΠ πὶ 5815 Δρράγα- 
θα, αἰτᾶ βϑηϊθηϊτία Ρ]115 νϑθγοί, 
-- ἀγχώμαλοι. Ἦοςο νοσάθα]ο, 
«πο τραχύ γοοαὶ ΡΟ] ΠΧ, ρΥδΘίον 
ΤΟΥ ἀἸ 46 πὶ ΘΟΠΊΡ ΕΓ 6 5. ἃ]105 τὸ- 
ΥἹΠΊ ΒΟΥ ΡΊΟΥΘΒ. τἰ805 6556 ἀοοσθπὲ 
Ἰῃ ορρυθίοβ δὰ Ψ]1 11,2. -- ἡ 
τοῦ 4ιοδότου. ΒΌΡΡΙ. γνώ- 
μὴ, ατοὰ ΠΟΠΊΘΗ, οἰϊϑηηβϑὶ ποιὶ 
Ρτδθοθάθγθηῦ ψϑρθᾶ ῥηϑεισῶν 
τῶν γνωμῶν τούτων, οταίτϊ [ἃ- 
Ὁ Ροἰθναΐ, 

8 2. ἄλλην, ἰ. 6. ἕτέραν. 
Οὗ, ἂν. 1.48, 8. --- -ἀπέστελ- 
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φϑασάσης τῆς προτέρας εὕρωσι διεφϑαρμένην τὴν 

πόλιν" προεῖχε δὲ ἡμέρᾳ καὶ νυχτὶ μάλιστα. παρα- 
σκευασάντων δὲ τῶν Μυτιληναίων πρέσβεων τῇ 
νηὶ οἶνον καὶ ἄλφιτα καὶ μεγάλα ὑποσχομένων,. 
εἰ φϑάσειαν. ἐγένετο σπουδὴ τοῦ πλοῦ τοιαύτη 
Ο , ἰ [νὰ Ι [4 ᾿ κάμετ. ΄ 
ὥστε ἡσϑιὸν τὲ ἅμα ἐλαύνοντες οἴνο) καὶ ἐλαίῳ 
ἄλφιτα πεφυραμένα. καὶ οἵ μὲν ὕπνον ἡροῦντο 
κατὰ μέρος, οἵ δὲ ἤλαυνον. κατὰ τύχην δὲ πνεύ-. 
ματος οὐδενὸς ἐναντιωϑέντος καὶ τῆς ὠὲν προ- 
τέρας νεὼς οὐ σπουδῇ πλεούσης ἐπὶ πρᾶγμα 
ἀλλόκοτον, ταύτης δὲ τοιούτῳ τρόπῳ ἐπειγομένης, 
ς ι " - Ω᾽ , 2 Ἅ 
ἢ μὲν ἔφρϑασε τοσοῦτον ὅσον Πἰαχητα ἀνεγνωκέ- 
ναι τὸ ψήφισμα καὶ μέλλειν δράσειν τὰ δεδο-- 
γμένα, ἡ δ᾽ ὑστέρα αὐτῆς ἐπικατάγεται καὶ δι- 

αρ. 49. ὃ 2. ἑἕτέρας Ατ, Ομιν. θαπ, Ψυϊρο εὐ 1. αι. Ραὶ]. 
Ατρ. Μ. πι. δευτέρας. ἴπ Ψεπ. Τὴ. 1. δὲ ἴπ τπᾶτρ, (ΟἹ, προτέρας, 
δία πθ οἰϊδπι ἴῃ Ἐς, πρὸ 5. δευτ. 654. τηᾶπ. βογὶρίιπι. ϑουὶρίιταμι ἃ 
ΠΟθὶ5. πὰηο τϑοθρίδηη ἐπθίῃν ΑΠ|α6 ἱπιθγργοίατίο: ποη" ἀϑϑϑθοαία 
ἤδθοὸ ρυϊοτϑη., Οἱ, 8 4. 

8 8. φϑασαιὲν οοἀά, δδουθοπάα ἰθυτηϊηαίῖο Αὐΐοα, π᾿ αὰᾶ 
ργδοίου ππιπὸ ἰοοαπὶ οὐ 111, 1 ΠΙΡτοστιπὶ πηοηϊοτῖα οοηβθηῖ, ΟΥ̓. 

ΒΘΊΔΗ1, Οπδοβύ, σνᾶτῃ, ῥ. 18. 

λον. 6 ἱπηρουΐθοιο νἱά. δάῃ. [ 
26. 1, -- Ὁπῶὼῶς μῇ -.. τὴν 
πόλιν. ὕΟὐπὶ ϑβεοπίθηςᾳ Πδθο 
6588 ἀορθθαί: πο, δὶ ρύϊοῦ {118 
(46 αυἃ νἱά, ο. 860) Δι ἱονοτεϊδ- 
561, ὉΓῸ 6 ΠῚ οΧδύϊπ οὐ πὶ οἵ- 
Γεπάἀετεπί, προτέρας 5οιίθεη- 
ἄππὶ αὶ ρὺο νυϊσαίο δευτέρας. 
Ο. 54. -- προεῖχε. ϑαργι!. 
ρυΐου {18 πᾶνῖβ. --- ἡμέρᾳ 
καὶ νυκτί. Οἷν δᾷμ. 86, 8 οἱ 
ἰθι4. 8. 4. 6. 
8 8. τῶν Μυτιληναίων 

πρέσβεων. ΟΓ, ο. 38. --- ἀλ- 
φιταὰ ὕοῃ 50]ππι ἰρβα ἴδυϊῃ ἃ 
οτάθδοθδ 86 ρΡοϊοπηίδ, βοὰ 
οἰΐαπι ἴασὶ πα ἴῃ Ρ] 8 ΘΠ [8 ΓἋ ΠῚ 
Γουπιδη δι θδοία 561 ρ8η 65 
ποτάρδοοὶ (μᾶξαιν) νοσδπίιτν. 
Οἷς, Βοοι. Οπανὶοὶ. ΓΡ, 484. --- 
ἤσϑιον ἐλαύνοντες. 
ῬΙΘΓαπλατιο ΘὨΪ ΠῚ ἴῃ ἰθΥγΆ ἢ ορνοϑϑὶ 
οἀοῦαπί, ΟἿ ΤῈ 26, 8. -- πε- 
φυραμένα, Βιυρθδοία. οΝοῆ 
ογθ 0116 εϑὺ μᾶξαν, οἰθαπι τγϑπλὶ- 

δσὰηι ἂρ ΑΥὐἰβίορι, ἤδη. 1108, 
ΒΕΙΡΟΥ νἷπὸ βυθδοίδηη ἔμϊ556, 
αἴι05 νοῦ δαἀπιοάθπτη θη τ1505 
6588. Θουίιτη θβί. [Αἰαιθ μᾶξαν 
ΠΘΒΥῸΠ. ἜΧΡ ἰολί ἄλφιτα πεφυρ- 
μένα ὕδατι καὶ ἐλαίῳ. ΟἿ. 
Χρη. Ογν, ΥἹ 9, 38.1 Ηδπα ἀαθὶο 
νΘΥΙΠῚ οί υρᾷ Βουιθῖ. ΒΟΠ οἴου 
Ὧ6 ΜΙ πᾶν. ΙΝ 1, πος οχίγα- 
οΥαϊηδυϊαπὴ ἴαἾ556, 10 ΔΙΘΟΥΪΟΥΘΒ5 
εβϑϑθπύ γθηη 65.“ Τ) τ, [)6 γϑὺ- 
θἷ5 φύρειν οἱ φυρᾶν οἵ. Βαίνηι. 
αν, πιᾶχ. πὰ. νϑὺΡ. οἱ ΤῸ. δὰ 
ϑορῃ. Αἱ, Ρ». 182. -- οἴ μὲν 

ες κατὰ μέρος. ΡΙΘυ πάτο 
Θηΐ Οαποιϊ ἴῃ ἔθῦτα ἀουπ  θ8ῃ , 
Ὠς νουθὶβ κατὰ μέρος οἴ. αάη. 
ΤΥ 18...8. 

84, ἔφϑ' ασετοσοῦτον. (ΟἿ, 
Πιοά, ΧΙ δὅ. )ὲ ἰθῃροτθ ρᾷιῖο 
ΑΠΠΘΡ ϑίγαθο 618. -- ὅσον ἀνε- 
γνωκέναι. ΟΥ δίῃ, 12, 2. -- 
ὑστέρα... πικατάγεται. 8ὶ 
ἐπικατάγεσθϑαι ροβίοα ἈΡΡ6ΠῚ 
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ἐκώλυσε μὴ διαφϑεῖραι. 
ΜΜυτιλήνη ἦλϑε κινδύνου. 

0. Τοὺς δ᾽ ἄλλους 

δ1 

Ἂ αν Ν ξ 
παρὰ τοσοῦτον ιξἕ'ν ἢ 

ὃ Πάχης “ Ὗ [ 

ἄνδοας οῦς 

ἀπέπεμψεν ὡς αἰτιωτάτους ὄντας τῆς ἀποστάσεως 

Κλέωνος γνώμῃ διέφϑειραν οἵ ᾿4ϑηναῖοι 
καὶ 

χαϑεῖλον καὶ ναῦς παρέλαβον. 
«αὲν οὐκ ἔταξαν «Ἰεσβίοις. 

ὀλίγῳ πλείους χιλίων). 
(ἦσαν δὲ 

Μυτιληναίων τείχη 

ὕστερον δὲ “φόρον 
κλήρους δὲ ποιήσαντες 

τῆς γῆς πλὴν τῆς Μηϑυμναίων. τρισχιλίους. τρια-- 
κοσίους αὲν τοῖς ϑεοῖς ἱεροὺς ἐξεῖλον, ἐπὶ δὲ 
τοὺς ἄλλους σφῶν αὐτῶν κληρούχους τοὺς 

τ 9 ’ , 

λαχόντας ἀπέπεμψαν. οἷς ἀργύριον “έσβιοι 

1 δ υθίδ γα", θα θη] ἢΟίΪ0 ρΓδ6- 
Ῥοβίτοπϑ νΘΓΌΣ οὐ δάϊθοίϊνο δα αῖῖο 
ΘΧΡΓΘβ88 οβϑί. ΟΥὗἁἨ δάποῖ. 1 28, 8. 
153, ἃ. Εἰ δδπὶ νἱπὶ 58π6 Δ [10] 
ἐπικατάγεσθϑαι ᾿ιαθοί. Οἱ, ΝΠ 
238,1 εἱ ϑίθρῃ. Τὴ65. Ψιάθίαγ ἰὰ- 
ΠΘῚ Θἰϊδπι] ἰΠΒΌΡΘΥ ΔρΡΡΕΙΠΪ, 
ΡῬΥδθῖθ δἰΐθυᾶπι ΔρΡΘΙΠὶ 
βιβηϊἤοανθ ΡΟ558. -- παρὰ το- 
σοῦτον.... κινδύνου, ἰδηι 
ῬΓΟΡΘ δὰ ρογῖσα! πὶ (ΕΧ᾿ 11) 
δοορδβῖὶς, [ἢ Ἰοουιοιῖθι5 παρὰ 
τοσοῦτον γίγνεσϑαι (Υ1Π 88, 8, 
Οὗ ΤΥ 106, 4), παρὰ τοσοῦτον 
ἔρχεσϑαι (ν ἢ 2, 4. Ριυΐ. Βυυτ, 
15. “Οἵ ΨΗΙ Π0; 4. ἴβοον. ΝΙΙ 
6. ΨΙΠ 78. Αὐνΐδη, Απδῦ. 1 21, 
4, 32, 1 παρὰ τοσοῦτον ἀϊ- 
βἰδηιδπὶ Βίσιϊῆοαι, ἘἈδ5, ἃ 4ἃ 
ἀἰδβίδπιϊα ΠΝ ΡΙΘΡ απ απὸ ᾿η ἢ ηἰἶν, 
Ὠἰο οὐ ΝῚ 2, 4 σοεποίϊνο οχρυὶ- 
τῆν 6. ΤΙ ΘΥΡ Φ οὐ  ᾿δὔπ. 
Ηπηο Ἰοσαπι ἱτηϊίαίτι5 δὶ ῬΡΌΘΟΡ. 
Ὁ611. αοι. 1 18 νΡ. 90, 34. 
αΡ. 0. ὃ 1. Πάχης. "ΝΣ 

ΒυΐϊὰΒ, αὐἱ ἶσα ΡΟΒίγ Πα πὶ δρτὰ 
ῬΠαο, πομπαίαῦ, το ϊαιιὶβ ΓΘθι5 

φγδοίον Ρίαι, Νίς, 6 οἱ Αὐἰβί, 26 
να, ατοιοὶ Ηϊβί. αν. ΝΙ ρ. 882 
ν6Γ5. ρόγτη. ΠΠ] 517 54. -- παρ- 
ἔλαβον. Ῥοινῖ. ἰταάῖταβ ἃ ο- 
σορογαηΐ, Κ,4|}, δἀ θιη θγα πί. 
Οἵ. 1 19 εἰ 88. Βεβροπάεί ρο- 
βίαϊαίο ΑἰΠπϑηϊοπβίτπτη ναῦς παρα- 
δοῦναι ὃ, 8. 

8 2. κλήρους 6586 ροιίϊο- 
Ὧ65 ἃσιὶ βου δϑϑί σμδηήδ5 να] ἃ5- 

βισπαίαβ ἀθιποηβίναί θαΚ, Ηδγαπι 
ΒΟΥ ΠῚ 5'ηρι 85 οἰγοϊίεν 96 ἴπρ6- 
τὰ ΟΟπέϊπυΐδβθ οβίθπάθυα βίθπαθί 
ΟἸἰπς. Ἐαβδι. Ηδ]]. ρ. 398. 
τοιακοσίους. Ῥεοϊπια ΘΗΪΠῚ 
ἀεἰβ ΘΟηΒθουαυὶ βοἰθθαί, -- τοῖς 
ϑεοῖς... ἐξεῖλον. Μδ5 ροτ- 
(ἰ0Πη685. βἰπρα! δ οἰνίθυ5 ἰἸοοσδίαβ 
6586, 4 5808 8668 ϑβδγίϑϑ8 
ἰθοία 5 Βϑυνανῦθηΐ, νἸ Οὐ Πη85 οὕ ΟΠ 65 
γ65 δά βδουϊ ἥοῖα πϑοθββανίαϑ ὑΓΟ- 
νι ογθηΐ, βδοογάοίθβ οἱ ᾿πἤθυ ΟΓ 65 
τὴ  ἰβύγο5 ἐθπ ΡΙ ΟΥ̓ ΤῚ Βα βίθπία θη ΐ, 
Θχρ]ϊοαῦ ἄτῃ, -- κληρούχους. 
Π6 1ῖ5 νἱά. Βοθοκι. Ὀδοοη. οἷν. 
Αμπθη. 1 ρ. δδ8 544. εἰ δργτῃ. 
Απίΐαα. ὅτ, 1 8 117, 7 ᾿τἰοπγαῖα 
Βοῃοοη. Απίϊαα, ἰὰσ. ρ, 429. 
Απίαυ, τ, ΠΡ. 8453ᾳ. τοί. 
Ηΐβι, ἅτ, ΝΙἿ ρ. 852 νϑῦβ. βϑγπῃ. ΠῚ 
Ρ. 511. Ουοά εχ πος ἴοοο ἰῃ- 
τοι! οαγ, ΘΟΙΟΠῸΒ ἴῃ [ΘΒὈυτη 
ΤηΪβ5805 ποῦ {ὐθυίαυῖο5 ἴμ1556, 
Ἰάθπη ἰπ οπιηΐιιβ Αὐ1οῖ5. οΟ! Ομἶβ 
ψαϊαΐββο ΚΊΡΟΠΠ ΟΠ 5 ἀδηηοηδίγα - 
νἱῦ σΟΠΙΠΙΘηἑδίοπ6 ααδπὶ ἀ6 {ϊ- 
θαΐο ΑὙΠΙΘΟΓ ΠῚ ΟΟΙΟΠΟΙΠῚ 80γὶ- 
μϑϊ: δοιῖ5 δοδά. Βουιιββ. ἃ. 1878 
Ἰηϑογία, -- ἀπέπεμψαν. δι- 
β'ββθ {105 νὶγοβ νἱἀθηίασ, αἱ 
τη σης ἀἸ Π τὴ οὐ 5 [7 5ῈΔΥΠΤΩ 
Βου ἐπ ΘΧΡΙΟΥΑΓΘπς οὐ οὰπὶ ἴα- 
ὑαγ]β ΘΟ] ΟΠἶβ γα ηβίσογθης " Αση,, 
ἀποοιπιὶ ἴῃ οδιιβὶβ, ΟἿΣ 1{Π1 τη ἰβϑὶ 
Βἰηΐ, ΠΟΠ ΡΓΟΓΒῸΒ δΟηΒθηϊ 
ΒΙοοταῖ, ἴῃ οα, 2. Οοτγίς ποὴ ρΡο- 
τι 556. 105 δυΐ ΠΟνυυστη. Ρ᾽ αΥ 1 ΠΊ05 

ξημία δῖυτι- 
ληναίων, ὧν 
τὰ μὲν τείχη 
νατασκάπτε- 
ται, ἡ δὲ γῆ 
πληρουχεῖ- 

ται. 



᾿᾿ϑηναίων 
Νικίου στρα- 
τηγοῦντος 

στρατεία ἐπὶ 
Μινῴαν. 

88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Σ, ν΄. να΄. 

’ - ’ ΣΝ ὦ -» ΕῚ .“- “ 

ταξάιενοι τοῦ κλήρου ἕχάστου τοῦ ἐνιαυτοῦ δύο 
μνᾶς φέρειν αὐτοὶ εἰργάζοντο τὴν γῆν. παρέλα- 
βον δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ πολίσματα οὗ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ὅσων Μυτιληναῖοι ἐκράτουν, καὶ ὑπήκουον 
ΟἿ τὰν, ΄ 

ὕστερον ᾿“ϑηναίων. τὰ μὲν κατὰ Πέσβον οὕτως 
ἐγένετο. 

1. Ἂν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει μετὰ τὴν Πέσβου 
ἅλωσιν ᾿“ϑηναῖοι Νικίου τοῦ Νικηράτου στρατη- 

τ , , ΡΝ ; , ᾿ » ει 
γοῦντος ἐστράτευσαν ἐπὶ ινῷαν τὴν νῆσον. ἢ 
κεῖται πρὸ Μεγάρων ἐχρῶντο δὲ αὐτῇ πύργον 
ἐνοικοδομήσαντες οἵ Μεγαρῆς φρουρίῳ. ἐβούλετο 
δὲ Νικίας τὴν φυλακὴν αὐτόϑεν δ ἐλάσσονος 

Ἁ Ἁ 9 ΜΝ - , ΝΥ 

τοῖς ᾿ἡϑηναίοις καὶ μὴ ἀπὸ τοῦ Βουδόρου καὶ 
τῆς Σαλαμῖνος εἶναι, τούς τε Πελοποννησίους {σκο- 

Ρεγρϑίιο πη [6500 Πα ]ῖα556. δχὶ- 
βίϊιδγὶ ρ] αλῖθτι5. ἄγη. ργοῦαι. ΟἿ, 
ΒΆΡΕΣΗΣ 1. ἃ, Ῥ. ΠΡ ΝΩΣ ατοί. 

. ἃ. - ταξάμενοι. ΟΥ̓ αἄη. 
ἢ 101, 8. 

8 ὃ. τὰ ἐν τῇ ἜΥΑΟΣ 
πολίσματα. .. Ττοῖαπι 6Χ [80 
νοοΘ οδρίδτῃη ἃ Ῥδομδίθ ΔΥρ η6η- 
ἰαΐαν ϑίγαυ. 600.“ δ'αβ8. Εδε 
Ἰπιο]]δρτιηία ἀγρ065, απ86 ᾽4κ- 
ταῖαν νοοϑδηίιν Κ΄ ὅ2, 8, υδὶ 
νἱά, δάη. Οἱ, Κινγοῃποῦ,, ΤΉ δον. 
Αἰ. 1 Ρ. 28. 

Οᾶρ. ὅ1. 8 1. Νικίου. Ὃς 
ἢος οἵ, ΡΙ]αι, γι. ᾿ ΝΙῖο. οἱ 8]. ἴῃ 
εἃ. τηδὶ ο. -- Μινῴαν. Ραν- 
ΟΧΥΓΟΠΟΙ 6586 Π00 ΠΟηΘη ἀοοεὶ 
ἀοοῖ!. Ῥοοίν, δοθῆ. ρ. 199, 
εἱ Πινῴη Ἰοπῖοα ἀϊοϊίαν, Μα]ὸ 
Ἰσίταν ἴπ ΡΙ ρα ᾿ἰθν15 ένωαν 
Ιερίταν. ΜΜινῶα δάδο ρΡίδοθιο 
ΝοΌὶο ἴῃ ϑοῃθᾶ Ρίοϊθπι). ἢ Ρ, 9 
ΠᾺΪΓᾺΠῚ οϑί, ΟΠ 'ρ886 18 δρυὰ 
Ῥιοίοηι. Μινώα Ἰερὶ ἰοβίθίαν, 6 
ν 5. 080ν. οἵ. 100. ΕἸ, Τρ. 452. 
-- τὴν νῆσον. ,,Ῥϑίγαν. 891 
ἄκραν νοοαί, “ Ὁ αἰ. ἴδηι ΤΊυοΥ- 
ἀἰά 5. δοίαιθ αἰϊοιθὶ ναὸ ἃ οοιῖϊ- 
ΘΠ ΒΘΡΑΓαἰ Δ ΠῚ 6588. 6χ ἃ 8 αἱ- 
βοίπηθ, Αἄΐϊιας ᾿π5]άγη, οὺ ΠΠ8Η] 
αὐἰάθιη ὁΧχ αὐϊπαθθ 1118, 486 
ἃρυᾶ νϑίουοθβ Μοιμυνὶ 85. βοὸὰ Με- 
«πυτῖαά 68, ποάϊθ ΟαΖυγὶ ἀρ Ρ 6] ]6ὴ- 
τὰ, 6556 ὁθηβοὶ Κυαβ. Π6}}. 1ΠΠ|1 

Ρ- 8860 54. εἰ 892, ΑἹ ϑὰχμη νυ Ὀ 18 
8 8 ἢ κατὰ γέφυραν ... τῇ 
νήσῳ γοῖε!}ϊ οὐ γθίθυιιηι Μίποϑτα 
πη απ ΘΟΠίϊη θη δ ̓πποίϑη 6588 
ΟρΡΟΥΘΓΘ ἀοηηοηβίγαν Αὐπ. νο]. 
Πρ. 808 5ᾳ4ᾳ. οὐ, 1. Ιάϑηι δρυὰ 
δαπάπηι ἴῃ δα. 2 νοὶ] Τρ. 540 544. 
ΚΡΓΑΙΟΙ νου Ὀ]8. 118 Θχρ]Ἰοαίαπη δϑί, 
α ἸοΟιι5. οἱ ἴῃ 58ΧΟ50 60]16 [ἰτο- 
Υἷβ δδϑίσηδίιβ 51. Εἶββθ ΠΠηΟ 
Ῥτγοπιοπίουι αηὶ ἀοοθῦ οἰϊαπὶ ΓΘ ακ, 
ατϑθο. βερί. ΠῚ ρῥ. 401 54ᾳ. ϑρνδί- 
Δ παποὸ οἰϊδπὶ Βανβίαη. ἀθορτ, 
1 Ρ. 8718 544. δ5εθιυίαδβ᾽ οϑί, 
πρὸ Μεγάρων. Ῥτορτῖὶθ δηΐθ 
αν εν Μαερδγουιπ Ρονίυηι (οἴ, 
8. 8) Ὁ ἀτῦα Οοίο βίδαἀϊα τεπηο- 
ἴαμα; νἱὰ, ΙΝ 66. -- πύργον. 
Οἵ, δάη. 8 8. 

8. 2. δι’ ἐλάσσονος. Οἵ 
δάῃ. Π 29, 8. -- ἀπὸ τοῦ 
Βουδόρου καὶ τῆς Σαλα- 
μῖνος. Οἵ, δάη. 1 116, 8 οἱ ἀε 
Βυάοτο 1 94, 8. “-- ,τούς τε 

Πελοποννησίους ὅπως μὴ 
ποιῶνται ἔκπλους «αυἱ αἂὉ 
ἐβούλετο Ρϑπᾶάουθ Ῥαϊανουιηΐ οἱ 
ῬΟΡ δΔυιγΔο 1 ΟΠ0}} 5. θοῦ ΡΓῸ 
ὅπως οἵ Πεῖ. μὴ ποιῶνται 
ἔκπλους Ῥοδί (πη 6588, Θχθρὶα 
Δίου ἀθθοθδηὶ βούλεσϑ'αι νενθὶ 
οαπὶ οοηϊαποίΐοης ὁπῶς Θοῃϊαηοίὶ, 
564 ἴῃ τηχίτηα οορὶᾶᾷ 6. ὑπυτὴ 
«αἰάθη οχίαν, Ῥυδθίθυθα ποὴ δ᾽ πὰ 

πΞ 



ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (ΠῚ 50. 51.) 89 

πῶν» ὅπως «ἡ ποιῶνται ἔχπλους αὐτόϑεν λανϑά- 

νοντὲς τριήρων τε. οἷον καὶ τὸ πρὶν γενόμενον, χαὶ 

λῃστῶν ὁ απῆμ πιο τοῖς τὲ Μεγαρεῦσιν ἅμα μηδὲν 

ἐσπλεῖν. ἑλὼν οὖν [ἀπὸ τῆς Νισαίας] πρῶτον δύο 
πύργο προέχοντε μηχαναῖς ἐκ ϑαλάσσης καὶ τὸν 
ἔσπλουν ἐς τὸ μεταξὺ τῆς νήσου ἐλευϑερώσας ἀπ- 

ἑτείχιξε καὶ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρου, 

ἐπιβοήθεια ἦν τῇ ῆ ἢ ᾿ διὰ τενάγους 

(δ Ρ:.51. .8.9.Ψ 

ἡ κατὰ γέφυραν 
νήσῳ οὐ πολὲ 

ἔκπλους αὐτόϑεν. Ῥνο αὐτόϑεν οι. 1. αι. 
Βδρ. οὖ ἴῃ πᾶν. ΟἹ, αὐτῶν, αποάᾶ εἰδπι αὐτῶν Βουϊρίαπι ἰαηραθι. 
Ψυραίαπι δαζαϊ! αὐϊάθιη ραυΐο δηΐ6, δϑύὺ (761) 5815 δρίππι. Οἵ, δά η. 

αὐἰὰ δαϊππρίίαν, ααοὰ ργϑοίον ἴῃ - 
5046. ΘΟΟΙΡΔΙΣΟΠΟΙΩ ἀβδθααὶ νο]6- 
υδηΐ ΑἸΠθηΐβηβθβ5, 56 0 οοη- 
5110 ἰδ1 ΝΙοῖαβ ουβιοαϊαμη Ο0|10- 
τα σψοΪπθῦῖε ΘΧρομ αν, Εὐὑϊ 
ἀαΐθηὶ ἀαρίεχ, τὖ εἰ ΡρΙΟρΡοΠπ6- 
5Β'05. παγίσαίϊοηθ οὐ ΜερΆΓΘη565 
σοτηπηθϑίι ἱπίθγο μά θγοί, Οπηηΐϊᾶ 
γϑοΐθ 86 ΒΝ δὶ ἱπίον Πέλο- 
ποννησίους εἱ ὕπως ΡΓΟΡίον [1- 
ΤΘΥδΓ ΠῚ 51Π|}1{πἀ πο σκοπῶν 
ΘΧοϊα 556 βιαταϊπηβ. Οἱ, ὙΠ] 4. 
ΨογΟΪΒ ἀσίοπι τοῖς τε... ἐσ- 
πλεῖν 5ου]ρίου ογάϊπθπὶ δηϊθᾶ 
1π5{}{πἰὰ πὶ γ Πα ααί, ΟΠ ΠᾶΘΟ 
ΠΟ. ἃ σκοπῶν, 58εὲ8 ἃ τὴν φυ- 
λακὴν εἶναι βεπάδαπι (οἵ, δάη. 
ΓΝ 27, 4) ρανίίε δἰᾳὰε φυλάσ- 
σειν ἰηβηϊαναβ Βϑαυϊίιν ΠῚ 28, 1. 
ὙΠ 117, 2. Οὗ Μυ5. ΒΠοι. ΧΧΙΝ 
ΠΝ 629 56, -- αὐτόϑεν) ἀπὸ 
τῆς Μινώας. ὅ6101. Ροίΐυ5. εχ 
Μορσαγῖάθ, πιαχίπηθ Νίβαθα, “-- 
οἷον... γενόμενον. Ὅδ 
ΡΑνιοῖρῖο οἴ. 8άη. ΠΕ ὅά, 6, ἀπάθς 
τὸ ΟῚ Οὐπὶ ΔανογὈϊο, ᾿βϑὰ ΘΌΠη 
Ῥδγυϊοὶρῖο οομϑθυοῦθ νϑυὶ βίη }}6 
εβί, θυ νὰ. Π 98 5ᾳ. - 1ῃ- 
στῶν. διπλοῦ ΤΥ 67, 8 οἱ 4]. 
Οἵ. Βομοθπι. Απίΐαι, ἰαν, Ρ. 808 
δάη, 8. δάπ, ΙΝ 9, 1. -“-- ἐσ- 
πλεῖν. Οἱ δάη. Π 99, 4. 

8 8. ἀπὸ τῆς ἌΡΤΙ τας 
ΠΟ ῬΡοΐοβδί βὶρῃηϊῆοαυε δῦ δἃ 
Ρ τί (1Π80}86}, 4 ἃ 6 Ν᾽ 58 6 ἃ Πὶ 
5ρθοίαί, οἱ δὶ βιβηἰ Ποαγοί, ῥτγο- 
χὶπιο ἐκ ϑαλάσσης ΓΕΡΟρηδΡοί. 
Οὗ, ὕΠ1|ν. ὅπ. οΥὔἷἱί. ΠῚ ρ, 28. 

Πάπα ππιπὸ ουἢϊ (1855. ἤᾶθο νουθᾶἃ 
ΕΧ ἱπίορρυ θἰδηθηΐο ᾿γρορ 5556 θθη- 
ΒΘΠηΠ5, απο0ἃ 86 5ιροῦιι5 αὐτό- 
ϑὲεν ἀβουρίιπι εγδί. --- δύο 
πύργω προέχοντε. Ατη, ἴῃ 
ρα. 3, ἀπᾷβ ᾿ποΐθθ, ἈΓΟΡΆ ΠῚ] 6 
Μίηοδ, δ] .θγᾶπι οἱ δάνθυβαπι 6 
ΘΟὨ πο ηΐ6, ἀιποίαδβ, πα ἢἰ5 
ΘΧ ΡΘΙηΪβ ἀπ ἰΠΥΓ65. δχβίγποίἃ 5 
6586. δχἰϑιϊμηδί.. 5'8α τϑοίθ (488, 
Δηϊμηδάνογν Ποὺ ἼΜ]|]Ὸ ᾿ἰρϑβὶυβ 
ΒουρίουϊΒ ἰπαϊοϊο δοπἢυ Δ}, 
ὕτταααθ ἰρὶθαν ἐαγτῖβ ἴῃ ῬΥΟΟΙΓΒᾺ 
Ἰηβϊαθ δὰ οοοϊ πάθη αμη ΠδνἾθι18 
δαϊίαπιὶ ν᾽ ἀδίαν οχϑίγαοία ἔμ 558. 
Πα δὶ ἰπιθ]θοῖπηβ προέχοντε 
νΟΟΔ θα] πη, Αἰἃ τη} ΠΊ Θ ἢ ΓΠ1 
ἴαϊε ααοὰ ἴῃ ἰηβυϊα θα] 8558 
Μοράγθηβ65 ὃ 1 αἰσααίαν, -- τὸ 
μεταξὺ τῆς νήσου (καὶ τῆς 
Νισαίας), ἰὰ βραίίϊ᾽πι, ααοά 
οϑὺ πύου ᾿π 88} 8πὶ οὐ οοπίϊ- 
ἢ ΘΠ {61}, 5᾽Π 1 {ΠΠπ||ΠῚ πηδυῖβ ν 6] 
Ρονίαμη, -- ἐλευϑερώσας, 
απ ἀροΥαϊβδοί, Οἵ, (δ85. 
Ὧϊο ΧΙΙΠ 12...2. Ῥζοοορ. ἀδ 
ΘΟΕ 2. -- ἀπετείχιξε ἰδ 
νήσῳ. Μενθὶβ τὸ ἐκ τῆς ἠπεί- 
ρου ρἰεγίᾳια δὰ πὶ ἰμβυ!αθ ῬΑΓ(ΘΠΊ, 
4υὰθ ἴῃ ΘΟΕ Θπίοτη νευρϑί, ἀ6βὶ- 
ΒΏΔΥΙ ΔΥΌ ΓΔΠΤᾺΡ, ἀθ. 4ὰοὸ ρι8ε- 
ροβίιοηὶβ ἐκ ἀ8ὰ οἵ, δάμη. 1 64, 
1. (86 ἰπίουργοίαιϊο βιδπεῖθαδ 
νου ὶ5 ἀπὸ τῆς Νισαίας, αυἱθὰδ 
βδδάθπι ἰηβυϊδθ ρ81]8 5᾽βη ον ὶ 
να ]ρῸ Ραιϊδίαν, Ῥτοθδυὶ δδααὶε, ἀ6- 
Ἰε8 ορύπιθ 86 ῃαθεί. Νϑπη) 5ὶο 
ἰῃΐδυ 88 ορροβίίδ βυῃΐ ἐκ ϑαλάσ- 
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διεχούσῃ τῆς ἠπείρου. ὡς δὲ τοῦτο ἐξειργάσαντο 4 
ἐν ἡμέραις ὀλίγαις. ὕστερον δὴ καὶ ἐν τῇ νήσῳ 
[τεῖχος] ἐγκαταλιπὼν [καὶ] φοῦ σεν ἀνεχώρησε τῷ 
στρατῷ. 

Πλαταιῆς δῶ, Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ϑέρους 1 
τὴν πόλιν 0 ’ ᾿ . 11λ ὦ Θῶς ν ἔ οἵ παραδόντες Τοῦτον καὶ οἱ αταιῆς οὐκέτι ἔχοντες σδἴτον 
δίκην ὑπέ. οὐδὲ δυνάμενοι πολιορκεῖσϑαι ξυνέβησαν τοῖς 

χουσιν. Πελοποννησίοις τοιῷδε τρόπῳ. προσέβαλον αὖ- 5 
τῶν τῷ τείχει. δὲ οὐχ ἐδύναντο ἀμύνεσϑαι. 

Ἁ ᾿ς ς ᾿ , Ψὔ 9 , 

γνοὺς δὲ ὁ Δακεδαιμόνιος ἄρχων τὴν ἀσϑένειαν 
αὐτῶν βίᾳ μὲν οὐκ ἐβούλετο ἕλεῖν (εἰρημένον γὰρ 
ἣν αὐτῷ ἐκ Λακεδαίμονος. ὅπως. εἰ σπονδαὶ γί- 
γνοιντό ποτὲ πρὸς ᾿Αϑηναίους καὶ ξυγχωροῖεν ὅσα 
πολέμῳ χωρία ἔχουσιν ἕχάτεροι ἀποδίδοσθαι. μὴ 

Τπιρά, Ὁ. γιπᾷ. Μοβαα. ἀν, Οἢγ, ἐξειρ- 8 4. ἐξειργάσαντο. 
Οὗ ΠῚ γάσατο. 8εα 4101] φᾳοαιια ἃ ἀποθ δὰ τὶ! 65. ἰγαηβὶᾷξ ογϑῦϊο, 

112. ΤΥ 127. Ὅοοι. δὰ 1ἷν. ΧΧΙΠ 4. 6 51π}}}} ὑγδηβίίι οἵ, δάῃ, 
Ιν ὌΝ Ἐπ 

δῶ. 8.2. αὐτῶν οπι. 458. ἀπρ. ΟἹ. γ8π,, 4υδ8. οπιΐβϑὶο 
ΠΟῚ ΡΥ: δ Δ β5|0. 

εἰρημένον γὰρ ἦν. Ἰριορν ἐα το πὶ ΠΟΥ ΠῚ νΘΥΒΟΥΠῚ 5ΒΡΘΟΙΆΠῚ 
ἴδον ΒοΠοΙ βίας. δαποίδεϊο : ἀντίπτωσις, ἤτοι αἰτιατικὴ ἀντὶ γενι- 
κῆς. ἀντὶ τοῦ εἰρημένου γὰρ αὐτῷ εἶπεν. ὅτε Οοθεῖο (δὰ 
ΗΥρετ, οὐ, ἔπη. Ρ, 68) εὐ Ηθνυνγθυάθπο (ϑιαά, Το, Ρ. 44) ἴῃ οδαι88 
ἕαϊτ, οὐ γὰρ ἦν ἀείετεπι. ϑϑᾶ ουπὶ ἴρβε 5610]. γάρ θηοβοδί ποὺ 
ΡΘὺ 856 ψεῦρᾶ αὐἱάαιιᾶπι βαβρθοῖ μαῦθαμὶ, ἰπ οοἀᾷ, βου!ρίινδ δοααὶ- 
ΘΒΟΙΠΊΙ5. 

σῆς εἰ τὸ ἐκ τῆς ἠπείρους θεὲ 5θιΐθιῃ ἰνγορβὶὶ, ἀδίπᾶθ, αἰ 
ἀαιίῖνο τῇ νήσῳ οἵ, Κυιορ. ατ. βοηίθητία οοπβίατοι, καί ααᾷϊ- 
8 48, 12 δάη. 4. ἀπ ΠῚ 6βΐ. 

8 4, ἐξειργάσαντο. σὲ ὰρ. 3. 81. πολιορκεῖ- 
88, -- ὕστερον δὲ καὶ σϑαι, ϑυβίϊηοῦο οὔδίάϊο- 
ἐγκαταλιπὼν φρουράν. Π 6], βίο ἰλθγὰπὶ 109, 1, ΟἿ, 
Ῥγαθίθυ αδπη απο ροηπίθηη πηπηϊ- 
τοη6 ἰῃίουβδορβοιδηΐ,, ργδϑβὶ- 
ἀϊαπιὶ ἴῃ ἴπβ0}8 του θγαηΐ. Νε- 
48 5811|8 ἃρίε τεῖχος ἐγκαταλι- 
πών ἀκ ταιγὸ ἀἰϊοϊξαν, ααϊ Ροβί 
"ΠΟ Π (ἰἰΒοθΒ511Π) δἰαθδί, οἱ 
ῬΥΟΓΒῸΒ ΒΌΡΟΓνΘΟΔΠΘΌΠῚ οϑί ροβί 
οἃ αὑᾶθ δηΐϊθᾶ πᾶγγᾶίαἃ διιηΐ, 
Προς ἰσίτιν βθοῖϑα ἀθ]ονὶς Μεὶ- 
ποῖ ἴῃ ἤσγμη. ΠΡ, 8064. Αἀ 
τοῦτο ἐξειργάσαντο δἀδουρίυπι 
τεῖχος αἰΐοπο ἰἴοοὺ ἴῃ ὙΟΓΘΟΓΙΙΠῚ 

αάη. 1 190, 8. -- ευνέβησαν. 
0 ἢδηο Ρ] αἰ ϑαγιπὶ αἀ δα τ 0 ἢ 6 ΠῚ ΘΕ ΠῚ 
δγαριΐοπο ΠῚ 20 πηοιηουαίᾷ 60Π- 
ἴπηρογ νἱάθοιαν ὨΙοά. ΧΠ 56." 
ΝΥ 8 55. 

ὃ ῶ, προσέβαλον. Ηοο δὰ 
ῬεΙοροπη δῖ 08 τοίογίαν, αὐτῶν 
οἱ οἵ δέ δὰ ΡΙαίαθθηβοϑ. ἘΕΞ ΙΕ Ὶ 
ρημένον γὰρ ἦν. ϑ0Ρ0!, 
βίᾳ μὴ ἑλεῖν. --- ξυγχωροῖεν 
ως ἀποδίδοσθαι. [Ιὰ αυοᾶ 
Ρᾶσς Νίοῖδθ τὸ ν θα σΟη ΒΕ π|{ππὶ 
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ἀνάδοτος εἴη ἡ Πλάταια ὡς αὐτῶν ἑκόντων προῦσ-- 
χωρησάντων). προσπέμπει δὲ αὐτοῖς κήρυκα λέ- 
γοντα, εἰ βούλονται παραδοῦναι τὴν πόλιν ἕχόν- 
τὲς τοῖς Δαχεδαιμονίοις καὶ δικασταῖς ἐκείνοις 

χρήσασϑαι. τούς τε ἀδίκους κολάσειν. παρὰ δί- 
κην δὲ οὐδένα. τοσαῦτα μὲν ὃ κῆρυξ εἶπεν" οἵ 
δέ (ἦσαν γὰρ ἤδη ἐν τῷ ἀσϑενεστάτῳ) παρέδο-- 
σαν τὴν πόλιν. καὶ τοὺς Π]λαταιέας ἔσρεφον οἵ 
Πελοποννήσιοι ἡμέρας τινάς. ἐν ὅσῳ οἱ ἐκ τῆς 
“Ἱακεδαίμονος δικασταί. πέντε ἄνδρες. ἀφίκοντο. 
ἐλϑόντων δὲ αὐτῶν. κατηγορία μὲν οὐδεμία προε- 
τέϑη. ἠρώτων δὲ αὐτοὺς ἐπικαλεσάμενοι τοσοῦτον 
μόνον, εἴ τι “ακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἐν τῷ πολέμῳ τῷ καϑεστῶτι ἀγαϑὸν [τι] εἰργα- 
σμένοι εἰσίν. οἱ δ᾽ ἔλεγον αἰτησάμενοι μακρότερα 

Ο. αν. τοὺς δέ. Βα5. εχ Θπιθπᾶ. τούς γε. Οἵ. ἁάῃ, 
Οἵ, δάῃ. 

ρα οὗ, δάῃ, 

τούς τε. 
κολάξειν οοαά. 
8 4. μόνον οτῃ. Ὁ. 1. 
εἴ τι. τι οπι. αὕὑ,, ἢθὸ ἰθσίϊταγ ἴῃ 51 Π}ΠΠ|}πι18 νου ῖὶβ ο. ὅΆ οἱ 

τη ΘΙ ὈΓΆ ΠἾ5. ἰθθηεῖθιι5. ἀ δ᾽ θῖιπὶ οϑὺ ο, θ8. Οἵ, δαῃ. 
τῷ καϑεστῶτι οπι. ες. Οὗ, ο. 68 εἰ αάη. Π 81, 8. ὕπ|ὶ 

τάτηθη ἰἰῦγο πὰρ ἴῃ τ ΠΟ ῬϑΓαΠα Π. 

εδι. ἣν 17. --- ἀνάδοτος. ἰἰθιι5 εἴ, 588. 1 11, 1 εινὺν 9,9. 
ΜΟΟΒθ.Ϊ 1 ὙΑΥΪ5, ἀς 400 ο΄. ΥὙΠῚ 10, ὃ. 
ΡΟ]. ΜΠ 138. -- ἕκόντων ἢ 8, ἐν τῷ ἀσϑενεστά- 
προσχωρησάντων. Ἑκόντων, τῷ, π᾿ ΘΧυΓ 6 ΠῚἃ ᾿ θ 6 οἷ 111- 
αυοα Κυιδροῦ ἀδ]δῦιπι οὐρὶΐ, ἴογα 
Ἰάθιη δϑβίὶ αἴᾳιιδ ὁμολογίῳ 1 117, 
8 οὐ ἴά6θο δἀαίίαπι, αὖ Πᾶθο 581- 
Ῥοιϊοσῖθυβ βέᾳ ἑλεῖν ταδρὶβ τὸ- 
Βροηάδθαηῖ, Β65 δνϑῃίι σοπΊρτο- 
μαία εβι. Οἵ Ὺ 11. - λέγον- 
ταὶ αυἱ ἀϊοοτοί. Οἷ, ΥἹΙ 88, 
10.. ὙΠ 8; 1. -25...9.. “Ηδτνοᾶ: 1 
609, ΡΙυΐ. Νῖο, 36, Ροϊγδθη. 1 
41 (οἴ, ἈΝ οοΠ ΠΠΪη. δάη, οὐ, ῥ. 
ΧΧΧΙΝ). θὲ εοοάθπὶ ρϑυιοὶρὶὶ 
ΡῬΓδθ8. 81 Τιἰνίαπο ἘΣΕΡΒΗΝ 
ΝΘ ββθηθοῦι, δὰ ΧΧΙ 6, 
κολαάσειν Ρτὸ Ἐτκ δϑρλῃ ΟὈΤ 
γ65 ἤμίυτὶ ἰδπΊρουῦὶβ 5ϊῖ, σϑοίβ 
Κσαδρ. γοβυϊλαῖς, ΟΥν ΒΊΔΗ]. ὌὈχδεθι. 
σγάτη. Ὁ. 8. Ῥεοηᾶθὶ εοπὶπὶ ἢϊς 
᾿πῆπι εἶν οχ νοῦῦο λέγοντα. 
Ὧε τέ---δέ ἴηΐοῦ 56 τοβροηπάθη- 

ἰαί6. -- πέντε ἄνδρες. Εχ 
ἢΪΐθ. ἀπ ἃ Ραιιβ5. ΠΙ 9, 1 ποπιὶ- 
Πδὺὶ ἀοοσυὶϊὶ Ραϊπηθὺ. 

ἃ 4. ἐπικαλεσάμενοι. ιοά. 
καϑ' ἕνα προσκαλούμενοι. ΟΥ. 
ο, 68, 1. --- τοσοῦτον μόνον. 
51. ᾿οΥππὶ ΙΝ 110, 2 οοηίγα σ0η- 
ϑιθί πα Π 6 ΠῚ ΤιΔΕἰπόγαση, ποη ἀοι- 
ΤΆ ΠΟΤΊΙΠ,. --- εἴτε... ἀγαϑόν, 
πατηφαϊὰ.... θοηΐϊ ααϊάᾳ 8 πὶ 
(Ὀ ἐπ δῇ οἵ ασὰ ἃ}} απ). ΑἸθειτη 
τι βυιδάθηίθ ΒΟΘΠπι. παης ἄδ] ον - 
τη. ΟΥἨὨ 54, 5. 68, 1. “διεη)ῖ- 
᾿πὸῦ Βοπιαπὶ σαραδ θ6}10 Ῥιηῖοο 
Βϑοιηάο οδρία αὐϑαβίνουπηΐ, δο- 
αὶ ΟΑΠΡΔ ΠΟΥ ἢ 6 η 6 π16- 
τἰὰ5 ἀθ στϑρυθιῖοα ἢ οΠι. 
οϑ5δοί, Τίν, ΧΧΥῚ 88. 



λόγος Πλα- 
ταιῶν, οἱ ἐν 
προοιμίῳ πε- 
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εἰπεῖν καὶ προτάξαντες σφῶν αὐτῶν ᾿᾿στύμαχόν 
τε τὸν ᾿᾿Ισωπολάου καὶ Πάκωνα τὸν ᾿Δειινήστου. 
πρόξενον ὄντα 
ἔλεγον τοιάδε. 

δῦ. 
κεδαιμόνιοι., 

ρὲ τῆς αὐτῶν ἐὐπένδε ϑύκην οἰόμενοι 
ἀπορίας τε 
ἅμα καὶ ἀ- 
νάγπης τοῦ 
λέγειν διεξ- 
ἕρχονται. 

τινα ἔσεσϑαι. 

ὃ ἑξάμενοι. 

δ᾽ Ὁ: 

ὃ ὅ. προτάξαντες σφῶν 
αὐτῶν, 5188 ὁ ι586 Ραίτο- 
Π08 οοηῃδίϊία οπί65, --- Ἄει- 
μνήστου. Ὅε Ποο, αὶ οἰνίθι5 
5115 ἀρτιαὰ Μαγδίποποπηι οἱ Ρ] αἰδθαβ 
ΡΓΟΘΙ ΙΔ Ρὰ5 ρυϑοίαιι, νἱὰ, ΝΑ οκ, 
δὰ Ἠδοτγοάοί, ΙΧ 604 οἱ 81606]. δὰ 
ΡΙαι. Αὐ᾿βεα. ο. 19. -- καὶ ἐπ ελ- 
ϑόντες ἔλεγον. Ηοο ἔλεγον 
0 δα Ρ]αίαθθηβοβ οἵηποβ, 5868 
δα οὐδίουθβ 50[05 τυ αν, αὐ δὶ 
καὶ οὗτοι 5ἶνε οἱ ἐπελϑ'. ἐλ. 
Ιορογοίαυύ. Ἐπελϑόντες ἴατὰ 1 
119 519 αϊοίιιπὶ οϑί, Ἡδρυνογᾷ, 
διά, Τῆπο. Ὁ. 44 «οἵ δὲ λόγον 
αἰτησάμενοι μακρότερον εἰπεῖν 
Ρτοροβιυῖν ἀδἴθη8 καὶ δῃίθ ἐπελ- 
ἁόντες. ϑεα Δρρει!αιῖβ οἶβ, «αὶ 
νοΡθ8 ἴδοθυιηΐ, ρᾶγαπι ΘΟΙ πο 6 
ἐπελϑόντες δὰ ΟΠΊη685 Ρ]ίδθθη- 
565. σϑίθυτατσ, 
ἀρ. ὅ9. 544ᾳ. ϑοααϊδαν ρτδο- 

οἴατα ογαίϊο Ρ]αἰαθθηβὶι πὶ, ατᾶἃ 
ΥΙΧ δἰ᾽δηι 6556. νη ΙΒ. ΟΥ̓Θ ΠῚ ΠῸΠ 
βου πη ἃρυὰ Τ|πογάϊάοπι, 568 
Ρᾶθηῃθ ἃρι!ὰ ομῆπμθθ βου ρίουθϑ 
(γᾶ θ 008 ἰαάϊοαι Ψιηβοηηῖαβ, Ὑπὲρ 
ἁπάσας, ἱπαᾳαῖς ΠΙοηγβῖι5. ΗΔ]. 46 
ΤΙΝιο, Πἶδι. ἰυάϊος, 921 54., τὰς 

ἐν ταῖς ἑπτὰ βίβλοις (τοῦ Θου- 
κυδίέδου) φερομένας (δημηγο- 
θέας) τὴν Πλαταιέων δημηγο- 
ρέαν τεθαύμακα, παρ᾽ οὐδὲν 
οὕτως ἕτερον, ὡς τὸ μὴ βεβα- 
σανέσϑαι, μηδὲ κατεπιτετηδεῦ- 
σϑαι, ἀληϑεῖ δέ τινι καὶ 
φυσικῷ, κεκοσμῆσϑαι χρώματι. 
τά τὲ γὰρ ἐνθυμήματα πάϑους 
ἐστὶ μεστά, καὶ ἡ «λέξις οὐκ 
ἀποστρέφουσα τὰς ἀκοάς" ἢ τε 

οί ., ἐν 

ὥσπερ καὶ 

καὶ ἐπελϑόντες οηι. 

“ακεδαιμονίων" καὶ ἐπελϑόντες 

Τὴν μὲν παράδοσιν τῆς πόλεως. ὦ ΛΔα- 
πιστεύσαντες ὑμῖν ἐποιησάμεϑα, 

ὑφέξειν, 
δικασταῖς οὐὖκ ἐν ἄλλοις 
ἐσμέν. 

Ατι Ομν. 

οὐ 
νομιμωτέραν δέ 

γενέσϑαι ἢ) ὑμῖν. 

Ῥδη. ϑ'ρά οἵ, δάῃ, 

γὰρ σύυνῶεσις εὐεπής, καὶ τὰ 
σχήματα τῶν πραγμάτων ἴδια. 
ΡΙΘηΐι5. νἱγίαθβ ἢπῖβ ΘΟΠ ΟΠ Ἶ8 
ΘΧΡΙἰοανὶ δι, Ὑ]ά. δά. τηαὶ. 
Μοάοναίϊομθπι ϑϑυ πο ηἶβ δθτηΐνα- 
ἴὰν Μα6}1. Ηϊβι, Ππ|, αν, 1. 867. 
θὲ αἰδροβίιί. πο οἵ, δά, ο, δ4 ἰη- 
δαηΐ. 

59. 1:.ὸὁ ἔπη ψεῖ. τ. ὑφέξειν, 
ἴὰ αἱ οἵ τι πὶ 58 δ᾽ ἐπ 00 8, υἱ ̓ γθυ ΠῚ 
51, 2: ὙΥΤΘΙ γυ6:ὲ:- ἐν διπκα- 
σταῖς οὐκ ἐν ἄλλοις. 6 
ῬΓΔΘΡΟΒἐἴοπ6 ἴῃ ἀρΡΡοβίτοπο ἰΐοτα- 
ἰᾷ οἵ. ΝΙ 82, 4. νοϊρε!, δα [μιοὶ, 
Ὀῖα], Μονῖ, ΧΙΝ ὅ. Βουηΐ. ϑ'γπι. 
Ρ. 311, Ἠετγθϑι. δήν. Οοῦ. Ρ. 81. 
Νερδίῖο δα βοϊαπι ἐν ἄλλοις, ποὺ 
δα νευθυ δεξάμενοι Ρθυιποί, --- 
δεξάμενοι ἐνν γενέσϑαι. 
Ὅο νερὸ δέχεσθαι, αἀἀποὶ αἰ, 
οὕ τη πἶπ. τοῖς 9. ποι υΐ 94. 
ΡΙδι, 46 ΒΘρ. 006". -- ὥσπερ 
καὶ ἐσμέν. Βυρρὶ. οὐκ ἐν 
ἄλλοις δικασταῖς, ποθὴ ἐν ἄλλοις 
δικασταῖς 5ῖπ6 Πρ 06. --- 
γενέσϑαι. Γενέσϑαι ἔν τινε 
ῃϊο 6556 (ὁοπβύϊεαϊ) οοταπη 
ΔΙΙ4 0 βοπαί, Οἱ, Ρ]αΐ, 1,66. 
916». ϑοριι. Αηΐ, 469. Ουοὰ 
ἃ νου οΟΥ ΠῚ ϑ γιοί γα. Αἰ η δὲ, 
Ἰμ ΠΡ ΘΠ ιπι, οϑὲ οἰόμενοι καὶ 
ἡγούμενοι εὐ ρανοῖϊρῖο ἡγού- 
μένοι βιιθ᾽θοίιπι ἐδὲ δεξάμενοι 
'. 6. εἰ δεξαίμεϑα. Ναπι ἀπαῦι5 

“ Θδ 518.) 41}115 Θογημπηοὐἱ Τδοράδε- 
ΠΟ ἢΪ 5. ΘΟ δὶ ϑδιηΐ, ἴῃ να ἀπρΙοχ 
ἄπλουν ὁρΡομΐταν, αδὶ τὸν ἀγῶνα 
περὶ τῶν δεινοτάτων εἶναι δὰ οὐ 
τοιάνδε δέχην ὑφέξειν τοϑβρ οι, 
μὴ οὐ κοινοὶ ἀποβῆτε «ἃ τὸ 
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2 ἡγούμενοι τὸ ἴσον μάλιστ᾽ ἂν φέφεσϑαι. νῦν δὲ 
φοβούμεϑα μὴ ἀμφοτέρων ἅμα ἡμαρτήκαμεν᾽ τόν 
τὲ γὰρ ἀγῶνα περὶ τῶν δεινοτάτων εἶναι εἰ- 
κότως ὑποπτεύομεν καὶ ὑμᾶς μὴ οὐ κοινοὶ ἀπο- 
βῆτε. τεκμαιρόμενοι προκατηγορίας τὲ ἡμῶν οὐ 
προγεγενημένης ἢ χρὴ ἀντειπεῖν (ἀλλ᾽ αὐτοὶ λό- 
γον ἠτησάμεϑα) τὸ τὲ ἐπερώτημα βραχὺ ὄν. ᾧ 
τὰ μὲν ἀληϑὴ ἀποκχρίνασϑαι ἐναντίον γίγνεται, 
τὰ δὲ ψευδῆ ἔλεγχον ἔχει. πανταχόϑεν δὲ ἄποροι 
καϑεστῶτες ἀναγκαζόμεϑα καὶ ἀσφαλέστερον. δο- 
κεῖ εἶναι εἰπόντας τι κινδυνεύειν" καὶ γὰρ ὁ μὴ 

φηϑεὶς λόγος τοῖς ὧδ᾽ ἔχουσιν αἰτίαν ἂν παρά- 
ὄχοι ὡς, εἰ ἐλέχϑη., σωτήριος ἂν ἦν. χαλεπῶς 

δὲ ἔχει ἡμῖ ν πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ πειϑώ. ἀγνῶ- 
τὲς μὲν γὰρ ὄντες ἀλλήλων, ἐπεσενεγκάμενοι μαρ-- 

θδρ. ὅδ. 8 3. ἡμαρτήκαμεν. Ὁ. ἡμαρτήκωμεν. 864, νἱά. ἀάῃ. 
ἐναντία οοἀά. ΟΥ δάη. 
ὃ 4, ἀλλήλων. αἱ, ἀλλήλοις. Νοαίγαμη οχρυθβϑὶῦ Ψ Α||8. 

Ομ) θη θέν ᾿πποΐ ἀγνώς οϑί ἱσηδν τι 59 ΟἸΠῚ ἀδίῖνο 

ἔσον μαλιστ᾽ ἂν φέρεσϑαι τε- 
ἕονίαν. 

8. 2, ἀμφοτέρων. ϑρεοίαι 
δα Ἰυσϊοϊατη ἰθρῖθι5 Θοην θη θη 1115 
οὐ δϑαυϊδίθπη, αἀυϑῦαπ ἀαΔΙΙΠ 
ΤΘΥΆΠῚ 86 ΕΟ ΒΘΙΡΕ [αΐαγοθ. 6856 
ΘΧ᾿ ΒΕ πᾶν ογδ ηϊ. μαρτήκα- 
μεν. ΟΥ̓ ΜΆμῃ. αν. 8 820 ». 
Κυπορ,. αν. 8 84, 8 δάη. ἴον 
τῶν δεινοτάτων] τοῦ ϑα- 
νάτου. 8110]. ὑμᾶς. Ὅς 
ἀὐυ δοίη νὰ, δΔάη. ΠΟ 21, 1. - 
ι(νή. ΟἿ, δάη. Π| 18, 1. --- κοι- 
νοΐ, ΟΥ̓ Πα 65 αἰτίᾳ 8 ρᾶτ- 
τι, ἃ ρῬαγιϊαπιὶ βίπαϊο ΑΠΙΘΩΪ, 
αθααὶ, Οὗ, ὁ. 08. -- ἀποβῆ- 
τε, ονδάδίϊ5, Οἱ. Χρη. Μριῃ. 
ἵν 8; 8. προκατηγορέίας 

εν προγεγενημένης. ϑυῃῖ 
Βοποιῖνὶ ἀρβοϊαι. [6 ἀμρ οὶ 
πρό οὗ, δάῃ. 1 28, ὅ. -- τό τε 
ἐπερώτημα βραχὺ ὄν. Δο- 
Ουβαύνὶ ΔΌΒΟ] αι), 1Ν ΦΆΪΡι5 Τπι- 
ογάϊά 65, οαπὶ βραχὺ ὄν ἱπιρειβο- 
ὨΔΙΠ6ν. ἀϊοὶ βοϊθαὶ (οἵ, Μδῦῃ. αν. 
8 ὅθ4. Κυυορ. 8 ὅ6, 9 δάη. 7), 
πιοοράθηϊθ ΠΟΗΪπ6. δα ηἀθυὴ ΘΒ. ΠῚ 

(01 187, 2) 

ἴτὰ τομαῖς, αὐ δόξαν ταῦτα εἰ 
β' 18 5δθρὶαβ ἰθραπίιν, Οἵ, 
Μϑιπς 1. νύ ΟὟ, θ6ὅ,.39..--- 
ἐναντίον γίγνεται τπῦπὸ 
δαοίονα ΟἸα55. ρουβριουϊα 15 οατιβα 
ΒΟΡΙΡΒΙΤΊ18. Οὐδπια τη ΘΗΪΠῚ 
πθαῖν, Ῥ᾽αν, δαϊθοιῦνι δα ἰμ Πηϊυὶ- 
ΠῚ ῬΓῸ 800 1600 ῬΘΒΙδῖμαι ν6- 
ἴογν Ἰιοοῦ (οἷ. 1 128, ΠΠ 88, 
1. Μαιι. αν. 8 449, 1), τὰ {8 ΠΊΘῚ: 
Πουὶ νἱχ Ῥοίοβί, ψυῖῃ ἐναντέα δὰ 
τὰ ἀληϑῆ ΒΡΘοίδγΘ Ῥυϑθίοῦ 86η- 
τοηἰϊαθ ταιϊοποπὶ οὐθάδβ. -- τὰ 
δὲ ψευδῆ 501}. ἀποκχρίνασϑαι. 

8. 8. εἰπόντας τι κινδυ- 
νεύειν, Ῥτορυ. δὶ 4αἰὰ (ρυϊι5) 
ΑἸΧοΥίσηιι5, ΡΥ οἰ ἐᾶν, 1, 6. 
ΠῸΠ ργϊὰ5 ΡΘΥΙΟΙ ἰᾶΥ], 4 ἃ ἃ "ἢ 
ΑἰἸαᾳυαϊὰ αἰ χουῖ πη 185, ΠῸΠ {ἃ- 
Οἷδο5 ρ6Ὺ101, ΟΕ 920, 2 βου- 
λόμενοι ... δράσαντές τι καὶ 
κινδυνεῦσαι. --- ὃ μὴ ῥηϑεὶς 
λόγος ἷ. 6. τὸ ῥηϑῆναι 
λόγον. Οὗ, δάῃ. 86, 2. -- αὖς 
τίαν ἂν ππαράσχρι Ρτδουθαΐ 
οΟΟ8 510} 6") οΥἰπιϊπ δηαὶ. 

8 4. ἀγνῶτες . ἀλλη- 
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, ΤῊ ΒΩ ΩΣ 9 , 3 ᾿ς ΑΕΙΤΆ τ } 

τύυρια ὧν ἄπειροι τε ὠφελουμεθϑ ἂν νῦν δὲ 
πρὸς εἰδότας πάντα λελέξεται, καὶ δέδιμεν οὐχὶ 
ΠΣ προκαταγνόντες ἡμῶν τὰς ἀρετὰς ἥσσους εἰ-- 
ναι. τῶν ὑμετέρων ἔγκλημα αὐτὸ ποιῆτε, ἀλλὰ 
ἡ ἄλλοις χάριν φέροντες ἐπὶ διεγνωσμένην κρίσιν 
καϑιστώμεϑα. 

84. Παρεχόμενοι δὲ ὅμως ἃ ἔχομεν δίκαια 
αὐτῷ ἀπὸ τοῦ Θ ὃ ἐ δικαίου ἀρ- πρός τὲ τὰ Θηβαίων ιάφορα καὶ ἐς ὑμᾶς καὶ 
χόμενοι πρῶ τοὺς ἄλλους “Ἄλληνας. τῶν εὖ δεδραμένων ὑπό- 

ἐν δὲ τῷ λόγῳ 

θη οίπ5, ἱποορηϊίι5, [{{ἰτᾶφιι γαύϊοπθ ἃρυά Ορεΐπη05 ΒΟ. Ῥίον 68, 
εὐ ἴρ8ἃ ΠΝ ἀγνῶτες ἀλλήλοις ἀρυαὰ Ατίϑβίοι., ἀγνῶτες ἀλλήλων 
ἀρὰ ΡΙαί. γδρουϊνὶ οορ ποβοὰβ 6 Βίθρῃ, Τ|65. 

λελέξεται. 
Β' τ ΡΠ] οἱ ἔπ. ρΡ855. 
906), ποῃ Ῥτὸ ἔα. 

Ε΄ ατ, Ὁ. Ἐς Τὰν, μα, λέξεται, 4πὸ ὑγαρὶοὶ ρτὸ 
αὐπηΐαν (ὅορη. 0, Ο. 1186. Επν. ΑἸςο, 828. Ηθο. 
Ρογίεοι! ρᾶ85., φαοά μαῖο ἰοθο ἃρίμμι δβί. οἱ. 

Κνραθρ. αν. ὃ δ8, 9 δάη. 8. Μαὶ8 Ζοπαν. ρ. 1800 λελέξεται, ἀντὶ 
τοῦ λεχϑήσεται. 

άρ. 4. 81. 
δρᾶμα, 5ῖ. δέδραμαι. 

δεδρασμένων οῃλη658. ργϑθίοι 1). Π δι. 
ΑἸιθτα ἤου πᾶ, αὐδπὶ ἰἃπὶ ΤΏοτη, Μ. ρ. 108, 

οά αἱ 

9. Ἰορὶσ, πον 508 01} {π} ΔΟΥἾδύ0 ἐδράσϑην (88, 4, ΟἹ ὅ8, 2. οἵ. δρα- 
στήριος, δραστικός). 
ἐρρώσϑην. 

λων. Οἱ, 54. [μαπ5 Ραϊθί ααδηι 
ὠφελούμεϑ' ἄν. Οὗ 84η. 18, 
1. --- πρὸς εἰδότας. “ἀοὰ 
Ἰπ Γποίμ οϑ πὶ δι. Οἱ, ΝῚ 177,1. 
-- λελέξεται. Οἱ, 54. --- προ- 
καταγνόντες εἶναι. 
Προκαταγνόντες, σα ΡΥ 868 8- 
τὰ Π8 015 ΠΟ} 5 ̓π α 166 0}5, Οἵ ΠῚ 
ρΡΥδοααμ νου 8 Π085 5{8ἃ- 
τπθηῖ65. 6. ἃ Ὀγον:] οαπθηια 
οὐ οῃρῃδβὶ νά. Ρ[ στ, δά. Εν. 
Ηδυδοὶ, 21. Οὗ Π 11, 2. 1 88, 
4, Υ͂ 40, 8. Νιδὶ ἢἴο τηᾶνὶβ 6556 
51 ΠΡ] Ἰοἰτο ὁ πὸ δηθὰ ἀ6 η0- 
"18 (σοη θη ὑἾ τ) βύδτι δ Υ]- 
ι15. ΟἷἉ, ἀάη. 48, 1. Ποο νοὶ ἰάθο 
νϊἀούαν ργαθβδίανο, αποὰ Ἰπϊα τὰ 
Ἰαάἰοίαπι ἀδηηηδίϊοπ θην Ῥναθοθαϊῦ, 
ποπ Βθαυΐιιν. --- μὴ ἄλλοις 

καϑιστώμεϑα. Οὐ 
ἄλλοις χάριν φέροντες πο0η 5ἰ- 
σα σον ἔπ ΔἸ ΤΟΥ τ πὶ συ ἃ ε18 ΤΊ, 
β6ὰ 4}118 σ νυ [Ἰοα πι68, ἀλ- 
λοις χαριζόμενοι (νὶά. ῬΠαρΊς. 
δὰ θαν. Μοά, 808), ἃ. ὑμῶν 

φερύντων καϑιστώμεϑα δαϊΐ 
φέροντες ὑμᾶς καϑιστῆτε Ῥγο- 

ΟΝ δε κέκλῃμαι, ἐχλήσϑην ει ἔρρωμαι, 

ΡΥ βου θθπάππι δαὶ. (τη θοῦ 8 
αὐδάδπι ἰγοηΐᾷ Ρ]δίδθθηβεβ δἰθὶ 
ἀτιθααηῦ αιοὰ Τυδορα δου ΟΥ̓ Τα 
εϑί, ΤηἸ πη οἰ βϑ πιὶϊβ θηΐη 510] 
ΤῊΘΟΔἢΪ8Β 856. ογδιποανὶ ἀϊοαῃηΐ, 
οὰπὶ δα ἰιάϊοαίδηι οαιιβϑη] 80- 
οράϑηί, 

ὕαρ. ὅ4. Ροβὲ οχονάϊιμη (ὁ. 
58) Ιεβῖσαν Α) τὸ διδακτικὸν 
μέρος τοῦ λόγου (ο. 84---7), ἴὰ 
40 1) ἀδ ἰαβίο (ο. 54---80) 8ῖο, 
τ ἃ) ἀοίοδηβιο ΡΙαιδοθηβί πὶ (Ο. 
584, 55), Ὁ) δοοιϑαίϊο ΤΠΘΡδΠΟ- 
γαπὶ (ο, 86) 60 Ιοθοὺ οοῃιϊπθαίαν, 
ἀππὶ 2) ἀδ {1 (ο. 817) οχρ]ϊοᾶ- 
τὰν, ϑααυῖΐίαν Β) τὸ παραινετι- 
κὸν καὶ ἐντρεπτικὸν μέρος 
(08, 1---ὅ9, 23) οὔπὶ ΡΘΙΟΥ Δί ΟΠ6 
(δ9, 8. 4). 

8.1. 
δάη, 86, 1. -- 
ἃάη, 44, 4. --- 

παρεχόμενοι. -- Οἢ, 
δέκατα. σε, 
πρὸς... ἐς. 

Ηδο ΡΥ ΘΡΟΒ1 1 0}}65 511} }} 106} 1 6" 
86 Τεβρομάρην 1 38, 1 οὐ ΠοπΊοΒ1}. 
ΙΠ1. - κείν κυ Οἵ, δἄηῃ. 
Π 27, 



ΕΤῸΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1Π 58. δ4.) 95 

ὠνήησιν ποιησόμεϑα καὶ πείϑειν πειρασόμεϑα. τον μὲν ὑπο- 
μιμνήσκουσι } Α " δι ; , Ἁ 

5" φαμὲν γὰρ πρὸς τὸ ἐρώτημα τὸ βραχύ, εἴ τι “Δακεδαιμο- 
«“Ἱαχεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐν τῷ πολέ- νίους τῆς 

λ πρότερον 
μῷ τῷδε ἀγαϑὸν πεποιήκαμεν, εἰ μὲν ὡς πολε-- φιλίας καὶ 
μίους ἐρωτᾶτε, οὐκ ἀδικεῖσϑαι ὑμῶς μὴ εὖ πα- ὧν τὸ πάλαι 

, ῇ εὐ πεποιή- 
ὕόοντας. φίλους δὲ νομίζοντας αὐτοὺς ἁμαρτάνειν, σιν αὐτοῦς. 

-»Ἢ - 3 2 

8 μᾶλλον τοὺς ἡμῖν ἐπιστρατευόαντας. τὰ ὁὃ΄ ἐν 
- πε φ . . ᾿ - 3 ᾿ , 

τῇ εἰρήνῃ καὶ πρὸς τὸν ηδον ἀγαϑοὶ γεγενη-- 
» τοὶ ΝᾺ 

μεϑα, τὴν μὲν οὐ λυσαντὲς νῦν πρότεροι. τῷ δὲ 
ξυνεπιϑέμενοι τότε ἐς ἐλευϑερίαν τῆς ᾿Ελλάδος 

4 μόνοι Βοιωτῶν. καὶ γὰρ ἠπειρῶταί τὲ ὄντες ἐναυ-. 
μαχήσαμεν ἐπ᾽ ᾿Δἀρτεμισίῳ, μάχῃ τὲ τῇ ἐν τῇ ἣμε- 
τέρᾳ γῇ γενομένῃ παρεγενόμεθα ὑμῖν τὲ καὶ Πᾳαυ- 
σανίᾳ᾽ εἴ τέ τι ἄλλο κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἐγένετο ἐπικίνδυνον τοῖς Ἕλλησι, πάντων παρὰ 

ὅ ϑύναμιν μετέσχομεν. καὶ ὑμῖν, ὦ “ακεδαιμόνιοι, 
ἰδίᾳ, ὅτεπερ δὴ μέγιστος φόβος περιέστη τὴν 

, κι κ᾿ ᾿ - ᾽ ,ὕ Ἃ 
Σπάρτην μετὰ τὸν σεισμὸν τῶν ἐς ᾿Ιϑώμην Εἴ- 
λώτων ἀποστάντων, τὸ τρίτον μέρος ἡμὧν αὖ- 

ἀδίϊνο οἵ, δά, 1 20, 1. δὲῷ: φίλους δὲ νομέξον- 
κῶς, :ῖ. α. εὖ δὲ φίλους (ἡμᾶς) 
νομέξετε. -- αὐτούς, ἰ. 6. 
αὐτους ὑμᾶς. 
8, 8. οὐ λύσαντες ... 

πρότεροι. Οὐ Π 2. --ὀ ξυν- 
ἑπιδϑέμενοι, ἀπ Κ0 Ὁ }5 6 ΠῈ 
ἀσοτοβϑϑὶ. - μόνοι Βοιω- 
τῶν. [Ιάδπὶ ἰᾶπηθη (6 ΤΠδβρίθη- 
505 οομδβίδαί οχ Ηργοά. ὙΠ| 80, 
Ὧ6 ΗΔ] Δ γ 115 αἰοὶὶ Ραι5. ΙΧ 82, 4. 

8 4. καὶ γάρ, εἰεηΐπ, ΟἿ. 
Κραθς. αν. 69, 82 δἄη. 21. -- 
ἠπειρῶται ... ᾿ἀρτεμισίῳ. 
Οἵ, ΗΠεουοάοί, ὙΠΠ 1 οὐ Ῥομηηοϑβί. 
ΤΙΧ 956. ἴρβαπὶ Αὐἱοιηϊβί ἃ 
ὑΘΟΘΠΕΟΥ 18. ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΒΟ Ρ(ΟΥΙΒ5 
ϑ86ρΡ6. 1η8}6 ΡυΟΠΙΟΠ ΟΥ απ Ἀρρε]- 
ἸΙαταν, οαχῃ ἔπουϊυ οτὰ (αἰγιαλός). 
ψιά. εδνιοάοι, ΝΠ 1106. Με ῖρο- 
Πα ΘΟΙ]ΟΟΘΔ110 510 Ἰῃβιϊιαΐα δϑί, 
αν ἠπειρῶται ροπάοτϊβ οδιιβα 
ΡΓΔΘΡΟπογοίαν, 40 ἴδοίο τέ ρϑν- 
ἰθαϊδο ἰναϊθοιϊο οχυ, 6 τέ 
.,6. τέ οὗ, ὙἹ 84, 4. ΟΙ855. ὁοη]. 
ἠπειρῶταί γε. -- μάχῃ. Ὅς 

-- ποὺ 0- 

ἐεγενόμεϑα. Παυσανίᾳ. 
Οἷς, Ηδυοάοι. ᾿Χ 98, ΡΙαί. Αὐἰβαα. 
20. Πιοά, ΧΙ 82. Μιιρηβοθθιν ἀδ 
μευ. ΡΙαίαθθηβ. ρ, ὅ8 οἱ 00 54. 
-- τὲ ἀλλο. Α ἴαϊβο Πειηοβίμο- 
η6 ]. 4. Ρᾳρπᾶβ δ ΤΠΘΥΠΊΟΡΥ α5 
οὐ δα δ΄] δπλϊπ θη [αοἰὰβ. τη8 16 ἢὰς 
ΡΘίουγὶ ἀοουϊηγιβ ἴῃ 64, πιδὶ. Ργο- 
Ιερ. Ὁ γ»» 288... Οἷ, Ὑαιοῖς 4 
Ηδκοάοι, ΨΙ 202. “-- παρὰ 
δύναμιν, ἷ. 6. ὑπὲρ δύν., αἱ 
δΠ.  Θ. ΣΡ ΟΡΊΩΙ: 
ξ ὅ. φόβος περιέστη τὴν 

Σπάρτην. ΘΙ πλΉΠιου ΨΠ.9. 
Εν κένδυνος καὶ φόβος περι- 
ἔστη πόλιν Ὀεπιοκιῖ. ΧΥΠΙῚ 198. 
Οὗ ιθυ1ὰ, 1719 (αὶ τῇ πόλει, ἀε 
4 οαδααπὶ αἱνουβὶιαὶ νἱα, δι, 
αν, ὃ 402 ἃ). ΟἿ, οἰἴδην αἄη. ΥἹ 
61, 4. Νοη αἰϊίου οἱ ΓΟ Π5 {8} 6, 
αὶ οἰτοππιβίοίθναὶ Οἷν 1} 61 
τηθία5 186; Ηἰδὲ. ν΄.79. Οἵ; 
1ν. ὟΙ 2. 10. --- τὸν. σει- 
σμόν. γιὰ. 1 101, 2. - τῶν 

ἀποστάντων. (εμπειϊνϊ 
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. ᾿ Ξ Ὡ 3 ᾽ αὐτῶν ἐξεπέμψαμεν ἐς ἐπικουρίαν" ὧν οὐκ εἰχὸς 
ἀμνημονεῖν. 

ἔπειτα διδώά- δῆ, Καὶ τὰ μὲν παλαιὰ καὶ μέγιστα τοιοῦτοι 1 
σκουσιν οτι , ᾿ , , 
τὴν φιλίαν ἠξιώσαμεν εἶναι, πολέμιοι δὲ ἐγενόμεϑα ὕστερον. 
ἀπε νος ὑμεῖὸ δὲ αἴτιοι. δεομένων γὰρ ξυμμαχίας ὅτε 
πρὸς οὺς πά- Θηβαῖοι ἡμᾶς ἐβιάσαντο. ὑμεῖς ἀπεώσασϑε καὶ 

ἩΣΣΊΕΗΙ πρὸς ᾿“ϑηναίους ἐκελεύετε τραπέσϑαι ὡς ἐγγὺς 

ἐδυνήϑησαν. ὄντας, ὑμῶν δὲ μακρὰν ἀποικούντων. ἐν μέντοι 

τῷ πολέμῳ οὐδὲν ἐχπρεπέστερον ὑπὸ ἡμῶν οὔτε 
ἐπάϑετε οὔτε ἐμελλήσατε. εἰ ὃ᾽ ἀποστῆναι ᾽4ϑη- 
ναίων οὐκ ἠϑελήσαμεν ὑμῶν κελευσάντων, οὐκ 
ἠδικοῦμεν. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ἐβοήϑουν ἡμῖν ἐναντία 
Θηβαίοις ὅτε ὑμεῖς ἀπωκνεῖτε. καὶ προδοῦναι 
αὐτοὺς οὐκέτι ἣν καλόν, ἄλλως τε χαὶ οὕς 

εὖ παϑών τις καὶ αὐτὸς δεόμενος προσηγάγετο 
ξυμμάχους καὶ πολιτεία ιετέλαβεν. ἰέναι δὲ ι 5 Ν 

δχ ποιηῖπθ φόβος 5ιβροπδβὶ βαπί. σατξ. ϑυρρὶ. παϑ'εῖν, εἰ οἵ, άπ. 
Οὐ Κτιερ. ἅτ. 8 47, Ἷ δάηῃ. 2, 1184, 4 εὐ 5.4}}0. δὰ ΡΙαι, Τηθαβθί, 
θὲ ψϑυθὶβ ὈπΟΡΈΠΡαΥ ἐς τόπον τ. 148 ε. 
νἱᾷ. δάπ, 1 101, ὃ, ἀδ ραγεϊοϊρῖο 8. 8. εἰ... οὐκ ἠϑελή- 
ἰνδηβροϑβίίο. ΠΣ δ᾿ 90, 1. -᾿ σαμεν. Οἱ ἽΜΑΠΝ, Ξὸ 8 6008, 
ἡμῶν αὐτῶν, οἰνῖατπι πο- ὅ0. 8άῃ. 9, 2. --ὑμῶν χε τ 
βίγογατη, Ατη, οομηραγϑὺ 1 939, σάντων. ΜΝιᾶ. 1 172 5α4ᾳ. - 
3. Αδα. δδη. ΙΝ 84, 4. ἐναντέα. Οἷ, άη. Το}. 1ἢ 

ὅᾶρΡ. ὅδ. ὃ 1. δεομένων ἢν. Ταπι, οαπὶ νῸ5 ᾿Π|5515115 (ἄμμο 
ξυμμαχίας. ϑυρρ!. ἡμῶν. θεὲ 429). -- οὕς, ἷ. 6. ὅτι αὐτούς. 
τὸ νἱά. Πδγοάοι. 1108 οὐ Μαθηβοῦ, Οἱ, ΡΙαι. ἀθ Βερ. 4θῦ 6. Μαι. 
ἀθ Βε6ρ. Ρ]αίβθϑηβ. Ρ. 48 544. ἂθ6 ὅτ. 8 480 ο. Βεϊαιίναιη. ροϑαῖι, 
ΤΘΠΊΡΟΥΤΘ Εἶτι8 6. 08, ὅ. --- ὑμῶν αι οδβδῃι ΠΟῚ 5:6] αὐπα, βοᾷ 
ὃ έ. Ο. 54. Γ 12, 8. ὕιιαιου οὐ. βϑπογδίῖτα δἰ οα ται, --- εὶς. 
Ιϑηῖϊοῦ ΟΥ̓ (0 ἰδὲς δδβϑοί: ὡς προσηγάγετο ρτὸ ἡμεῖς. 

ἐκείνων μὲν ἐγγὺς ὄντων, ὑμῶν προσηγαγόμεϑα. Οἷ. Μαῖμι. δι. 
δέ οοι, ϑοᾶᾷ ρυίιιβ ἱποῖβαπὶ απ 8 487, ὃ. -- καὶ πολιτείας 
ποιηΐης ᾿4ϑηναίους σΟὨἰιΠοίμΠΙ, μετέλαβεν. Οὐ, Κταρο. δύ. 
ἀοϊηάθ βϑύπιο τημίαΐῃ8 οϑί. οὐ 8. 60, 6. Βαυίίπι. 8 148, 7. ΡΙον]- 
ΥἹ θ4, 1 οἱ Καριιρί. 4 Π| 68, --- ὀς απ 605 ἀοπιαῃὶ Ρ] ἰδ ΘΏ 568, ααὶ 
μακρὰν ἀποικούντων. δ οὐ αρτῖοπο ἴδοι ΑἸ ΒΘ Πἃ5 ον ἀβιββϑθηῦ 
1,18. ἰποῦ 56 ΘΟΠΙΌΠΟΙΒ οἵ, Βίθρ}. (ὁ. 20 544.), ἰδὲ οἰν!αΐθηι ΘΟη56- 
ῬΠο5. ἴπν. ἀποικέω εἰ μακχρὼν οἰῖοβ 6856 οθηβθηῦ, ͵ά. ΒΙοοτηΐ. 
ἀπεῖναι 18, ὅ. αὰ ο, 34, .,Εοβ ἰἀπηθη δηλ 8Πίδ 

8 2. τῷ πολέμῳ. Οἵ. ἃἀη. οἰν[ταία ἀοπδίοβ αϊδβ8 Το. ἀ6- 
1181: .8.} --- οὐδὲν ἐκπρε- οἴαται ΠΠ| δῦ. 08. Αἴᾳπο Παυᾶ 
πέστερον, πα 1 ὰ πὶ ἱπδισπὶο- 8οῖο, 8 ρ]11ι5 δποιογίια 018 μαὶὰβ 
γΓοπὶ ἱπὶ α τᾶ πι, Π6 νοο6 “ἔχπρ. ἀπδπὶ ογδίογαπι τοβεϊ πη ἢ }ϊ8. ἐσὶ- 
οἵ, δᾶῃ, 1 88, 4, ἀδ οοπιραγαιϊνο Ὀυδπι, ΝῊ ΒΡΥΘΥ ΘΡΪπὶ Δ ΠΊΘη θᾶ πὶ 
Μίδα. αν . 8. 461. -- ἐμελλή- ταιίοηθηι, 4τὰἃ ἀἰββοηβιπη (01}Π 

9.Ξ: 2. 



ΕΤῸΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1ΠΠΠ 54. ὅ8. 5θ.) οἿ 

4 ἐς τὰ παραγγελλόμενα εἰχὸς ἦν προϑυμωᾷ᾽ ἃ δὲ 
ἑχάτεροι ἐξηγεῖσϑε τοῖς ξυμμάχοις. οὐχ οἱ ἑπόμενοι 
αἴτιοι. εἴ τι μὴ καλῶς ἐδρᾶτο, ἀλλ᾽ οἱ ἄγοντες 
ἐπὶ τὰ ἡ ὀρϑῶς ἔχοντα. 

ὅ0. Θηβαῖοι δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα ἡμᾶς ἦδί- ΣΝ ΘΙ 
κῆσαν, τὸ δὲ τελευταῖον αὐτοὶ ξύ! στε, δι᾿ ὅπερ ΕΙΣ ἐξελέγ- 

5 καὶ τάδε πάσχομεν. πόλιν γὰρ αὐτοὺς τὴν ἣμε-- χουσι καὶ 
ἑαυτοὺς τού- 

τέραν καταλαμβάνοντας ἐν σπονδαῖς καὶ προσέτι τοις παρα- 

ἱερομηνίᾳ ὀρϑῶς ἐτιιωρησάμεϑα κατὰ τὸν πᾶσι βάλλουσι. 

μ᾿ 

δρ. ὅ5. 8 4. 
Ῥἰπορῖ, 
οὐεσπρδῖ, 

ἐδρᾶτε. Τπ ΒΕΚΚ. Αποοᾶ. ρ. 148 ἐδρᾶτο, αιιοὰ 
Ναπι οοάά. βουιρίῃγα ῬΥΟΧΙ ΤΠ ΟΓ ΠῚ ν ΘΓ θΟΥ ΠῚ 86 Π ΓΘ ἢ 8 1 ρΓᾶθ- 

Ὁδρ. ὅθ. 8 1. δι᾽ ἅπερ οοἀά. Οὗ «ἄη. 

Μεῖογ ἀθ Βοηΐβ ἀδηηη. Ὁ. 82 54. 
ῃ. 106.“ Κτια εξ. δα Ὀίοη. Ρ. 100. 
ΒΙσπΙΠοαίιν. οηΐὰ ἃριᾶᾷ Τῆι. 
ἰσοπολιτεία. ΟἿ. ΛΔ τη. Απτῖαα. 
ατ. 1 ρ. ὅ90. Νῖου. Ηϊβι. Βοιι. Π 
Ρ. ὅ8 3544. Μιδηβοιῃ. 1. ἃ. ρ. τὸ 
544. ,Εἰυ5 ἤαθο ογαύ νὶβ, πὶ, 4] 
οἷν! δχ δἰΐθγα ἴῃ δἰτογατη οἰ [6 Π} 
᾿πη πη! β  αβϑοί, Βαϊπβ αἀπόοαπα σους 
π00 οἶνὶ5 Πογοί, 5.9} 0 6 ΠῚ. Ἀππίαι. 
ἴὰτ. Ὁ. 811. --ὁἮ ἐέναι ἐς τὰ 
᾿ποπλκ ᾿ς σον τῷ ἀρὴ ΘΙΠΊΝ ΠΟΥ 
ἘΠῚ: 

8 4, ὃ δὲ. τ τοῖς ξυμ- 
κά ζσις; 5Βοᾷ 486 πίτία 6 
ΡΓΟ ΠΡ οὐῖο ψεϑίτο ρυ δεῖ 15 
Βοοὶΐ5, Ηδαβ. ὕει πἰς ἅ, τα δ 
66, 2 ἕκαστα εἰ ΠῚ 98, 8 ἔστιν 
ἅ. Ὅε. δοοιβαίίν!5 Ποπιϊῃ πὶ οὐ 
τϑυγάγα πῃ δἰ άθτῃ νοῦ 0 ἐξηγεῖσϑαι 
δαάεῖ8 οἵ. δάη. 1 70, 1. -- οἵ 
ἄγοντες. νΑΡδγίαπι 6ϑί 6 βυρε- 
του 5 τϑραίθηάπιη 6556 τοὺς 
ἑπομένους ΤΉ 65:1" 916 ἢ 
γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μαλ- 
λον τῶν ἑπομένων.“ Ὁ πε. 

Οὰρ. ὅ6. 8 1. πολλὰ... 
ἡμᾶς ἠδίκησαν. Οἵ, Μαιιι. 
τ. ἃ 416, 1 β΄. Κταθς. αν. 8 40, 
ΠΡ τὸ “ΑΥΤ ΣΩ͂Ν (ὃ ἡμᾶς 
ἠδίκησαν), Ροβίγεπι πὶ ἰπ- 
ἴα τί πὶ. --- δι ὅπερ τϑροπθη- 
ἄἀσππὶ ν᾽ δίαν; Π8Δ ΠῚ ΠΟῊ 58 15 β' πι 116 
Βαὶς 6βι ΘΧΟΠΙρ τη 88,.1 ἄλλο 
Ἧι ἢ ἐν οἷς ξῶμεν, υδὶ νὶά, δᾶ. 

ὙΒπυογαϊαϊα 0]. ΤΙ. ϑθοΐῖ. 1. 

θὲ 8115 οποάδιίοηϊθαβ οἴ. δὰ. 
πηδὶ. “ἅπερ τἡ πολλὰ ἀλλα πια!ε 
γοΐεγί ΒΙοοπιῖ. ἴῃ δά. 2, οαἱϊ 60]10- 
οδῖΟ ΤηΘΠΊ ΓΟ Υιπὶ ΓΕΡΌΘΗΉΔΕ, 

ξ.2. πόλιν γάρ εεἰ. Μά. 
1 5 Ξ ἐν σπονδαῖς. το 
μῖ5. Π 5. Ὁ ἐν εἰρήνῃ. Οἵ, δάη. 
Ι 58, 2. --΄ ἑερομηνίᾳ, ἀϊε 
ἘΠΕῸ (ποη ἴοθγυϊαυ πὶ πηθῃ- 
Βίγαδτιτη ἀἰθ, βῖίνε νουμηνίᾳ). 
»» οτγίαβϑὶβ οπιηΐ5 νουμηνία [4υὰ- 
[6 Π0}8 αἷθ5 ἔδϑίιιβ 651] τϑοίε ἀϊοὶ 
Ροιοβϑί ἵερομηνία. [Οἵ. Ηεπιδίονῃ, 
δὰ Ηδβγοῖ, Πρ. 26 οἱ ΒῬοιῖ. 
μερ. Αὐτὸ, Ρ. 157.1 ὅεὰ δὴ οπιηὶβ 
ἱερομηνέα ᾳυοαμε 8ῖ: νουμηνία, 
τηϊῃϊ ΠῸΠ Πα αοί. Νὴ ανροοτγα- 
ἘΠ Σ ἱερομηνίας, ὨΪΠῈ11 δὰ 
48 πῃ ἑορτώδεις ἡμέρας ἱπίοτ- 
Ῥτγείδίαγ, Εἰ δῖα εχ 60 ϑυϊά. οἱ 
Ποβυοι. [Οἱ 561ιο!. ΡΙπά. Νεπι, 
ΠῚ 2 ἱερομηνέαι δὲ λέγονται 
αἵ ἐν τῷ μηνὶ ἱεραὶ ἢμέραι 
οἷαιδήποτε ϑεοῖς ἀνειμέναι... .] 
Αἀάς αυοὰ ΤΠῦυο. Π 4 ΡΙδίαθαθ, ἃ 
ΤΠοΡδηΪΒ τελευτῶντος τοῦ μηνός 
οσουρδίδβ αἀἰοῖί,“ Ὁ αἰκ. Ηδθο αυϊ- 
ἀθῖη ναῦῦα οαπὶ 1Π|Δ Ορ᾿πΐοπ6 δὶ 
ΘΟΠΟΙ ΠΡ βία πιϑγαηΐ, αἰ οχραρηᾶ- 
{0 Π6ΠΔ τὐρῖϊβδ ροβίγοπηα πιθηβὶβ 
πΠοοίΘ ἱποῃοδίδπι, ρυῖπιο ἀϊθ ρτο- 
ΧΙΠῚΪ ΠΙοη 518. ρῬογίδοίαδμη ἀϊοθυθηι, 
Αἱ ΤΟΥ ἀἸ4 68 γοῦρᾷ τελευτῶντος 
τοῦ μηνός ποῃ ἴδ᾽, θὶ ἀθ νββρθῦδ. 
56 ἰεροτε πρώτου ὕπνου, 4τ0 

ἯΙ 



οΩ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Γ, νς΄. 

νόμον χαϑεστῶτα. 

τοὺς βλαπτοίμεϑια. 

τὸν ἐπιόντα πολέμιον ὅσιον 
- 3 4 ᾿ “-» 9 ἋἋ ᾽ ’ 9 

εἰναι ἀμυνεσϑαι. καὶ νῦν οὐκ ἂν εἰκοτῶς δι 
᾽ 

αυ- 

εἰ γὰρ τῷ αὐτίκα χρησίμῳ 
ὑμῶν τὲ καὶ ἐκείνων πολεμίῳ τὸ δίκαιον λήψε-- 
σϑε, τοῦ μὲν ὀρθοῦ φανεῖσϑε οὐκ ἀληϑεῖς κρι- 
ταὶ ὄντες. τὸ δὲ ξυμφέρον μᾶλλον ϑεραπεύοντες. 
καίτοι εἰ νῦν ὑμῖν ὠφέλιμοι δοκοῦσιν εἶναι, πολὺ 
καὶ ἡμεῖς καὶ οἱ ἄλλοι “Ἥλληνες μᾶλλον τότε ὅτε 

8 8. ὑμῶν τε. τε οπι. (. Βα5. αν. Ανν ἢν, Ὁ ἀπ. Βατ, Οἵ, δἄπ, 

ΤΠΕθαπὶ Ρ]αίαθαβ ἱπίγασα ιν. (1 
2, 1), 564 δῖ, αἱ 46 ἰηβίδηιϊ 
αἸΠαοι!]ο ροβίθγὶ ἀϊοὶ (Π 8, 4) εἱ 
ἴπρα Ρ]αἰαοθηβίυτη ἃσὶλαν, ΡΟΒαΪί, 
Ῥγδθίθγοα ἀνᾶθοοβ οἷν} 5. αἰ οὶ ἴηϊ- 
ἀστη ΠΟ ἃ τηραᾶϊα ποοίθ οΟΠη- 
Ῥαΐαθβθ, β6α ἃ 5015 οοοᾶϑι ρεῖ- 
Ῥεπαϊ ᾿αθ οι ΟἸατ 55. Θ᾽ δοίτῃ, Πϊβίου. 
Ῥ- 8. θεπίᾳιθ Βιιυπιᾶ πη 5 ἴῃ [πα. 
Ῥεπη 51}, ΜΊα, ἱερομηνέαν ἃ 51.111 
γΌΟΘ ἑορτή ἰϊὰ (πίττῃ αἰ ἔογτο ἀο- 
ὁδί, αὐ ἕορτη ᾿Ρ5 ὉΠ 50] ΘἸΩῊ 6 
(εἴπ 658 ὺ,ερομηνέα αἰ 6 πὶ 5 0]- 
16 πη 61], ἀΐθ ἔθ βύατῃ (οἰ Π 6 ἢ 
Βδβιίαρ, Ἐρφιοτίδ 5) βἰσπϊῆοοι. 
Οἵ, ἤεργια, ἀπίαψα. αν. αὶ ὃ 44 
αάη. 12. Βοβοοηῃ, Απίᾳα, τ, 1 
Ρ. 597. Α. Μοιμηιβθηὶ Ἠβθουίοὶ. 
ρ. 108 8ᾶη. --- τὸν... νόμον 
καϑεστῶτα. Ὅδ οΟΙοοδιϊοη6 
οἴσν απ. ἸΟΟ0. 

8. ὃ. εἰ τῷ αὐτίκα χρη- 
σέμῳ... τὸ δίκαιον λή- 
φεσϑε, 5ὶ οὐ οχ ρυδβθϑθῃίὶ 
αΔΠΠΠῚ 46 νοϑίτα οὐ ὁχ 0 511}] 
{ΠΟΥ α τ οαΐϊο ἀείατο ΘΟ 5Π0- 
5Βορίϊβ, Νοὴ τροίθ ἴῃ οο]]οοδίϊοπο 
τε καὶ ρανιἰοα]άταπι μδοροηί. ΝΑ Πα 
ΠῸΠ ΤηΪπιι8. ἀπι8π| τὸ χρήσιμον 
εἰ “τὸ πολέμιον ἰπΐον 586 ορροβίίἃ 
βΒιπὶ ὑμῶν οἱ ἐκείνων, αποά α4ι0 
Πλᾷ ΟἿ8 ΔρΡρδυου οί, ἱπν ΘΒ πηι νου 0- 
ΓᾺΠῚ ΟΥαΪΠΘΙῚ βουρίον μία, ΟΝ 
ΠΠ 71, 1. δ αιϊῖνα5. νεῖῦθο λαμβά- 
νειν ἈΡΡΟϑί(ι18. 6ϑί ῬΑγιίου δίαιιθ 
μετρεῖν, εἰκάξειν, τελμαίρεσϑαί 
τί τινι ἀϊοϊψιν: γτϑιϊοη θη βίρηὶ- 
Πα, 6Χ 4 Ἀ]Παα]α Ἰαάϊοαίαν, 
ο΄, 59, 1 οἴκτῳ σώφρονι. λαβόν- 
τας εἰ Ρίαι, Αἱς. 18 ὀργῇ δ᾽ 
ἄμα καὶ φόβῳ τὸ γεγονὸς λαμ- 

βάνοντες. Ῥυδθι γαιϊοηῖθιιβ ἰπίϑν. 
56. οοῃὨϊαΠοΙΪ8Β οαπὶ οδάθηι ᾿παῖοὶὶ 
Ἰηϊααϊία5. σοπίϊποαίατ, 56Π16] ΑΥῚΪ- 
Οα] 5. ῬΟΒὶ 15. δϑί. Οριεῖπιο ΟἸα55. 
Θοη[ενὶ Θεπιοβίι. ΧΎΠΙ 81 τὸ 
μὲν. .. πρῶτον κλέμμα μὲν 
Φιλίππου, δωροδόπημα δὲ τῶν 
ἀδίκων τούτων ἀνϑρώπων. 
Κυαθρον οοπίθοϊώ πολεμίως, ὁοτη- 
Ῥάᾶτδῃβ ΙΥ 17, 8 λάβετε αὐτοὺς 
μὴ πολεμίως οὐ 4}18,. ἴῃ ἀυῖθὰ85 
λαμβάνειν βοπᾶὶ Δ οοίρογ ἴῃ 
Ὀοπαμ διιὲ τη ]ᾶτη ΡΥ ἢ 
(οἴ, 54. ΓΝ 106), αι86 οοπὶοοίιγϑ 
Ῥἰδουὶ Ηδαβίο Γαοαθ τ, ΤΊναο. ᾿. 84. 
Μίμιβ ἀρίθ ἰδιηδὴ αδπὶ ν ΘΥ θ ἃ 
ΔΙϊοαϊ5 π᾿ πλῖοο 56 ΠΟ. 1 
Δηἶπη0. δοοίρ γα νἱάοίυν ἀϊοὶ 
ἰῈ5 ΒΟ. 1} ἀηΐπ|0 ΔοοΙρΘΓΘ, 
αὐᾶτο Ηλδαβίυβ τὸ δίκαιον ποὶ 
Βοπογδιΐπη ἰᾷ, ᾳαοᾶ ἰαδίμμῃ 510, 
βοᾷ αὐδίθπιβ ᾿Ἰιὰ Ἰπἀϊοαπάυπι Ρτο- 
Ῥοπϑίαν ἃ ΡΙ δία θη βι 5 ν Ὁ] 6588. 
Βεά πὸ βῖο αυϊάοπι πολεμέως 
ῬτοΡΑ ἢ αίοπι μαυο, Νὰπι ΤΠὸ- 
ῬΘΠΟΥ ΠῚ ΟΠ] Οαϊ ἤδαὰθ ἴῃ οἷβ 
αιδθ δη θοθββουιηΐ πθαῖιθ ἴῃ οἷβ 
4ιᾶθ βϑοιηίαῦ Πα ἢὺ τηρηῖο; 
ἀδ δουῦιιπὶ ἰηϊπιϊοῖ εἶα δαίθπι πιοᾶο 
ΘΧΡΟϑἰ μα] 6ϑί. Οοῃίνα Ο(]855,, 4] 
τὸ δίκαιον λαμβάνειν ἰάθη 6556 
νὰν δίφας δικάξειν νὶά6 Απηδὶ. 
ΡἸ]. 1808 ρ.117.---οω,ανεῖσϑε. 
ΟΥ̓, δαη. 42, ὅ. 

δ. ἃ. 18 ον, οὐ «το δὲν δὰ 
Αὐρηάθ ργοποηιθη ἴῃ Ορροϑβίτϊοηθ 
οπηΐβϑιμι, Οἱ. ΥἹ 84, 8, -- τότε. 
ϑαρρΡ!. ἡμὲξν. Οἱ, 1 86, 2. --- 
ὅτε... ἦτε] ἐπὶ τῶν Μηδι- 
κῶν. ὅ))0). - 
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ἐν μείζονι κινδύνῳ ἦτε. νῦν μὲν γὰρ ἕτέροις 
ὑμεῖς ἐπέρχεσϑε δεινοί. ἐν ἐκείνῳ δὲ τῷ καιρῷ. 
ὅτε πᾶσι δουλείαν “ο΄ ὁ βάρβαρος, οἵδε 
μετ΄ αὐτοῦ ἦσαν. καὶ δίκαιον ἡμῶν τῆς νῦν 
ἁμαρτίας. εἰ ἄρα ἡμάρτηται, ἀντιϑεῖναι τὴν τότε 
προϑυμίαν, καὶ μείζω τὲ πρὸς ἐλάσσω εὑρήσετε 
καὶ ἐν καιροῖς οἷς σπάνιον ἦν τῶν Ελλήνων τινὰ 
ἀρετὴν τῇ Ξέρξου δυνάμει ἀντιτάξασϑαι, ἐπῃ- 
νοὔντό τε μᾶλλον οἵ μὴ τὰ ξύμφορα πρὸς τὴν 
ἔφοδον αὑτοῖς ἀσφαλείᾳ πράσσοντες, ἐθέλοντες 
δὲ τολμᾶν μετὰ κινδύνων τὰ βέλτιστα. ὧν ἡμεῖς 
γενόμενοι καὶ τιμηϑέντες ἐς τὰ πρῶτα νῦν ἐπὶ 
τοῖς αὐτοῖς δέδιμεν μὴ διαφϑαρῶμεν, ᾿Αϑηναίους 
ἑλόμενοι δικαίως μᾶλλον ἢ ὑμᾶς κερδαλέως. καί-- 
τοι χρὴ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν ὁμοίως φαίνεσϑαι 

ὃ ὅ. 

ὃ ὅ. τῆς ΤῊ Ὡ ΚΣ 
ἐνον ἀντιϑεῖναι. Οἱ. αάῃη. 
85.: 2. ῬγᾶθΡ οδί πιπὶ ἡμῶν οἀ 
ἀϊρατηαπε (τῆς νῦν ἁμαρτίας εἰ 
τὴν τότε προϑυμίέαν) 5ρεοίαι. 
- εἰ ἄρα, 5ἷ πιοάο. Οὗ 67, 1. 
-π-μεέξω... ἐλάσσω) μείξω 
προϑυμίαν πρὸς ἐλάσσω ἅμαρ- 
τίαν. ὅ:}0], -- σπάνιον ἦν. 
ῬΠαΥτηΪ οηἷπὶ ἀγαθοὶ Χουχὶβ ἰπὶ- 
ΡΘΥΙΟ 56 ΕΑ ΒΕΘΘΥΤΙΝΣ Οἱ, Ηεγοάοι. 
ΥΙΗ 182. 188. ἐπῃνοῦντο 
πές σοιος ες, Ια ἀ 08} - 

ἰατάι πιασὶϑ, 4101, 4 ἃ 8 
10518 αὐ 118 ο55θηΐ, σοῃηίγᾶ 
᾿τὴ Ρ δία πα (1. 6, 8 ἱπιρθίαπι 
ὈΔΓΘΔΓΟΓᾺΠῚ ἃ 56 ἀνεγίθη ἀμ} ἴπ 
ἀπτο (νοὶ ΡῈ. οὐΐϊατῃ οἱ ὑγ8ῃ - 
4 αἸΠΠ1{α 61) ἔδοϊ δ πὺ (1. 6, 
ὈδΡθαγΒ 856. ΒΡ πη 608). [τὰ 
ἤᾶθο ᾿ῃ(6]]} ρθη άα 6558 ἀσουίτηι5 
ἴῃ δὰ, πιαὶ, Τ' ἃ ξύμφορα ΤῸΝ 
αὑτοῖς ἰϑτταν Θιἰ ΔῈ 5] ΘΟ] οδνὶ 
Ροϊογδηῖ: τὰ αὑτοῖς πρὸς τὴν 
ἔφοδον ξύμφορα. ᾿ἀσφαλείᾳ αΑἰϊὶ 
5186 ΒΕοουΤΙίαιϊ5Β οαιι858 οχ- 
ΡΙϊοαι. Οὗ Π 44, 8. ,,Αὐ τὶ 
ἀδιῖνιβ ἀσφαλείᾳ, ΘΟῸΠ] οΟὨίΓἃ- 
Υ]Ὰ5. 510 γ6ΓὈ 8 μετὰ κινδύνων, 
Ἰοουϊίου! δι᾽ ἀσφαλείας 1 11 

αὑτοῖς ΒΕΚΚ, Ψυϊθο δὲ ἴῃ ᾿1θγῖ8. π|858. αὐτοῖς. ΟἿ, ἀἅπ, 

ν᾽ ἀδέαν γοβροπάθνο, ἱ, 6. ἴῃ ἰα 00.“ 
Ατη. Οἱ. δάη, 82, 4. 

806. ὧν ἡμεῖς γενόμενοι, 
6Χ ἀπ οΥὰπὶ Πα 610 ἰϊοθί 05 
ὰ δα ἰ πτι8. Ρ] ἴδ Θἢ565 ΘΗ ΠῚ αἰ]- 
᾿Παΐθπὶ ᾿ομοϑίαιϊ Ὀ6}10 ΡῬογβίθο 
660 Ροβίροβιαθγαηΐϊ, αὖ ὈΓΒΘΠῚ 
5Ό8ΠΊ ῬΘΓ515. ΘΟ ΙΓ μ απ το] ]ῃ - 
4αοΓΘηΐ. Οἵ. δάη, ὅγ, 8, - τεμη- 
ϑέντες ἐς τὰ πρῶτα. Οἵ, Π 
11, Ὡ, ΄'Ὁὶ δάη. οἱ Μιυθηβοῃ, ἀκα 
ἘΠΕ: ΡΙΔια 6 6η8. Ρ. 602 Ξ5Ξᾳᾳ. Θυοὰ 
εἰἰαπιὶ ἀριστεῖα εἷ5Β ἀδία 6558 
ΡΙαίδγομι5. Αὐϊδί, 20 ἰοϑίαίαν, ἀδ 
60 ἀπθῖίαί φυϊάοπιὶ ΜΕ, Ηϊβι. αν, 
Πρ. 801, 568 νυἱχ Ἰάομθα ἀθ 
οαυβα. 6 γοιθὶ5 ἐς τὰ πρῶτα 
οἵ, 89, 2. 

δ. 1. καέτοι...φαίνεσϑαι 
γιγνώσκοντας. σ 8 8 
φανεῖσϑ᾽ε οὐκ ἀληϑεῖς κριταὶ 
ὄντες. Ιἄάοπι Ιβοου. Π1 18 Πἰβ 
γο]5 οοΙηπιρηάαί: ἀεὶ ταὐτὰ 
περὶ τῶν αὐτῶν γίγνωσκε. Ηος 
οοηδίδηςϊθ ργαθοθρίμμη ΟΡΡΟΠϊ 
ἀϊνουβαθ γϑίϊοπὶ, 4αὰὰ Ρ] αἰ 66 η 565 
{ἰπηθηΐ μ6 ἀδ 58 ᾿ιοπδβίαία δίαᾳιι 
᾿Ἰαβύι16 ᾿Ἰαἀ]οοίιν, ῬοΥΙ σα απὸ θη ΐ τη 
6558. αἀἸϊοιπηί, π6 οδάθῃ ἀθ οδαϑἃ, 
αὰα δπίεα (οὐ τὰ ξυμφορα 

Ἶ« 
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γιγνώσκοντας καὶ τὸ ξυμφέρον μὴ ἄλλο τι νο- 
μίσαι ἢ τῶν ξυμμάχων τοῖς ἀγαϑοῖς ὅταν ἀεὶ 
βέβαιον τὴν χάριν τῆς ἀρετῆς ἔχουσι καὶ τὸ πα- 
ραυτίχα που ἱἐμῖν ὠφέλιμον καϑιστῆται. 

ἘΣΤΙ δ΄- Προσσκέψασϑέ τὲ ὅτι νῦν μὲν παράδειγμα 
ξοντες. ὅτι ΤΟΙ͂Σ πολλοῖς τῶν ᾿Βλλήνων ἀνδραγαϑίέας νομίξζεσϑε" 
““ακεδαιμό- ὶ ; ᾿  ΡΜΕ ΝΟΥ εἰ δὲ περ ἡμῶν γνώσεσϑε μὴ τὰ εἰχότα (οὐ γὰρ 

περὶ δὲ τοῦ 

ἐν τς ἔχωσι οοὐά, ΟἿ, δάη. 
ὑμῖν Τι, ναι, Τὰν, Ρα], Νεπ. Ὁ, Ε, Εν α. Η. ΑΙΠ ἡμῖν, υοὰ 

Ῥίδοογθ ροββεῖ, δὶ βθηΐθηϊϊ ἃ β'θη θυ }}8 δϑϑϑί, 
τη} ΠΟΏΠ1} καϑέστηται, ταὶπι8 καϑιστῆται. ει. ΡΔ]. αν. 

Τοοία, Καϑίσταται ὁχ ἢ. δὲ Μοβαα. τεοερὶϊ Ποίηι., 
Βεὰ πρὸ ὅτ᾽ ἄν ἀρίποερδ ροϑβίία τὰ Βδρδυνδυὶ Ροδϑιιηΐ, Ροβὲ ὅτ᾽ ροδυΐι. 

ΟΥ, δάη. 

4αϊ Ἀηΐρᾶ ΟΟΠΠΊἃ 

αἰ δὰ ἀϊνονϑα θη πη ἰδία γθξογαηταγ, Π60 ὅτε, 1ἴά αιοὰ Ηοΐπι. δα βιϊπηϑί, 
οϑύ αυδηἀοασπϊάρτῃ, 
40, 8. Οδίογαπι νά. δάηῃ. 

(ᾶρ. δή. αὶ 1. προσκέψασϑε οοἀά, 

ποὺ ἄν ρτὸ ἐάν Τπιογάϊδουπι. ΟΥ̓, 54. ΙΝ 

ἡ Νοη προσκέψασϑε, 
δηΐθᾶ οοηβίαθνδίθ, ἢἶο δχϑρθοίο, 588 ρυδείεγθβ οοηβί δυϑδίθ, 
ϊ. 6. προσσκέψασϑε. Ὀΐ ΒοΠοθιηᾶπη, δὰ [βαθὰπὶ ρ᾿. 444.“ Μεοὶπ εκ. 
διπι. ΠῚ ρ. 804, Ιά6πὶ ργοροβευὶ Ηθυνογά. ϑέθά, Το, Ρ. 44. 

αὑτοῖς πράσσοντες, ἐθέλοντες 
δὲ τολμᾶν τὰ βέλτιστα) 5υπὶ- 
τὴἶβδ ΠΟΠΟΥθιι5. ἤρου! βἰηΐ, ἰδγη 
(ἀϑηναίους ἑλόμενοι δικαίως 
μᾶλλον ἢ Λακεδαιμονίους κερ- 
δαλέως) ρεγθϑηῦ, ϑ1Π1}18 βθηΐθῃ- 
{Ἰυ τη. ΘΟΠΘΧΙΒ ἰπιθροθα ἷν ἰηίθυ 
51, 4 εἱ ὅ8, 1. -- καὶ τὸ ξυμ- 
φέρον... καϑιστῆται, οἱ 
οοΙμπι άπ πὶ ποὴ ἃἰϊαά ααὐἰὰ 
Ραΐαᾶγτθ αυδηὶ οὑτῇ, ὈΟΠἢΪ8 
500118 ἀπὶ 56 ΠΡ ΘΓ ΟΘΥ 8 ΠῚ 
νι τέαςῖὶ5 σναύϊδ πὶ ὨδὈεοΙϊ5, 
οὐϊα πὶ ΡΥ 6565 ΤΟΥΓΌΤΩ 00} - 
αἀἰοὶο δἰϊᾳυδίθημβΒ δχΧ 88 
νοϑίτο οοηδύϊταϊτατ, ὶ. 6. ΝΘ. ΠῚ 
οοιῃημηοᾶιτη ἰδὲ ἰδία πὶ ΟΘΓΩΪ ΤΌΣ, 
ὉΪ ΡΥΔΘΒ6Π5 Ε{}1085 Θατη ρουρ δία 
ἴῃ Β0ΟΙ05 Ὀδη6 τηθῦϊ05 ρυδιϊἃ 
οοπὶαπρὶίαν, ἀθηθγαὶ δυΐθηι ΠΠΠπᾷ 
οοηδβίδηςιο ρυδδϑοθρίαηι αἱ [,806- 
ἀδϑιηοηΐοβ οὐ θη ἀθ αἀυἃ δρίιαν 
Οδ Π5Ά ΤῊ τοίογιαν, ἂν ἀρρᾶγθι ὃΧ 
ἱμνῆπ, δου, ψομέσαι οἱ ὑμῖν. Οοι- 
ὑὐαυϊαπὶ γϑιίοηθ 065 δῦ, 8. 
Οὐπὶ τοῖο Βοταπι νϑιθογαπὶ οἷν. 
οαἰϊα Ρ]αίθθθ 8565 οβίθπάογο βίι- 
ἀραηΐ Γοτγεϊυαἀ π8. ἴθ Ὀ6 110 Ῥουβίοο 
ΘΧἸ θ᾽ 86. ροΥαύϊατη 5101 ἀθθουὶ, ἴῃ 
ὉΟΠΟΓΙΙΠῚ. ΒΟΟΪΟΥ ΠῚ ΠΌΠΊΘΥΟ ἰρϑὶ 

Ῥυδοοῖριιο πᾶρουὶ νοϊαπηί (οἵ. 58, 
1. 4. 608, 2. 64, 2) 5υδιηαὰθ 
ῬΟ 5 πη πὶ Υἰγιαίθπι ἀοβιρηδηΐ 
(εἴ δ6;15::-5 7; Σ᾽ 58; 19 08}. ..4- 
Ψψοουϊα ποῦ ἷ. 6, Δἰϊα αϑίθ ΠῈ5 
(οἴ, Π| 87, 2) ᾿πάϊοαιαν ΡΥ θϑθηίθιη 
ΟΠ] αίθη. ταὶ ΟΥ5 Δ ΘΒΕ πη ἢ ἀ8 ΠῚ 
6556 αυδηὶ σγαίϊδα οἱ ἢ οἴυτη, ϑρτείδ 
Πρτουπὶ δαοίογιίαία Ἠρὶπηδηηὶ 
δπηθηαιοποπὶ ἔχουσι παπο τϑοὶ- 
Ῥἰδπάϑηι 6556 ἀποίτηι5, απο ἃ γ ΘΥιιΩα, 
ΘΟΠΊΠΙΟ ΠῚ ΠΟῊ τθοῖθ ᾿ἰὰ ΘΧβ βίου 
ἀἰοίταν, 5ὶ 88. ορδιϊδπι ἰῇ ἀΠῖν ΘΡΒΌΤῚ 
θΟηΪ5. 500115 Ἰιαθίτδαι (θᾶ πὰ ὅταν 
ἔχωσι ἰάδπι δϑὺ δίψα ὅταν τις 
ἔχῃ) 1μλοραδοιλοιπογιιη δοοοᾶᾶι 
ἈΠ1|185 ; ΠΑ ΠῚ αὐγιιΠ] 4 ὰ6 δῦ ρθη ογᾶ- 
{ἴἰπὶ δαὺ 51 Πρ. Πδυῖτα Βορέου οἰ οααὶ 
ἀοθοραῦ, Αὐάδοῖου οϑὺ Ὠοργδοὶ 
οοπίθοιιτα κἂν... πον μὴ 
ὠφέλιμον καϑιστζῆται. Οοπίγα 
ΟἸΔ55., 4] κἂν... ὑμῖν ὠφέ- 
λιμον ἀνϑιστῆται ρτοροβαυῖε, οἵ, 
Αμη8]. ΡΠ]. 1808 . 117 88. 

Οδρ. 57. 8.1. μὴ τὰ εἰκότα. 
Οἱ, Ἠδγύπηρ ἀθ Ραγι. ΠῚ ῥ. 108. 
--- οὐ γὰρ μεμπτῶν. 
Ηδθὸ ἰμιθυροϑίοο Ρυορτῖθ Ροϑὲ 
νοῦ ὁρᾶτε ὅπως οοἸ]οοαπάᾶ 
δγαῖ; 968 511}1168 ἰῃπεθγὶ Θού ΟΠ ΠῚ 



[ὼ] 

[1] 

ΕΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (ΠῚ 86. 57.) 101 

9 τ ᾿ . , , ἢ “ ταψηφισαμε- ἀφανῆ κρινεῖτε τὴν δίκην τήνδε, ἐπαινούμενοι δὲ ἘΠ λρτ1 
περὶ οὐδ᾽ ἡμῶν μεμπτῶν), ὁρᾶτε ὅπως μὴ οὔκ κούσονται ἀ- 
ἀποδέξωνται ἀνδρῶν ἀγαϑῶν πέρι αὐτοὺς “τον ἘΡΟΨΨ 
νους ὄντας ἀπρεπές τι ἐπιγνῶναι, οὐδὲ πρὸς ἔε-- τὸ μέγεϑος 

τῆςσφῶνξυιι- ροῖς τοῖς κοινοῖς σκῦλα ἀπὸ ἡμῶν τῶν εὐεργετῶν Ἔ πξνοὶ 
τῆς Ἑλλάδος ἀνατεϑῆναι. δεινὸν δὲ δόξει εἶναι ᾿ ρονται. 
Πλάταιαν “ακεδαιμονίους πορϑῆσαι, καὶ τοὺς 
μὲν πατέρας ἀναγράψαι ἐς τὸν τρίποδα τὸν ἐν 
Ζελφοῖς δι᾿ ἀρετὴν τὴν πόλιν, ὑμᾶς δὲ καὶ ἐκ 
παντὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ πανοικησίᾳ: διὰ Θηβαίους 
ἐξαλεῖψαι. ἐς τοῦτο γὰρ δὴ ξυμφορᾶς προχεέχῶ- 
ρήκαμεν, οἵτινες Μήδων τὲ κρατησάντων ἀπωλ- 
λύμεϑα καὶ νῦν ἐν ὑμῖν τοῖς πρὶν φιλτάτοις 
Θηβαίων ἡσσώμεϑα καὶ δύο ἀγῶνας τοὺς με- 
γίστους ὑπέστημεν. τότε μέν, τὴν πόλιν εἰ μὴ 

8 2, πανοικησίᾳ. ΟἹ. ῬΆ]. Βᾶ5. Ψὶπά, Μοδβαι. τῇ, ἀτ, ΟἾγ. 
πανοικεσίᾳ. [Ιάφδτηῃ δρυὰ 1105 4οατι6 Βορρίονεβ ἰερὶ, βοὰ ἀρυὰ 
Τῆς, ΠῚ 10 πανοικησίᾳ 5:6 πιᾶσπᾶ βογὶρίθιταθ νϑυϊείαίθ ὄχϑίδυθ 
ἀοοοὶ θπκι, ἈΑοοραάϊν Ὅ1ο ὅδΔ55, ΧΙ Ὕ. Οὗ Το. δὰ Ῥῆγγη. τ. δ16. 

8 8. ἀπωλλύμεϑα 855. Ο]. Μοβαι. Βθκκ. οὐ δχ δοῦν, Αὐρ, 
γυϊοο ἀπολλύμεθα. Οἵ. αάη. 

ὑΡΘ ὨΒΡΟΒΙΙ0Π65 νἱάθ ΤΥ 72. Ν' 17. 
ΥἹΙ 104. ΝΙΠ 48. Ουπὶ 5ϑηίθηϊὶα 
οἵ, 84], δι. 81 εὐ ἰθ1 Οουνί. -- 
οὐκ ἀποδέξωνται, δδροτθο 
Ρδιϊαπῦιν, Οἵ. ΝἹ 48, 8. 1ηῇ- 
Ὠἰἶντι8 51 ΠΉ} 106 Ροβί δέχεσϑαι 
ὅ8,.1. --- ἐπιγνῶναι. Οὗ δάη. 
170, 2.--᾽οὐδὲ (ἀποδέξωνται), 
ἵπΡ, χκαὶ (ὁρᾶτε ὅπως μὴ) οὐκ 
ἀποδ. πρὸς ἱεροῖς τοῖς 
κοινοῖς. ἸἹπίρ!]θ σα τΘΠ1ρ1ὰ ἰο 
ατδροῖαθ Ομ πιαπῖδ, 46. αὔἰθι5 
οἵ. δάπ, Υ 18, 2. 

ὃ 23, τὸν τρέποδα τὸν ἐν 
Δελφοῖς) τὸν ἐκ τῶν Μηδι- 
κῶν σκύλων. 861101.,,ὙἹὰ. Ηδτο- 
ἀοί, ΙΧ 80 εὐ Τὰς. 1 139.“ Ὁ α Κα, 
- ἐξαλεῖψαι. ΡΆΪΟΠ ΡῈ γθβροη- 
αἀοὺ 5ιρουϊουϊ ἀναγράψαι εὐ ἀδθ 
Βοτηϊηϊ θυ ΠΟ πηΐηιι5 τϑοίς αϊοὶ- 
ἴὰ απδπὶ [,8, ἄἀδ]θγο, αυοά 
ῬΑΡΙου Ῥυορυΐα ἐδ οσδά δὴ 6 4|00 
ν6] ἰπάϊοα δἰΐαιιο οἱ ἰρβϑὰπιὶ δ ἃ - 
ἄδτα δρυᾶ Το. οἱ ΡΙη. Εχοπι- 
Ῥαᾷ ἀτδθοὶ νϑυδὶ νἱπὶ ἰναηβ] αἰ ἃ πὶ 

Πα ὈΘητἶβ νἱά6 ἀρὰ Α 680}. ὙΠΟ Θρ}ι. 
808. Επν. ΗὶρρΡ. 1341. Οὗ, ΒΙοιηΐ, 
Ἄδβοῃ. ΤΠοῦ. (1055. ν. 18. 

8 8. οὗ τινὲς... ἀπωλ- 
λύμεϑα, «αἰ εὖ, ὁ Μεαὶ 
ν᾽οϊβϑθηῦ (ἀρὰ ὙΠΟΡΠΟΡΥΪἃ 5, 
δαΐ, δὶ πδηο νἱοίουϊ πὶ ΡΟΥΒΆΓΕΠῚ 
ΠΟΙΉΪΠΑΡΘ. ΠΟῚ γὶβθ., ΟΠΊΠΪΠΟ ΟἿ ΠΏ 
ΒΌΡΘΥΙΟΥ 65 ἔδοι οϑ56ηΐ Χοι- 
χὶβ ᾿νγαρίῖοη6 οἱ ραρπὶβ 8α ΤΠοι- 
ΠΊΟΡΥΪα5. οἱ Αὐτομηϊβί πη ΘΟΙΊΓηΪ5- 
58), ρου θᾶτηιι5. {05 δηῃϊπὶ 
ΒΟΥ ΠῚ ἃ ΧΟΥΧΘ δχθυοϊ πὶ ΡΥ Βοθο- 
(τὰ ἴῃ Αἰΐσαπι ἀποθπίθ ἱποθηᾶϊο 
ἀοϊεια δδί, δηΐδ οαΐι5 ἀν ϑηίαμη ᾿ρ 51 
ουπὶ ΤΠΘβρθηβίθιβ ἴῃ ΡΘΙοροππο- 
50Π| δπηϊσιαιαηῖ, Οἱ, Ηδγοάοι. 
ὙΠΙ 50. διιοὰ. ΧΙ 14. Τυβι. ΤΠ 
12. [πηρθιΐθοιο πὰ 60 ἔπ 5856, 
αἱ ΡΘΥΙΓΘ ἢ ὁ ΘΧρυϊπηὶ ΒΒ 1 Οδίαν 
ΒΙοοτηΐ, ἴῃ εἀ. 2, -- ἐν ὑμῖν, 
ἃρυά νοβ8. Τὰπ ἡσσᾶσϑαι νὶ 
[ογθηβὶ αἰούαπι ἐβι. Οἱ. δάῃ. 58,1. 
- τότε μέν. ,,οΐετο δὰ {Ππἀ 
[ΘΠ Ρ 5. θ6}}} ῬεΙορ μη οβίδοὶ, οη} 



ἔπειτα ἐπι- 
κλάσαι ΛΔακε- 
δαιμονίους 
σπουδάξουσι, 
καὶ ἐπισκ 
πτουσιν αὖ- εἴ τι ὑπὸ Θηβαίων ἐπείσϑητε, 
τοῖς, μάλιστα ἀγταπαιτῆσαι αὐτοὺς μὴ κτείνειν οὗς μὴ ὑμῖν 
ὅτι εὐεργέται 
αὐτῶν γεγέ- 
νηνταν μνη- 
μονεύοντες. 

102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙ, νξ. “νη΄. 

παρέδομεν, λιμῷ διαφϑαρῆναι, νῦν δὲ ϑανάτου 
κρίνεσθαι. καὶ περιεώσμεϑα ἐκ πάντων Πλαταιῆς, 
οἱ παρὰ δύναμιν πρόϑυμοι ἐς τοὺς Ἕλληνας, 
ἐφῆμοι καὶ ἀτιμώρητοι" καὶ οὔτε τῶν τότε ξυμ- 
μόχων ὠφελεῖ οὐδείς, ὑμεῖς τε, ὦ “Ἰακεδαιμόνιοι, 

ἡ μόνη ἐλπίς, δέδιμεν μὴ οὐ βέβαιοι ἦτε. 
ὃ. Καίτοι ἀξιοῦμέν γε καὶ ϑεῶν ἕνεκα τῶν 

ξυμμαχικῶν ποτὲ γενομένων καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς 
ἐς τοὺς Ἥ λληνας καμφϑῆναι ὑμᾶς καὶ μεταγνῶναι 

» " 

τὴν τὲ δωρεὰν 

ϑανάτου κρίνεσθαι Και, Η. Βθο. ΒΕκΚκ, Ψαϊρο ϑανάτου δίκῃ 
πρίν. ΟἿ δᾶη. 

ΡΙ]αίδθθ 565 ὈΥΌ ΘΠ 518π| δορά 86- 
τη} 15 ἀδάθγθης ἱπορῖα οοδοιὶ, Οἵ, 
ὁ, δῶ. 59... Ηδδοκ, --- ϑανά- 
του κρίνεσθαι. Ὅε σοηρίϊνο 
οἵ. Κυυδρ, τ. 8 47, 22 δάῃη. 1. 
Χϑη. γι. 1 2, 14. 

84. καὶ περιεώσμεϑα. 
ἀτιμώρητοι. ,Οοπδρίουα δϑὲ 
δηΪΠπηΐ δϑουϊψπο οἱ ἀθβρθυδίϊο ἴῃ 
1118. νϑυθἷβ, δὶ ον! θη8. ὑγδη 5] 10 
ἴπ {Π0 περιεώσμεϑα [ἀποὰ ἃ νὶ 
ἴῃ ΟἸΏΠ6 πὶ ρϑιίθιῃ ἰγυαἀοπάᾶϊ 
ἴῃ ΠΟ ΟΠ Θ ΠῚ τϑιοἰθηἀὶ {ΓΔ 5.6 
ἀοοοὶ ΒΙοοιἝ.1, ἐκ (εχ οπιπὶ 
50 οἱ Θὐα τε ἢ Πιἃ ἢ 8) Ορ Ϊπιδ ΡΓῸ 
γυ]σανὶ ὑπό [ργῸ 400 ἰδπηδη δἰϊδπι 
69, ἦν αὶ νϊά. ἀάη., ΙΔ ταν} ἀϑὰν- 
ῬΑΐαπι, τηθϑϑίθ Ροβίροβίμαπι Πλα- 
ταιῆς οὐ Ἰᾶχῖιβ δάποχα ἐρῆμοι 
καὶ ἀτιμ. [ρταράϊοαία νθυθὶ 
περιεώσμεϑ'α] Θοπ51110 5ουιρύου!β 
πἶθθ 8διϊβίαοϊπιηι, “Ἢ δἰ 1 πὶ. 
παρὰ δύναμιν. Ἐπ ἀθ τ οἱ 
ἀ6 νϑιδὶβ οἵ. 54, 8. --- ἀτιμώ- 
ρητοι]) οὐδεμίαν βοήϑειαν 
ἔχοντες ὑπό τινος. 86})0]. 
οὔτε τῶν τότε ἦτε. 
0 ἢῆδο ἀηὰ Ὀγονὶ ΘΟ ΡΥ ΘΠ ΘηβίοηΘ 
ἀοβροιδίϊο οἱ 8068 ἰδπὶ ἃρίθ δὰ 

-- 

ΔΠΪΠΠΟ5Β ΟΟΠΙΠΊ ον μἀ085 Πιϊβοθηΐζαν 

οὐ γνϑῦθα παϊὸ δηϊπηουῦ πὶ Παθιιαὶ 
1ᾺΠ| ΘΟΠΡΤΌ ΘΗΐΘΙ οἰθοία οὐ ΘΟ} 1Ὸ- 

οαία βυπὶ (1ὰ ααοά, 51 οὐδείς 
ΟἸΠῚ 5ὉΤηΠη8 ἀοδρονδιίοηθὶ ἴῃ δχῖία 
αἀϊοοίαπι οὐ νοῦθὰ ἡ μόνη ἐλπίς 

τη θη θπὶ 50]}1οἰ δ τὰ οὐ δησ θη ἃ 
{ΓΑ ΠΒΡΟΒΌΘΡΪΒ, 56} {165}, ἃὐ τπἃ 
᾿ᾶθο Θομ ΡΥ  μθηβίο ἰἀοπθαιη ἀο- 
ΟὈΠΙΘη Τὴ 510 0}|55]τη86 ὉΓΕΪ5. οχὶ- 
ΒΕ πηαυὶ ροββίί. Η 1] πὶ. 
βΈΡ ΣΌΣ ΘΓ ΟΣ Ὁ 

. ὅ8. δ 1. τῆς ἀρετῆς] 
τῆς πἰμεύτῆδο Θ6Π0]. Οἵ Π ΤΙ, ϑ. 
-- καμφϑῆναι. [ϑ[τδεῖτι5 ἧὰς 
νἱ ἰγϑηβίδία ἐπικλασϑῆναι, αὐ 
89... 1 ἢ ΟΥ̓ Σ: τὴν τὲ 
δωρεὰν «ον. πρέπει. »,Ἀὐ- 
τοῦς ἰηί. Θηβαίους. Αὰ ᾿ηδηϊ- 
ἀἰναγη 8 {61} ἀνταπαιτῆσαι 50Ὀ- 
ἰθοία πηι Βα θα πα Θη ἀπ πὶ δϑὶ ὑμᾶς 6Χ 
ΒΡ ουϊου 5. Ηδδοῖς. ᾧάντ- 
ἀπαιτῆσαι, ΥΘΡΟΒ806 06. ΡΓῸ 
51 αὶ Ρ]αια Θοηβίαπι ἴῃ αν θ 005 
πιοῦῖτο. Ζωρεαά ἐδ σταῦῖα, ΟΝ, 
Αδβοι, Ῥγοπι. 610. Τὴν δωρεὰν 
μὴ τείνειν, ἴῃὰ ααἰθι5. ᾿πἢ- 
Ὠἰυν 5. ρ6᾽ Δρροβι θη θπὶ 8ΡΡ0ο- 
βΒ'6π8 δὰ ὁχ δάῃ, 116 οὀχρ|ϊοδη- 
ἀπ δϑὺ, αἰγτιιπὶ να θαηὐ ΟἿ ἃ {ΐ ἃ ΠῚ, 
"8 Οοοοἰαδηΐ, ἃὴ σΥ δ 8 Π, Π 6 
οοοϊᾷαυϊβ, 5868 Π6 γὺ8 οοδοῖιϊ 
βἰεἰὶβδ πΠΘοθηὶ ἰηἴουτθ, πη 5 
ΟΟΥΠῚ αὐ πὶ οϑὺ; 56 ἃ δ᾽ ἐθγιι πὶ 
Βϑηὐθηία 6. οαδβἃ ΠΊᾺ]0, ΔἸ 8 ΠῚ 
ΤΠΘΟδηὶϊ ροἰοβίδίθηι [105 οοοϊἀ 6 παὶ 
ΠΟη ΒΑΘ δηΐ. Κυαθσον αυϊ 61, 
αἱ οἰ πὶ αὐτούς ιοιπρίανοται, ἢ η0 
τορπάϊαία οοπϊδοίανα βὰὰ ἤπηο ἰ0- 
ουπὶ δῖο ἱπίθυργοίδίασ: ἃ πὸ ἃ 
νοῦὶβΒ ριδιϊδηθ ΠπΠ0Ὸ5 ἰυτα 

ΩΝ 
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πρέπει, σώφρονά τε ἀντὶ αἰσχρᾶς κομίσασθαι χάριν, 

καὶ μὴ ἡδονὴν δόντας ἄλλοις κακίαν αὐτοὺς ὦ ἄντι-- 
λαβεῖν. βραχὺ γὰρ τὸ τὰ ἡμέτερα σώματα δια- 
φϑεῖραι. ἐπίπονον δὲ τὴν δύσκλειαν αὐτοῦ ἀφα- 
νίσαι. οὐκ ἐχϑροὺς γὰρ ἡμᾶς εἰχότως τιμωρήσεσϑε, 
ἀλλ᾽ εὔνους. κατ᾽ ἀνάγκην πολεμήσαντας. ὥστε 
καὶ τῶν σωμάτων ἄδειαν ποιοῦντες ὅσια ἂν δικά- 
ζοιτε καὶ προνοοῦντες ὅτι ἑκόντας τε ἐλάβετε καὶ 
χεῖρας προϊσχομένους (ὁ δὲ νόμος τοῖς “Ἥλλησι 
μὴ χτείνειν τούτους), ἔτι δὲ καὶ εὐεργέτας γεγενη-- 
μένους διὰ παντός. ἀποβλέψατε γὰρ ἐς πατέρων 
τῶν ὑμετέρων ϑήκας, οὺς ἀποϑανόντας ὑπὸ 

ηήδων καὶ ταφέντας ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ἐτιμῶμεν κατὰ 

ΠΟΒΙΓΟΓΘΡΟΒΟΘΓΘΡΟΒ5568 Ο"6- 
ἀϊμηπ8, ἰρδὶ μ6 ᾿ηὐ ΥἾ Π18 18, 
4058 νοὶ οοοϊάϊ ΠΟ Ρ8Γ 
δϑύ. δοὰ οὐπὴ ᾿μΠηϊ νου πὶ ἴῃ 
ΡΥΪπη0 οὖ ἰθγιϊο ΠΊΘΠῚΌΓΟ 6Χ 600 
ἀξιοῦμεν Ρϑπάθηϊυηι καμφϑῆς- 
Ψαι, μεταγνῶναι, κομέσασϑαι, 
ἀντιλαβεῖν Βαθδδοίαπη δἰς ὑμᾶς, 
ἰπβηϊάναπη. ἰπ 5θοθ 0. ΠΊΘΠΙΡΙῸ 
6χ βοάϑιῃ ἀξιοῦμεν 5115 ΡΘΠΒΌΠῚ 
51Π6. Βα πητηἃ ΟΓΔΙΪΟΙΪἾἷ5. ἀν 6. οὐ 
ΔιηθἱρυϊαιΘ δὰ δἰϊὰπὶ γίθγυϊ, 
Ῥυδοβουτῖπα οαμη Π60 ρῬγϑοαϊοϑύατα 
ἴπ ποτηϊπαῖνο Ροδβίθπὶ δα ἀϊαπὶ 
οὐ ἴῃ ἰουίϊο πηθηῦτο ὑμᾶς πο 
᾿ιογαύαπι 81}, ΠΟ ΡΟ556 ρουβρὶ- 
ΟυυΠΊὶ 65.. -- σώφρονα ΠΕ Ια: 
κομέσασθϑαι χάριν, αὖ πο- 
ἢ Θ5ὕδ τη σΤἃ 0Ϊ 8 ΠῚ ὑΘΡοτίθυ 8. 
᾿ἀντὶ αἰσχρᾶς, 1. 6. ἀντὶ τοῦ 
κομέσασϑαι αἰσχράν. Αἰσχρὰ 
χάρις εδύ ΤΠΟΡΔΠΟΡαπι ρτῸ ἰπίον- 
ἔροι5 ΡΙαἰδθοπβίθιβ. -- κακέαν 
«οὐ .ἀντιλαβεῖν. Οὗ, δάπ.1 
5. ὦ 

8.2. οὐκ ἐχϑροὺς γάρ. 6 
οοἸ!οοαιίοπθ γάρ ρανυίίοαϊαε οἵ, 
ΚΙοί2Ζ. Αἀποί. δὰ θεναᾶν, Ρ. 201, 

ἢ 8. ἄδειαν ποιοῦντες. 
ϑυρρ!. ἡμῖν. Οἵ, ὙΠ 16, 1. 
Ὀιονς ἄδειαν ποιεῖσϑαι ΝῚ 
60, 8. --- καὶ προνοοῦντες, 
σοηβίἀεγαπίθβ, δπίθᾳ 8 ΠῚ 
ἴὰ ἀϊοοῖ 5. Ουδιηηαιᾶπι ἢᾶθο 
οοηβίἀογαίϊο οαιιβὰ δδί ἱπιραηϊία- 

ιἷἰδ, ἰάπηθη ποιοῦντες εἰ προ- 
νοοῦντες δαάϊιο καί ἰιχία ροβὶϊα 
βδιηΐ. Οἷς, δα, 1, 1. σάτα βἰδίαὶ 
πραυϊ Ποὺ καί οἷ, ααοά ροϑδί 
ὥστε ρϑτγιοα τὴ Ροδβίψατη δϑῖ, 
γΘΒΡοπάθνο. ΠΙαὰ οεὶἃ πῇ γα οί, 
Ταδία διΐπη Τδοράδοπιοηὶ! δοίατγὶ 
6556 ἀϊοπηΐαν, δὶ ΠΠΠου ατη. ΟΟΥΡΟΓἃ 
ΠΟη 50 πὶ ΠΟ ἱπίθγὶ πηαπί, 568 
οἰἴδπι ᾿πο 0] απ] αίθιη ΘΟ απὶ ἐαθΆ ἢ - 
τὰν, -- χεῖρας προΐσχομ ἐ- 
νους] ἱκετεύσαντας. 50Π0). Οἵ, 
80, 2. - ὁ δὲ νόμος τοῖς 
Ἕλλησι. Τὴ γίϊοι!ο ἱποδύ ΠΟΙ 
Ιερῖὶβ γθοδρίδθ, βᾶποίϑϑ ἢὃ6 
ΓΘ "οἴ, 2 ΕΒ ἢ, Απιααϊ!, ΗΠ οπιοῦ, ΠῚ 
ο. 14 οὐ ἰηΐτα ο. 606. 617.“ Ὁ υκ. 

8 4. πατέρων... ϑήκας. 
6 πὶ να. Ηδγοάοι, ΙΧ 85 οἱ 
Ραιβ. ΙΧ 2, 4, ἀβ νοὺθ ϑήκη 
8 η. 18,1. - ἐτιμῶμεν κατὰ 
ἔτος ἕκαστον. ,,Ηυἷϊπ5. ἀηπαὶ 
580] τοίδ πὶ ΓΑΙ ΟΠ ΘΗ 10} 118. ἀ6- 
Βονῖθῖ ΡΙαί, Αὐϊϑα, ρΡ. 608 [ὁ. 21, 
ῬοΒί4αδπΠὶ αἰχὶς ΡΙαἰά ΘΠ 568 Ῥγο- 
τ ϊβ8856. τοῖς, πεσοῦσι καὶ κει- 
μένοις αὐτόϑι τῶν Ελλήνων 
ἐναγίξειν καϑ' ἕκαστον 
ἐνιαυτόν]. “Ὅυκ. ΑΡ Πἰβ ἴπ- 
ἔδυ 118. Δ πη ν ουΒα 8. αἀἰβιϊηρ αθηᾶα 
βΒαπὶ ΕἸΘΟΠουα, 4ὰ86 ααἰηΐο 400 - 
46 ἅππη0 οοἰΘὈγα δηίαν, Οἷ, ρταθ- 
ἴον Ρ]υαΐ, 1. ἀ. δαρτὰ 1Π 11, 2. 
 δοῆβη). ἀπίϊαι. ατ. ΠῚ ᾿. 508. 
ΘΟΠοθηι, Απίϊαα, ἰὰτ, Ρ. 584, -- 



͵ 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ, νη΄. 

ἔτος ἕκαστον δημοσίᾳ ἐσϑήμασί τε χαὶ τοῖς ἄλλοις 
νομίμοιρ ὅσα τε ἡ γῆ ἡμῶν ἀνεδίδου ὡραῖα, 
πάντων ἀπαρχὰς ἐπιφέροντες, εὐνοι μὲν ἔκ φιλίας 
χώρας, ξύμμαχοι δὲ. ὁμαίχμοις ποτὲ γενομένοις. 
ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον ἂν δράσαιτε μὴ ὀρϑῶς γνόν-- 
τες. σχέψασϑε δέ: Παυσανίας μὲν γὰρ ἔθαπτεν 
αὐτοὺς νομίζων ἐν γῇ τε φιλίᾳ τιϑέναι καὶ παρ᾽ 
ἀνδράσι τοιούτοις ὑμεῖς δὲ εἰ κτενεῖτε ἡμᾶς καὶ 
χώραν τὴν ΠΙλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε, τί ἄλλο 
ἢ ἐν πολεμίᾳ τὲ καὶ παρὰ τοῖς αὐϑένταις πατέρας 
τοὺς ὑμετέρους καὶ ξυγγενεῖς ἀτίμους γερῶν. ὧν 
νῦν ἴσχουσι καταλείψετε; πρὸς δὲ καὶ γῆν ἐν 

8 ὅ8. 8 4. εὖνοι. Ηοΐπι. Ππῖο, ΙΝ 817, 8]. πιᾶὶς εὔνοι. Οἵ, 
(οο.}}, ἀ6 Αςο. ρ. 316. 

δ ὅ. ἴσχουσι. 1. ἔχουσι. ἡποὰ ϑθουπάμπι ΠΥ πὶ [ΟΥ̓Δ ΤΙ ΠῚ 
ἀἰεγθπιίαπι ἴῃ Βαίίπι, αν, τπᾶχ. [η4, νϑῖΡ. εχρ]!οαίαπη οχϑρθοίθβ. 
Οἵ. δάπῃ. 1 110, 4. Νεο 5818 βἴπηῖ!]α υΐϊο δχθιριη ΨΙ 80 τὰ 
ἑαυτῶν. . χαλεπώτερον ἴσχοντα εὐ αιᾶθ σον Πηι5. ἴῃ δα. 
τηδὶ, Οἵ, ἰτλθῃ ΟΡ. Απί, 804. 

ἐσθήμασι. .,Ὰ.. ϑιερ!απαβ δᾶ- 
ποίανϊῖ, οἰβὶ βοΠο δία ΘΟΡΠΟΟΙ 15 
δὰ ΕἸ. 210 [εὐ οὐπὶ 1115 ῬΠᾶν, 
Ῥ. 816] ἰτγαάδηι ἔσϑημα ἴῃ οτὰ- 
τἰοπ 501 πὖᾶ ᾿π αδἰτας πη 6556, [ἈΠ] 6 ἢ 

60 υἱἱ ΡΟΙΠποΘηι, {Ππἰτν 60 'ῬοΙ υχ 
ΝΠ 42. ὅ0. 81]. 84, Απηϊοπὶπαβ 
ΠΊΡογα]. 11 οὐ Αἰηπηοηΐιβ ἴῃ 
παρέχειν. [1 ΠΟ δ58. 5836- 
σαπάππι Τη4, Προίτη,, Αριίαπι5. οἱ 
ῬΆΪΟ ἴῃ δίορῃ. Τ|ι65.1 Εἰ ααϊθιβ 
ΔΡΡαγοὶ ἴιοὺ νοοᾶθυ]0 ΠΟ 50105 
Ῥοθία5 0505 6586. ῬΘΙρΘυϑτη 00 
Ιοθο ἰᾷ σοηϊθούαν!5. ἐθιαρία νυ ηΐ, 
Οπδ6 δηϊπὶ ν οϑεϊτηθηίᾷ ᾿ῃ 16 ]] ρθη ἃ 
βἰηΐ, 5818 ἀρραῦοί δχ ΡΙαι, Αὐὶϑύ, 
21, αἱ Ροιηρ ἃ), απιᾶτη Ρ] αἰᾷ 6 5685 
δα βϑρυ!ονα οαθβουῦιπι οἰ ΠΪ5 
ἄποοῦο βοϊθθαηῖ, ἀθβοῦ θθηΒ. ἀθ 
ἸΠουαμὴ ΔΡΟΠΟμΙ6. ΠᾶΘΟ ΠΙΘΠΊΟΥΔΙ : 
ἐπὶ πᾶσι «δὲ τῶν ,“Πλαταιέων ὁ 
ἄρχων, ᾧ τὸν ἄλλον ζύθον 
οὔτε σιδήρου διγεῖν ἔξεστιν 
οὔϑ᾽ ἑτέραν ἐσθῆτα πλὴν λευ- 
κῆς ἀναλαβεῖν, τότε ἐιτῶνα 
φοινικοὺν ἐνδεδυκὼς ἀρά- 
μενός τε ὑδρίαν ἀπὸ τοῦ 

γράμματοφυλακίου ξιφήρης ἐπὶ 
τοὺς τάφους προάγει διὰ μέσης 
τῆς πόλεως. ϑ᾽τΜ 1 πλτ5 δι Ιοου5 
Ἄββοῃ. Επηι. 1028 φοινικοβά- 
πτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασι τι- 
μᾶτε, υὶ φοινικόβαπτα ἐσϑή- 
ματα δὰ ἰηΐογουαμη οα!ία πὶ ρεὺ- 
{ποῦ Ηργηι. Ἀππίαι. αν. ἢ ὃ 86, 
16 δηϊμηδάνον, Οοηβθηίδη θαυμα 
δϑί ρῬυδθίου. ΡΟ ΟΠ 6 ΠῚ οὐϊαπὶ το ]]- 
ααδηὰ πλι ἰ πα ᾿Π 6 1 ὁχ 80] 6 πη ηὶ 
Ἰη ουϊασαπι ποῦ (οἵ, Αθβοῇ. 
ΟἸΟΘΡ, 11} ᾿πϑαθνὶ γοβίθ ἱπᾶα- 
ἰδηϊ ἴι556.. ---- ἐπιφέροντες. 
Οἱ. αἄμ. 1Π|84, 3. --- εὖνοι μὲν 
ἐκ φιλέας χώρας 501}. τῆς 
ἡμετέρας ἐπιφέροντες. 

8 ὅ. ἔϑαπτεν ἱπηρονῖ,, απο 
ΠΊΔΠΒΌΤΙΠΙ ΘΓῚ ἢοΟ ΒΘΡ ΠΟΥ αΠῚ, 
-ὐαλλὸ ῆ. Οἱ. - ἄς. 39, 1: 

τοῖς αὐϑένταις] τοῖς 
φονεῦσιν. αὐϑένται κυρίως οἵ 
αὐτόχειρες. 5601. ΟἿ 1.0». δὰ 
Ῥμγγη. Ρ. 190, -- ἀτέμους 
γερῶν. Οὗ. Μαιμ. αν, 8 889. 
Κυιοσ, αν, 8 47, 26 δάῃ. 10. --- 

ὅ 
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ἠλευϑερώϑησαν οἱ Ἕλληνες δουλώσετε, ἵερά τὲ 
ϑεῶν οἷς εὐξάμενοι Μήδων ἐκράτησαν ἐρημοῦντες 
καὶ ϑυσίας τὰς πατρίους τῶν εἱσαμένων καὶ κτι- 

σάντων ἀφαιρήσεσϑε. 

ἐρημοῦτε οοἀά. Οὗ, δάη. 
εἱσαμένων Ῥᾳ]., πἰῖβὶ αυοὰ βρί γι ἐπ5. Ἰθηἷβ ἰἱ Ἰοσῖίαν, 455.  εη. 

Ο. ἑσαμένων, 564 (855. ἀθγᾶβα βϑοιπάᾷ [ἰογὰ, ΑἸτδραϊταπι Ρτοθαπάπην 
ἴαϊββθ οχ Βαείίπι, αν, πηᾶχ. 8 108, Π| δάπ, 7. Μαίῃ. αν. 1πά. νεγῃ. 
Δποτη, ν. Ἕ (Ὁ ἀρρᾶγοι; {Ππ4 ο0 Ηδγοάοιὶ (1 66) εὐ ΡΙαπίαγοιμὶ (ΤΠ 65. 11) 
διιοίοΥ αι 6 ΠῚ ργϑθβίδυο σ᾽θῈΠ δϑί, Αἰαιιθ ΘΔ 46 ΠῚ [οντηᾶ Εαγ. ΗΙρρΡ. 81. 
Τρ}, Ταυγ, 946 υὑδ8 δύ. ψαϊ]θο οἱ Βεκκ. ἑσσαμένων, Ααρ. Μπά, 
Μοβαι. δὲ εχ ΘΟυ", ΠῚ, ἐσσαμένων. 1. τ, ΟἾν. Πδη. ἱδρυσαμένων, 
6Χ ᾿ῃίογρι. 1. 5080], ΓΙ ΥΑΥΙΪ ν 6] σγδιητηδίϊοὶ οατη ν ΟΟΔθ1}18. οὐ] πη 
Ποχίοποβ Ηομηθγῖοαβ γθοϊρί θη α5. ἢἶο οὐ 89, 2 ρυϊανθγιηΐ, ΠῸΠ ΡΘΡΡΘπ- 
ἀθηίεβ ἰᾷ δὺ 4118 ργοβᾶᾷθ οὐδίϊ οἱ β ΒΟΥ] ρίουθ 8, 4] οἰβά θπὶ ν ΘΙ 5 
ὈὐαΏ ΙΓ, ΠΟπ ἴδοι πὶ 6588, εὐ κεχμηῶτας πὸ ἃρια ἰρβυπὶ αυΐάθηι 
Ηοϊποῦη, ααἱ καμόντας ἀΐοογα ϑοἱεβί, 
οἴχῃ Ιορὶ. 

ἵερά τε ϑεῶν. Τ 6] ρθη ἃ 
ϑπηΐ ΡΟΙἰ5βἰ πιὰ πὶ Διὸς ἘΡΣΟΖῈΕΣ 
ρίου ἵερα. ΟΥ̓ ΠΡ Ε:  ΡΙσς 
Αὐἱδύ, 30. --- ἐρημοῦτε, ηποά 
οοἀά. μαθαεηί, ἔπαθα 6556. ΠΟη- 
πῸ}]}} βαθρίοδιι Βιηΐ, ατἃ ἀδ6 Τὸ 
οἵ. Μαί. αν. ὃ 181, 2. οἱ 
Βυίίπι. ατ. τηᾶχ, 8 95 δάη. 10. 
ϑεα οἰΐαπι εἸ]580 σ΄ 6χ ἐρημώσετε 
βουῖ πο Ῥοίαϑί ἐρημοῦτε. Εὰ- 
ΔΌΣῚ ἰοηρ ΟΥἾβ ποίϊο νοσάθ. !]ο ἰπ- 
6586. ἀδθθεῖ, αιοα εοἰπ546π) ἰθπι- 
Ῥοτῖβ δύ δίαπο εἰ κτενεῖτε σϑυθᾶ, 
δα 4186 γοδυ θη τη δϑβί. Β βουϊρίο 
ἰσίταν ἐρημοῦντες Ἰοοαπι 5ῖο ἰπίου- 
ΡΥθίδθηυσ: ἀθ᾽ Ργᾶαιιθ 460- 
Τατη, 4αΪθ 5 ργθοδίὶ Μά 085 
ΒΌΡΟΥΔνοΥαηΐ, οΥθδηΐοβ (οἴ. 
θίομ. ἀπιίᾳῃ. ΠῚ 10) οἰΐᾶ πὶ 
Βδογι ϊοῖα ραύγϊα ΔὉ δἷ5, 4 πὶ 
1114 (ἀφ! αθτα) Γὰπάανοτγαηΐ οἱ 
σοπάϊιάοτνιαπί, πη ϑεϊζαία δα ὶ- 
τα θίϊβ. Οὐοηῇβνυπιαίαῦ. οιημθπάδιϊο 
τη ΘΠ ΓΟΛ τη ΔΘΑΌΔΌΙ Πα 6, αυδ 
ϊσ ΒοΥΙΡΊΟΓΘ ΠῚ ἰηβι 1886. ρον- 
βρίσαθπη οϑί. Τοίῃβ δηΐϊπη ἢΐο 
Ἰοοι5 δρεἰββίπηθ. οοῃδθυθί ΟἿΠῚ 
Βαρτγᾶ βου ρι}8 οὺς ἀποθανόντας 
. τ. ἐτιμῶμεν ..... πάντων 
ἅπαρ ἃς ἐπιφέροντες, εὖνοι 
μὲν ἐκ φιλέας χώρας, ξύμμα- 
χοι δὲ ὁ αἔχμοις ποτὲ γενο- 
μένοις. ὧν ὑμεῖς τοὐναντίον 

Βᾶο 5ἰρῃϊβοαίίΐοπα ἰπβίγι- 

ἂν δράσαιτε μὴ ὀρϑῶς γνόντες. 
Οοπίγϑγι ᾽πὶ οπὶπὶ απι8 16 5. ργοχὶ- 
τηΐβ γϑυ]5. ἜΧρ]]οδίαν ἰΐία αὐ 6ὁΧ 
ΟΡΡοβὶίο 5101] γϑβροπάθαμὶ ἐκ 
φιλίας εἰ ἐν γῇ φιλίᾳ: ἐν πολε- 
μέᾳ, ξύμμαχοι εἰ παρ᾽ ἀνδράσι 
τοιούτοις: παρὰ, τοῖς αὐϑέν- 
ταις, ἐτιμῶμεν: ἀτίμους γερῶν. 
ἴὰπὰ οἷβ 486 Βθοιηΐαγ νοΡθΪ5 πονᾷ 
οᾶυβα ἰἰα Αἰουίαστ, τ, οὐπὶ ἰπ 
οἰβάθτῃ ταθι5 ΔΥραπηθηίαιῖο ν 6 56- 
ἴα, ΔΘααΔὈΠ1 88 114 οοπυϊ παθίαγ, 
Ναπι γῆν... . δουλώσετε Ρᾶνὶ 
τηοάο αἰαια δηίθα ἐν “πολεμίᾳ 
καταλείψετε δὰ εἰ χώραν τὴν 
Πλαταιίδα Θηβαΐδα ποιήσετε 
τοίεγίαν, ἕερά τε ϑεῶν. -- άφαι- 
ρήσεσϑε αὐ δηίοα παρὰ τοῖς 
αὐϑένταις καταλείψετε αἱ εἶ 
Ἀτενεῖτε ἡμᾶς γϑβρίὶ οἷτ, Νὰ διι61Ὲ 
ῬΓδοίον ἰηϑυϊίαίπσα ογάϊημοη ἀπ 
τηθπι τᾶ (.. . ἐρημοῦτε καὶ ... 
ἀφαιρήσεσϑ ε) πηὶ (εὐ κτενεῖτε 
ἡμᾶς) ΓΟΒΡΟΠαδϑηΐ, ροβίγΠΊᾶ 56η- 
ἰθ πα ἀπ ΘΟΙΠΡΙΠθηβίοπθ θ0Π- 
οπάοπᾷα 6βϑῖ. Π πρός Δἀνονθῖο οἵ. 
Μϑιῃ. ὅτ. 8. 594,1. ΤΠ 6]! 6ρο ρ τ ἃ 6- 
ἰογαυδῖ 4ποα οοπίνατγὶὰ ἔὰ - 
οἴθὺῖβ οἰ βια δ ποβρδίτγι θα 5 
νοϑδύνὶβ Ρυτδοβίδτυηυβ, ψεῦρα 
ϑυσίας τῶν εἷσαμένων καὶ κτι- 
σάντων πο} ἴίὰ ροπδιηΐ δοοῖρὶ, αὐ 
5δουϊ ποῖα δηὺ ἀο! αθγογ πὶ σοηαϊίο- 
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ἄλλαι παραι- 
᾿ 

γνέσεις καὶ 90. Οὐ πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης, ὦ Ζακε-- 1 

δεήσεις. δαιμόνιοι, τάδε, οὔτε ἐς τὰ κοινὰ τῶν Ἑλλήνων 

νόμιμα καὶ ἐς τοὺς προγόνους ἁμαρτάνειν οὔτε 
ἡμᾶς τοὺς εὐεργέτας ἀλλοτρίας ἕνεκα ἔχϑρας μὴ 

9 ᾿ 3 ΄ κα. ΄, " " 
αὐτοῦυς ἀδικηϑέντας διαφϑεῖραι, φείσασϑαι δὲ καὶ 
ἐπικλασϑῆναι τῇ γνώμῃ οἴκτῳ σώφρονι λαβόντας 
μὴ ὧν πεισόμεϑα μόνον δεινότητα [κατανοοῦντας], 
ἀλλ᾽ οἷοί τε ἂν ὄντες πάϑοιμεν καὶ ὡς ἀστάϑμη- 

τον τὸ τῆς ξυμφορᾶς ᾧὧτινί ποτ᾿ ὧν καὶ ἀναξίῳ 
ξυμπέσοι. ἡμεῖς τε, ὡς πρέπον ἡμῖν καὶ ὡς ἡ 

ἀρ. ὅ9. 8 1. κατανοοῦντας. Τὰ Ρ]ονδαι6 10 015 κατανοοῦν- 
τες, ἰὼ 5018. {1815 οἴβαιι8 ΠῸΠ ΟΡ ΪΠηΪ5 λαβόντες. 

ὠτινι. 
δἀηοίαί. 

εἶθ 5 ΟὈἸαία. Νδϑατιθ δηϊπὶ ἢἶβ5, αὶ 
ΒΌΡΘΓΒΕ (65 6 Ραρ δ αἰβοθββθγαηΐ, 
ϑρᾳ οδϑβὶβ ἰπἴουϊδθ δῆ θυαπίαν, οὐ μ6 
ἀ6 οδθϑβ15 α αἰ θη 56. ΠΊ0 6556 Ροίοϑβί, 
αποὰ ϑυσέίαν ἀδογιπι βυπύ, Ο. 
ΡΙαῦ. ΤῈΟΥ. 851 8 τούτοις ὡς 
φϑιτοῖς καὶ ἥρωσιν ἐναγίξειν 
δεῖν οἴεται, ἀλλὰ μὴ ϑύειν 
ὡς ϑεοῖς. Ῥ᾿βοθγπθη ἃ απ ἰρτίαν 
εβί ἴηΐον ϑυσέας εἰ γέρα, ιΐθυθ 
τηοτίαϊ Ποπογδηΐαγ, (ἰδποινιβ 
δ ΟΙΟΓΘΒ Δοδίρπαί. [98 40, 6. Ο 
14, 1 τὴν ἐλπίδα τῆς ῥώμης, 
Μαίμι. 6τ. 8 816. νεῦύθυηι ἀφαι- 
ρεῖσϑ'αι ῬΥΙοΓ ΟὈΐθοίο ΡΘΥΒΟΉΔΙΪ 
οὔ 1 2, 3 

Ολρ. ὅ9. 8 1. ῬΘΡΝΙ τῆς. 
δόξης. σὴ, Μαῦῃ. αν. 8 412, 
2Ὀ οὐ 8 ὅ90, 6. --- τὰ κοινὰ 
«νόμιμα. Π)6 ἢ15 οἵ, ϑοιιοθηι. 

Ἀπίφα. ἴὰσ, Ρ. 8600. -- ἀλλο- 
τρίας, ἰ. 6. Ὑποθαποναηι ἴῃ 
ΡἸ]αία 6868. --- ᾧ είσασϑα ι δέ. 
ΒΌΡΡΙ. πρὸς τῆς ὑμετέρας δόξης 
ἐστί. --ΟἨ ἠ οἴκτῳ σώφρονι 
λαβόντας. Οἷκτον σώφρονα, 
πιϊβουϊοοταϊαπὶ ρυα ἀ θη 6, 
486 6χ οΟμΒοϊθη 8. ̓ ὰπιᾶπδο ἰη- 
δυγαϊαιῖθ οὐἰαίαν, ο586 δαἀῃοίδι 
Ηδῖπι. Οἵ, δάπ, ὅ8, 1. Ουπὶ λ1α- 
βόντες, πὸ οπιηΐ ροπάθυθ οδυρδῦ, 

γεη. οἱ ἐχ, δπιθπὰ. (ΟἹ. ὅ τινι, πο τη8ἰ6, ΟΥ, ἰδηιθῃ 

οαπὶ οἴκτῳ σώφρονι ἰυπρεπάιππι 
Βὶ0 (οἵ. δάπ. 50, 83), τὸ5 δυΐθῃι, 
486 τ βουϊοογαϊα ργαάθηι δοοὶ- 
Ρ᾽αύαγ ργδθίθυ Ἱτητ 8 ῃ1 {ἃ ὑ6 ΠῚ ΘΟΓΏΤΗ, 
αυδ6 ΡΑΒΒΌΓΙ βηΐ, ΘΟΘἾ 8 Ὁ] πα αθαΐ 
(νῖὶχ δηΐπὶ ΟἸαββθηο οὐθάδ8 ἀπῖνϑγ- 
581ὴ Ρ] αίϑ θη β᾽ τη ἃσ ΘΠ αἱ γϑίϊ ΟΠ ΘΠ 
1π|6 Πρ πάϑπι 6856, οὐἶπ5. ΠῈ]ΠΠ πὶ 
πος Ἰοοο δϑὲ ἱπαϊοϊατα), δα δεινό- 
τηταὰ ᾿ἰϊὰ ρου ποῦα ορουίθί, 40 
σα τούς] γβ, βίη ϑρρᾶγοί 
κατανοοῦντας οἷπβ ἱπίουργοίδ- 
τη πίιΠ 6586, Οἵ, Κοαπιρῃο 
Οὐἰῖο. οἱ Ὄχορεί. (ρτορυ. ρυιίηη. 
Μοπαβίογ θη 518 δὰ ΕἸΠΊα πὶ 1850) 
Ῥ. 34, -- τὸ τῆς͵ ξυμφορᾶς. 
ΒΙπΆΜΠ τον τὸ τῆς τύχης ΙΝ 18, 8. 
ΥΠΘΙ, 8. ἴῃ ΡΥΟΧΙἢΒ οϑύ διύγοῖῖο 
1818, ἀυδ  οπὶ ΤΘΡΟΥΪΠλ5 1 91, 2, 
δὶ νἱὰ. δάπ,, ηἰδὶ ααοᾶ ἢϊο τὸ- 
Ιαύνδθ οπαηὐαὐϊοηΐβ οϑί. Βθηθ 
Ῥογίαβ: αὐ δἰΐ ἱποθυῦἐ ΠΊ, 
σαϊπ τη οδίαηλᾶ5 ν 6] ἰπ- 
ἸΘΥΘηΔΙ δὶὺ ονοπίαγ. 

ὃ 2. πρέπον. Ἦοο οἵη ρῥ᾽δὴθ 
ἁἀϊδοίϊνα ἀϊοαύαχ, δἰϊδη} δῖ η 6 νοῦ 
εἶναι ργῸ νοῦθο Πηΐϊτο Ροῃίίαγ, 
Ταὶϊα Ῥδγιϊοῖρία Ῥυθίοῦ πο ϊδϑὶ- 
γι χρεών δι ξυμφέρον 44, 
ὥ, δέον Ῥεποβίι. ΠῚ 1. Ηἰ5 
ἀυρο οὐ οουυῖσα Μδι, αν, 8 600 
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χρεία προάγει, αἰτούμεϑα ὑμᾶς, ϑεοὺς τοὺς ὃμο- 
βωμίους καὶ κοινοὺς τῶν ᾿Ελλήνων ἐπιβοώμενοι, 
πεῖσαι τάδε. προφερόμενοί «(ὃ᾽) ὅρκους οὗς οἵ 
πατέρες ὑμῶν. ὥμοσαν “ὴ ἀμνημονεῖν ἱχέται γιγνό-- 
μεϑα ὑμῶν τῶν πατρῴων τάφων καὶ ἐπικαλούμεϑα 
τοὺς κεκμηκότας μὴ γενέσϑαι ὑπὸ Θηβαίοις μηδὲ 

8 2, προφερόμενοι. 2}|ῬὈᾶδ6. ΟΠΠ65. πΊ55. Πᾶρθθην προσφέρ., 
5οα νυ]σανὶβ βου ρίαγα νἱἀθέιν νθγῦᾶ 6556. οὖ 51Π|}} π81 11] 69 ἀοἴοδη- 
ἀϊίαν,“ ΒΙοοτἵ, 8516 δοιίίντιπι ααοαῖο 64, 8. Υ 117 δἴαιια ραβϑίνυϊη 
Ὑ 26 εὐ δἱῖθὶ γθρθυϊοπηιβ, Οἱ, άπ. 

κπεμμηπότας Ρα]. Β88. (5εα ἰΐο ΘΧ Θπι6 4.) ΔΜ. 1. Πρ. 5610]. 
ἴῃ ΟΔΡ. ΡΟΠῸΧ 11 106: 
ψόντας ὁ αὐτὸς (Θουκυδ.) 5ἴρηκε." 

» Τοὺς μέντοι κεημηκότας τοὺς ἀποϑα- 
γυ]ρο εὐ ΒΕΚΚ, κεκμηῶτας. 

Αὐ νἱά. Βαίίπι, τ. τπᾶχ. Τπ. νϑὺρ. ν. κάμνω, 46 4115. βουϊριου! θὰ 
ἴῃ δάη. αἰοίᾷ οἱ 54. 58, ὅ. 

δάπ, --αἰτούμεϑα ὑμᾶς εει. 
Τιῖα βιηΐ ἰοιὶα5 ΟὈΒΕΟΡΔΙΙΟἢΪΒ5 
αὐδϑὶ ,βαρίία: αἰτούμεϑα, ἵ ἱκέται 
γιγνόμεϑα : ἀναμιμνήσκομεν, 
ἴΐ8 οἱ εἶα, ὉΠᾺ ΠῚ 5606 {18 ΠΊ ὁ0816- 
βοδηΐ ἔκέται γιγνόμεϑα... καὶ 
ἐπικαλούμεϑα. Ῥαίοι δαίοπιπρο- 
φερόμενοι κ. τ. Δ. «οἃ ἵκέται 
γιγνόμεϑα Ροτιίπουα, ἀπο ΪἈ ΠῚ 
Ῥαγῖίον 60 βρβοίδί, πἰί [,δορᾶδο- 
τγΟΠἰΐ δὰ ΒΘ να Π8Π| ρ Δ ΓΙΠῚ ἢ ἀ6ΠῚ 
Θοτητηονθδηΐαγ, ἡ ποὰ αὖ ρ515 γσοὺ- 
015. ἀρρᾶγεδέ, θοπἰ απ ιοη 6 πὶ Δα Ϊ 
ΠΘ665568 68. Απΐθ ὅρκους ἴδο} ΠἸπ|6 
Δ ΟΝ ΙΝ 9. ΗΠ 48, 1) ἐχΞ 
οἰάϊι,. --- τοὺς ὁμοβωμίους 
ΟΟΙ ΘΠ 8165. ἔογβίίαι αἰ θυ 5 
οὉ Οἷο. Ερ. δὰ Αμΐο. ΧΠῚ 28, 
ΤητΘ ρα ηΐαν οἷ, 2,9. αἰ 5. ΘΟπηηγα- 
πἰΐου ἴῃ Θαᾶθπὶ ἃγτᾷ β5δοῖὰᾷ ἢαηϊ; 
Π8ΠῚ ΘυΪᾶ πῇ Ρ] αγὶ θ 5. ἀδἰβ πη ἃΓὰ 
Βδογαθϑίαν, Ψ|ὰ. Κα. δὰ ΡΟΙΙ. 
ὟΙ 1δδ.... Θυοα εοβάδηι ὅμω- 
χέτας γοοδίοβ αἰοῖς Καμπ. ὙΠΟ ΕΒΕ 
ε Τῇυο, ΙΝ 97, τ0] νἱὰ.““ Πκ. 
ΑΥ. ΤΠΔΡΠΟ5 4808 (τοὺς δώδεκα) 
βἰσαιβοατὶ οχἰβετηδί. -- ἐπιε- 
βοώμενοι, ϊ. 8. ἐπικαλούμε- 
νοι. Οἱ. 617, 2. -- πεῖσαι τάδε 
οὐπὶ ὑμᾶς δοοιιδαιϊνο ἱππρο; αἴ 
γοΟὈΐβΒ ἢδθο Ρδγβ αἃ ἃ δα 8. 
Οὐ, 61,1. -- προφερόμενοι, 
ῬΤΟ ΤῊΝ Ργοξεγθηΐθβ. Οἵ. 
ΡΙαύ: ῬμΠ. δὅ7 ἃ. -- οὺς. 
ὥμοσαν. ΟΠ 1, 3. -- μὴ 

ἀμνημονεῖν. ϑΈρρ!. ὑμᾶς, 
4ποα ἙΟΠΟΙΏΠἶ( 115 θατι58. ΟὉ 5πρ6- 
γίοτᾶ πεῖσαι τὰαδε οΟἸἰβ5 ΠῚ οϑῖ, 
οὐ Θχρυῖπηθ σου ῖὶθ αὐ πη ΟὈΪΪν 1 - 
δίλαν, ἀν βοθλυ αν νιον τας 
ἀονατῃ). --- [κέται. «τάφων. 
»» ἢδθο τὰ Δοοί ρ᾽ 6πα8: τοὐςτάφους 
τῶν ὑμετέρων πατέρων ἵκετεύο- 
μεν καὶ ἐπιβοώμεϑα. Τηΐρα δηϊπὶ 
ἀἸοίταν [67,2] πατέρων τάφους 
τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι." 
Αε. Ροτί. Οἱ, ΒΡ)". ΟΠ. 1250 
μητρῴαν δ᾽ ὅπου κέχοι διπλῆν 
ἄρουραν οὗ τὲ καὶ τέκνων. 81- 
τη ἃ δίᾳιιθ ἱκέται γιγνόμεϑα 
ἀἸσθιαϊ βϑποιὰ ϑὺπ| κωλυτὴν ᾿ 
μηνυτὴν γίγνεσϑαι. ΟἿ. αάπ. 
19} 0} ΠῚ 9. 9. γἰμλ θη 
ΒαΡΡΙοχ ξατε Οἷο. Ταβο. 129. 
ΟΙ485. ΘΟη ον Ιβοογ. ΨῚ 28 ἱκέται 
κατέστησαν ταύτης τῆς πολεώς. 
Ααάθ Ηοτοα, Ἐπ 75 ᾿Δλυάττεω 
ἱκέται ἐγένοντο. - τοὺς κε- 
κμηπότ ας. Νὰ μᾶποὸ Πυῖμπ5 νϑυθὶ 
51 ΠἸοαυῖοη πὶ ργορίον Ηοτποιὶ εἴ- 
δωλα καμόντων οὐ ἀιϑὰπὶ ἰγὰρὶ - 
ΟΟΥ ΠῚ ρΟΘ ΘΔ ΠῚ οχ  βἐϊ Π165, {Π ἐπ τὶ 
ΟἸΠΐΪΠ0 πηουῦίαϊ δα τοὶ δίγοοϊ- 
ἰδίοπι αποαἀδιηπηοο ΟΟΟυ Δ ΔΆ ΠῚ 
88.606 ᾿Θηϊοτῖθιι5 ΠΟΙ ΠῚ Π 115 ν ΟΟΔΥΙ 
Βοθηΐ, ἰίὰ κεκμηκότας δοάδπι 
πιοάο ἀϊοίαπι 6888 ΔΡΙδίοπο οἱ Αὐὶ- 
βίοίθια ἀθηηοηβίγαυαηΐ ΤΡ ΓΤ. 
δ Ρο]]. ΠῚ 106 εἰ Βιορῆ. ἴῃ 
ΤΙδ5. -- ὑπὸ Θηβαίοις. Οἱ, 
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τοῖς ἐχϑίστοις φίλτατοι ὄντες παραδοθῆναι, ἡμέρας 

τε ἀναμιμνήσκομεν ἐκείνης ἡ τὰ λαμπρότατα μετ᾽ 
αὐτῶν πράξαντες νῦν ἐν τῇδε τὰ δεινότατα κιν- 
δυνεύομεν παϑεῖν. ὅπερ δὲ ἀναγκαῖόν τε καὶ 
χαλεπώτατον τοῖς ὧδε ἔχουσι. λόγου τελευτᾶν, 
διότι καὶ τοῦ βίου ὃ κίνδυνος ἐγγὺς μετ᾽ αὐτοῦ, 
παυόμενοι λέγομεν ἤδη ὅτι οὐ Θηβαίοις παρέδομεν 
τὴν πόλιν (εἴλόμεϑα γὰρ ἂν πρό γε τούτου τῷ 
αἰσχίστῳ ὀλέϑρῳ λιμῷ τελευτῆσαι), ὑμῖν δὲ πιστεύ-. 
σαντες προσήλϑομεν (καὶ δίκαιον, εἰ μὴ πείϑομεν, 
ἐς τὰ αὐτὰ καταστήσαντας τὸν ξυντυχόντα κίνϑδυ- 
νον ἐᾶσαι ἡμᾶς αὐτοὺς ἑλέσϑαι), ἐπισκήπτομέν τε 

3 9 - - - : : ν᾽ ε » ἐ λυ Σι.. - 

μὲτ αὐτῶν. Τῇ ορίϊτηϊβ. ᾿ἰδτὶβ μεδ᾽ αὐτῶν νεὶ μεϑ εαυτῶν, 
Βεἃ Ποὺ ῬΥΟΠΟΙΊΘη ὨΪ6 ἔθυτὶ ρΌ586 ποῃ ν᾽ θιῸΓ. 

8 8. καταστήσαντας. ἴῃ ρΙοτγίϑαπε ΠΠ τ5 καταστήσαντες, αὐδϑῖὶ 
πίοα δέκανοι Ἰεσονυοίαν, αο0α ἰάπηθ πη ΠυΒ4 8 ΠῚ ΒΟΥ Ρία  οχϑίδί, 

ὙΙΙ 604, 1. ἨΗεγῦϑί, δᾶν. Ὅοῦ. 
Ρ- 31 5α. - φέλτατοι. ὕτραπα 
ὑμῖν ἀπ αὐτοῖς (τοῖς κεκμηκό- 
σι): Ἦοο δηίθροπθηᾶ απ) 6556 ἀο- 
σοὺ Ιμονοβαι., αυἷΐα ΡΙαία ἢ 568 
ἴὰπη0 ααϊά θη 1,ϑορα οι 15 δηλὶ- 
οἰ Ββ᾽ ΠΊΟ5 58. ἀϊθοτο ΠῸΠ ῬοΟἰποΥ]ηΐ. 
Οἵ, ὅ8,4 εὖνοι ἐκ φιλίας χώρας. 
Ουοάᾶ 5ἱ νϑειιπὶ δϑί, οοῦΐθ Πρὸ ὃψ- 
τὲς ρα ργδβθβθῃβ ναϊοὶ 4 αἱ οὐ ἂ- 

Τη8, 564 4ὶ 5ὉΠῚ15 (1. 6, 4υἱ 
Ὧ08 ῬΥΘΘΡΟΠΙῸΒ Οδοδβὶβ 11}18 
ΔΙΪ Οἱ 551 Π|08 ἰηΐοτὶ 5 οἱ Ῥτὶ- 
τηϊ εἶδ 5 οὔξετ πη ἃ ο), εἱ οὗ ἔχϑι- 
στοι πο ν]ἀθηίιν 6556 Ρ0558 οὗ 
ἔχϑιστοι τοῖς κεκμηκόσι, 568 
ἡμῖν. Οὔτ. 5.8 ὲ. {1 πρν 8. 
ἡμέρας... ἐκείνης. ΑΡΣΤΆ 
Δ ΠΟ ἰπϑο θη 5 ΟΠ 55 ὉΠ, 

Οὐ Δἄπ:.1.1..2. 51; 3. 
ἢ 8. ὅπερ δέ οει. ϑεπίοηιϊία 

γοαῖϊνα ΡΥ ϑθπΪβϑα οδί, αἴθ 5]0 
οἰοναὶ ΘΟἸ]ΟΘΑΓῚ: παυόμενοι δέ, 

ὅπερ ἀναγκαῖον οεῖ. --- λόγου 
τελευτᾶν. ὍὌδ ἰοἱο ἰοῦ ἱποῖβο 
νά, Μαδί. αν. ὃ 476. Κτιορ. 
ατ. 8 57, 10 δάη. 7, ἀθ. σεηρίϊνο, 
4ἀθ6πηῚ ἔγυβίτα νἱϊαροταν. ΒοΡηἢ. 
ϑγηῖ, Ρ. 180, οἵ, Μαιῃ, αν, 8 888, 
4 εἰ, οα. Ἰπηδὶ. .7. [{6Π} 104, ὅ. -- 
μετ᾽ αὐτοῦ, ἱἷἰ. 6. ἅμα τῷ 

λόγου. τελευτᾶν. --- τῷ αἰσχί- 
στῳ ὀλέϑρῳ λιμῷ] Ὅμηρος" 
Διμῷ δ᾽ οἴκτιστον θανέειν καὶ 
πότμον ἐπισπεῖν. (04. ΧΙ 842.) 
ΘΌΒΠΟΙ, ΟΥ, 8541. Ετγαρτη. ΠΙ 11 
ἕδτηθ, τῇ βου πᾶ Ο ΠῚ ἶπ ΠῚ 
τηοτίο. 1ἵν. ΧΧΥΠ 44 ἔδτηε 
οὐ ἔγιβροῦθ, 488 τὴ 5 ΥΥ 1 ἃ 
τηοτεΐϊβ σθηοτᾶ βδαπί, οἱ ἰά. 
ΧΧῚ 41 αἱεῖπιο Βυρρίϊοϊο 
Πα’ Δ ἢ ΟΥ̓ ΤΊ ἔδτη 6. 

8 4. ἐπισκήπτομ ἕν τε οεϊ. 
»»(ΟὀὈΠοΙυϑῖο οὐδίϊοηϊβ δοθυυ πηΪ5. 
δαἀπηοη  οηἾθ015. οπιι]αία εὐ ῬΕΙ- 
τὰγθαία , 851), ἐπισκήπτομέν τὲ 
ἅμα μή, 1) Πλαταιῆς ὄντες οἵ 
προϑυμότατοι περὶ τοὺς Ἔλλη- 
νας γενόμενοι, 2) Θηβαίοις, 
8) τοῖς ἡμῖν ἐχϑίστοις, 4) ἐκ 
τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς 
ὑμετέρας πίστεως, δ) ἱκέται 
ὄντες, ὦ “Λακεδαιμόνιοι, παρα- 
δοθῆναι, ... διολέσαι, ἀ] ἴῃ- 
50] δῃιὶ οοΠ οδείοπο γούσαιϊνὶ ὦ 
“Μακεδ., ΟΥ̓ βϑίοπθ δοοαβαινὶ 
ὑμᾶς͵ ἴῃ νν. γενέσϑαι δὲ σωτῆ- 
ρας ἡμῶν, 4υαδιηα 8 ΠῈ 5 θ᾽ ΘΟ ΠῚ 
αἰνουβαπι, αποὰ Ρτγοχίπηθ δηίθ- 
σθαι, τ]6 δἀάϊ απιθηίαπι Ροϑία- 
Ἰαθαῖ,. Θοπιϊηαιΐβ. ἐκ τῶν ὺ ἑτέρων 
χειρῶν καὶ τῆς ὑμετέρας πί- 

4 
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ὅμα μὴ Πλαταιῆς ὄντες. οἵ προϑυμότατοι περὶ 
τοὺς Ἔλ ληνας γενόμενοι, Θηβαίοις. τοῖς ἡμῖν ἐχϑί- 
στοις ἐκ τῶν ὑμετέρων χειρῶν καὶ τῆς ὑμετέρας 
πίστεως ἵχέται ὄντες. ὦ “ακεδαιμόνιοι. παραδο-- 

ϑῆναι. γενέσϑαι δὲ σωτῆρας ἡμῶν καὶ μὴ τοὺς 
ἄλλους Ἕλληνας ἐλευϑεροῦντας ἡμᾶς ἐλ ἡ τῳ 

600. Τοιαῦτα μὲν οἵ Πλαταιῆς εἶπον. δὲ 
Θηβαῖοι δείσαντες πρὸς τὸν λόγον αὐτῶν μὴ 
οὗ “4ακεδαιμόνιοί τι ἐνδῶσι, παρελϑόντες ἔφασαν 
καὶ αὐτοὶ βούλεσϑαι ὐφέπιν. ἐπειδὴ καὶ ἐκείνοις 
παρὰ γνώμην τὴν αὐτῶν μακρότερος λόγος ἐδόϑη 
τῆς πρὸς τὸ ἐρώτημα ἀποκρίσεως. ὡς δ᾽ ἐχέλευ- 
σαν, ἔλεγον τοιάδε. 

61. Τοὺς μὲν λόγους οὐκ ἂν ἡτησώμεϑα ἐπ θίςς 
εἰπεῖν, εἰ καὶ αὐτοὶ βραχέως τὸ ἐρωτηϑὲν ἀπεκρί-- μετὰ μικρὸν 
ψαντὸ καὶ μὴ ἐπὶ ἡμᾶς τραπόμενοι κατηγορίαν ς ἘΒΒΘΊΕΕΒΈ 
ἐποιήσαντο καὶ περὶ αὑτῶν ἔξω τῶν προκειμένων, μὲν (αἼ περὶ 

ὃ αἽ πρῶτον 

τῆςσφῶν αὖ- καὶ ἅμα οὐδὲ ἠτιαμένων πολλὴν τὴν ἀπολογίαν το δι τος τς 

Θηβαῖοι͵ καὶ 
αὐτοὶ “λόγον 
αἰτοῦνται. 

δρ. 60. τὴν αὐτῶν. ΒΕΚΚ. οοπίτα Πἰδγ05 Πι55. 
4.0 ΠΟη Ορυβ8. Οἵ, δάη. 1 17. 

Οδρ. 61. 8 1. αὑτῶν. 

Ἁ - 

τὴν αὑτῶν. 

1π Ὀοηΐὶβ ΠἰὈτὶβ πᾶ ]6 αὐτῶν. 

στεῶς δῆθου οὐ δοηβ}}}} ἱπορία Οδρ. 61. .,Ὥδες οὐϑῖῖο αυδπι- 
ἀϊοθης 5 οχϊτηϊθ ἀδρίηοίίηῦ οἱ 
8ηΪ πη ᾿οσθπίϊα πῇ νϑῃ θη ἢ ἰ551Π16 
οΟΠΊ νηί γ.Κ δι! τη. ὁκϊ ἰπ 
εἶβ, 4868 ἃ6 οπηΐθ8ο ὑμᾶς 5ουίρ5ἰ:, 
Τα αν ν]άθίαν. Οἵ, δάπ. ὅθ, 4, 
εἰ οοσίια ὑμετέρας εἰ ὦ Λακεδ' 
Ῥγοχίπιθ ἀθ6556. 6 ἐπισκήπτειν 
ψοῦθο οἵ. δάη. 1 78, 8. οἵ 
προϑυμότατοι ... γενό- 
μενοι. Οἱ, ὅϊ, 4. - καὶ μὴ 
ΡΟΝ ς διολέσαι, ἢεγε, 4] 
οοίοτοβ αγϑθοοῦβ ἴῃ [ἰθου- 
ἰδίοιι νἱη ἀϊοδιίϊβ, εἰ ἀ 6 πὰ ΠΟ 5 
ἔπη ἀϊέα5 ρογᾶᾷαι5, Ροτί. θὲ 
τὸ χοῖς. 71-.8,..4. 

Οδρ. 60, πρὸς τὸν λόγον 
αὐτῶν. δες διὰ μέσου οΟ0110- 
οαίαὰ δὰ δείσαντες εἰ ἐνδῶσι 
δἰ πιὰ! ὁ μῆχος Οὗ, μέχρι τοῦδε 
ἢ 80, 1. -- ἔλεγον. ΟἿ, ἀἀη. 
112, ἴξᾳ 

4ΌΔΙΉ ΤηΔ ΘΔ ΠῚ ἃΥίθιη ἀθιηοηδβίγδί, 

ἰδηθη οχίραδπὶ ἤθη) ἴδοις. ... 
Τοία ἀϊβριίαιο [4 }|1ὰχ 6βι, βθηΐίθη- 
(ἴδ 6 ἴα]586 δι νου ὶ5 οχαρβογαίδο, 
εὐ 4τιᾶ8 νἱχ ἱρβὶβ ΤΠ θθδη 5. ̓ἰπ1ρο- 
Βαδνγϊηΐ, “ς ΒΙο ο πιῇ. 
ὃ 1. καὶ αὐτοί, ἰ. 6, οὗτοι 

καὶ αὐτοί, οι ᾿51|. --- τὸ ἐρω- 
τηϑὲν ἀπεκρίναντο. ΟἿ, 
Μαίῃ, Ὅτ. 8 3.00... 6: τεςυῦχοι 
περὶ ἀπολογίαν, οἵ 
(6151) ἀ8 58 ἰρϑβϑὶβ εχίτα ρτο- 
Ροϑβἰὶἑατῃ 51 Πα] 6 εἰ ἃ τῇ ΘΟΥΠΊ, 
46 Π6 ἃοοιιβαίᾷ 44 6Πὶ 
Βιιη, πιυ]ία ἀοἴδθηβίοῃ δ χιϑὶ 
δβϑϑϑθηΐ. Ραγιϊουίδα καὶ αμὰ 
Θοάδθπὶ πιο 82, 1 ει 9, 4 
Ιεσαηταν, [)6 Ρθυΐθοιο ἀοροπϑητὶβ 
αἰτιᾶσϑαι ΡῬᾶββῖνε ροβίίο νἱά. 
Βαίση: 5 15:4 λαδην 
τος. ατ. 8.39, 14. Δἄη. 8. Οἷς 



τῆςπρὸς Πλα- χαὶ ἕπαινον ὧν οὐδεὶς ἐμέμψατο. 
ταιέας ἀπο- 
λογοῦνται, ἧς μὲν τὰ ἀντειπεῖν 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΙ, ξα΄. ἐβ΄. 

νῦν δὲ πρὸς 
δεῖ, τῶν δὲ ἔλεγχον ποιήσασϑαι, 

τήν τε ἀρχὴν ἵγᾳ μήτε ἡἣ ἡμετέρα αὐτοὺς κακία ὠφελῇ μήτε ὴ 
τούτων δόξα, τὸ δ᾽ ἀληϑὲς περὶ ἀμφοτέρων ἀκού- 

ἀποφαίνου- 
σι, 

Θαντὲς χρίνητε. ἡμεῖς δὲ αὐτοῖς διάφοροι ἐγενό- 
μεϑα πρῶτον. ὅτι ἡμῶν κτισάντων Π]λάταιαν ὕστερον 
τῆς ἄλλης Βοιωτίας καὶ ἄλλα χωρία μετ᾽ αὐτῆς, ἃ 
ξυμμίκτους ἀνϑρώπους ἐξελάσαντες ἔσχομεν, οὐκ 
ἠξίουν οὗτοι, ὥσπερ ἐτάχϑη τὸ πρῶτον, ἡγεμονεύε- 

αἰτιαϑ' είς ὟΙ 59, ὥ. ΝΠ 68, .Σ 
-- πρὲς μὲν τά. ὃε ΘΟΠ]οοᾶ- 
016 ψ ΘΙ ΒΟΥ ,γο, Π| 82, Τ ἐπὶ 
δὲ τῷ ἀγάλλονται οὐ ΥΙ 606,1 
παρὰ δὲ τὸ κρημνοί." Υ 
Ααά. ΝΙ 46. ΙἼ 12, 1, Μδιῃ. 
αὖ ΘΙ ΟΒΥ 8601; 9. Ἐυΐίπι. ατ. 
8 126 δάη. 1. Τὰ μέν ϑρεθοίδηϊ 
δὰ τὴν κατηγορίαν (6 59; 2), 
τὰ δέ «ἀ τὴν , ἀπολογίαν καὶ 
ἔπαινον. -- ἀντειπεῖν ἘΗΣ ΝΣ 
ἔλεγχον ποιήσασϑαι. Οὐ. 
ἀντειπεῖν νων, ἔλεγχον ἔχει 
588, 2. Ξ ἡμετέρα. «πα ἔα] 
ταῦτα εἰρωνικῶς λέγει ὁ Θη- 
βαῖος. ὅομο}]. Νείαν! ραϊαθαπίαν, 
δὶ ΡΙ]αϊφθθηβίπαπη ΟΥἸ ΤΙ Πα 1 ΟΠ ΤᾺ 
π 0 ΓΘ αἰΑν ΘΥΤΗΐ. 

8 2. ἡμεῖς δέ. ϑιμ ον. δὲ 
Ῥοϑί ῬυΘΟΘΠΊΪ ΠῚ 1 87, 2 Ιορὶίαν, 
ἀ 1. αὖ Ὠἶο, δή Ιεροπάμιηι οοηϊοοὶώ 
Κύπρος, --- ἡμῶν κτισάντων 
Πλάταιαν οοἱ. 6 τὸ νἱα. Μᾶμη8. 
ραν. ΠῚ 2 ρ. ὅ9. ΡΙ455. Ηϊϑβί. 
ἄταθο. δπιϊααῖββ. Ρ. 614. ΚΙαείΖ. 
ἀ6 Εοοά. Βοθοι. Ρ. 1454. Μιιθηβ6}). 
ἀθ Βθρ. Ρ]αίαθθηβ. Ρ. 27 54. Οἵ, 
αάη. 112, 8. --- ἄλλα χωρέα. 
ν᾿ ΒΘρίοποΒ, αυδο ἰηἴγα ΟἸΓΠδθΡο- 
ἸδΠῚ βιίδθ δὰ ἀν μ δχίθπᾶπη- 
ὑὰν.6 Μὰ 6Ώ8 οὁ}.. 1. ἃ. Ρ. 27 56- 
οαηα τη ΕΠ οΥ, ΔῊ Απηπιοη. 46 
ῬΙον. νοῦ. Ὁ. 10 ἴπ ν, Θηβα- 
γενεῖς. --- ἅ «ὰ ΡΙδίαοδσ, 4046 
γοΐουτὶ ἄδθθονθ γὑϑοίθ ἀθιηηοηβιγαί 
Μηθηβο}, 1. ἃ. Ῥ. 39. -- ξυμ- 
μέκτους ἀνθρώπους. ἢο8 
6586 Ηγαδηίΐοβ, Τῆταοθβ, Ρ Ιασο 05 
οχ ὅδιγὰν, 401] ἀοοοι, ἈΠη Ὁ Ὁ: 
-- ἡγεμονεύεσθαι ὑφ 
ἡμ ὧν. Ῥαβδίναπι ἥγεμον. 1100 

ἍΠῸ ἰοθ0 Ὑδροῦιιη) δ᾽ Π}}}}0 5 
ἄρχεσϑαι οἱ βασιλεύεσθαι 58- 
ιἰ58. ἀείεπάϊαν, Οὗ, δᾶῃ, 1 142, 
7. Ἐπ [18 νϑυθ]ὶδ οΟμΠοϊίΥ.... - 
ΡΙαίδθθηβ5685. ΠΟ ἴῃ ρυϊναίδτη ΤΠ6- 
ὈΔΠΟΥ ΠῚ ἀἸ οἱ ΟΠ Θ ΠῚ ρΘγν Θη 556, 568 
Ρυϊποϊ ραύίιτη εἷς ἀράϊββθ... 8γ- 
απ ΘΗ Ϊ Τὴ ἡγεμονεύεσϑαι ΜΌΝ 
ΠΪΠ}] Αἰ πιὰ δβύ πἰϑὶ ρ ἱἢ οἱ ἢ ἃ ὑπ 1 
ΔΙΙοαΐϊὰ 5 564 πὶ [6ὲ ἰδ ηρσιθη- 
ἄυπι αὖ ἄρχεσϑαι, Ρίαίο ΤΆΤΗΘΙ) 
Ρῃδρά. Ρ8Ε. 80. 50.106 }}5 τὸ μὲν 
ϑιεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ,ἣγε- 
μονεύειν. πεφυκέναι, τὸ δὲ 
ϑνητὸν ἄρχεσϑαί τε καὶ δου- 
λεύειν, δουλεύειν 55.101} ργῸ 
Ραβϑβῖνο ἡγεμονεύεσϑαι]. Νβαιδ 
ΤΠΘΡΔΩΪ ρυϊποὶραίατα ἴῃ Βα} 1085 
[ξυντελεῖς, ξυμμόρους ΙΝ 10. 
98], αυἱρρα 486 ᾿πηρουῖο τορο- 
γϑηΐαγ, 864 ἴῃ ᾿ἰἰθθτὰβ Βοθοίίδο 
οἷν] τα68, ααδ6 5815 ᾿ρβᾶγαμῃ 1θοὶ- 
θὰ5 ὈΘΠΘΡΘΠΕ, β' δὶ ἐπα υηα 
σομπίοηἀοθαπί.“ ΜαΘη 50}, 1. ἃ. 
Ρ. 80 εὐ 82, Ουΐ Ρ. 28 544. ἀΪ8- 
Βοηϊτο ἴῃ δο τ ΕΡἢονὰβ 1. ἃ. 
οἱ Τππογάϊαθβ ν᾽ ἀδηίαγ, οαπὶ ὨΪσ. 
ΤΊ δ ἢΪ5. ποὴ δἰϊπα Ῥ]αἰαθθη 8.1} 
ἀυδηὴ τοι αθας Βοθοιϊδο ἐπ} θυ απ 
υὐὐθυδί, 116 608 τοὺς τοῖς ΄4ϑη- 
ναΐίοις ὁμόρους προσοικειοῦν- 
τας ἰδίᾳ προσαγαγέσϑαι ἀϊοαι: 
πδπὶ 1] δἰ Οὐ ψοΡᾶ ἐνέμοντο 
δὲ τὴν ὑπὸ τὸν Κιϑαιρῶνα 
χώραν δᾷ Ρ]αίαοα5β τεβρίοογ οχὶ- 
βυϊπιαη τη 6556. Αὐ ἰὰ πο 5. ἢ6- 
ἀιδαιδηὶ σθγίαπι νἱἀθίαν, αποά 
Τηπον ἀϊά65 ξυμμίχτους ἀνϑρώ- 
πους διίθα Ρ]αἰδοὶβ ΠδὈϊϑ 65 
ΘΧΡ 805, ἘΡΠΟΓᾺ5 συμμίατους. 
πολλαχόϑεν τὴν ὑπὸ τὸν Κιϑαι-. 
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σϑαι ὑφ᾽ ἡμῶν. ἔξω δὲ τῶν ἄλλων Βοιωτῶν 
παραβαίνοντες τὰ πάτρια, ἐπειδὴ προσηναγκά- 
ζοντο, προσεχώρησαν πρὸς ᾿Αϑηναίους. καὶ μετ᾽ 
αὐτῶν πολλὰ ἡμᾶς ἔβλαπτον, ἀνθ᾽ ὧν καὶ 

ἀντέπασχον. 

02. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ὃ βάρβαρος ἦλϑεν ἐπὶ τὴν ΕΠ 3. 
φασὶ μόνοι Βοιωτῶν οὐ μηδίσαι. καὶ τῆς λέγοντες 

τούτῳ μάλιστα αὐτοί τε ἀγάλλονται καὶ ἡμᾶς Ῥω: 
λοιδοροῦσιν. ἡμεῖς δὲ μηδίσαι μὲν αὐτοὺς οὐ σμὸν ἀπολο- 
φαμέν διότι οὐδ᾽ ᾿Αϑηναίους. τῇ μέντοι αὐτῇ γοῦνται. 
ἰδέᾳ ὕστερον ἰόντων ᾿᾿ϑηναίων ἐπὶ τοὺς “Ἕλληνας 

μόνους αὖ Βοιωτῶν ἀττικίσαι. καίτοι σκέψασϑε 

ἐν οἵῳ εἴδει ἕχάτεροι ἡμῶν τοῦτο ἔπραξαν. ἡμῖν 
μὲν γὰρ ἢ πόλις τότε ἐτύγχανεν οὔτε κατ᾽ ὀλιγ- 
αρχίαν ἰσόνομον πολιτεύουσα οὔτε χατὰ δημο- 

δὲ καί, Καί οπι. 1. Αν. Ὦδη. αρ. 62. ἃ ,. ΒΙσηϊῆοαῦ ἤδηο 
αυοατθ ἀἸ55θηβὶομἶβ ΟΟΟαΒΙ ΟΠ 6 ΠῚ [Ϊ556, 

ρῶνα χώραν νεμομένους 50} 
᾿πη ρου πη ΤΠ ΘΑ ΠΟΥ ΠῚ τϑάδοίοβ 
ἀἴοῖς, ὥσδτο πη ἀθ Ηγϑὶϊ8 οἱ 
ΕἸΘαΙΠογὶβ Ἰοααΐ βαβρίοδππι, Να- 
αὰθ ν ΘΓ ΠῚ οϑὶ αποα ᾿άθπι Μπθη- 
Β0Π6Γ Ρ. 80 ργορίθι Ἀγ 1οα πὰ ΠῈ ἀρυὰ 
Τῆσο. δὰ νεῦρα ξυμμέκτους ἀν- 
ϑρώπους ΠΟ δααϊίιη] ΟἸΠ65 
αϑτὶ Ρ]αίαθθηβ8. ἱποοὶαβ ἃ Βοθο- 
ιἷδ. Ρα]505 6556 περαπάπιη ραίδι; 
ΔΤ ΔΓ σαΪο 116 ἀ6 οο να Ππο- 
ΠΔΪ Π1ΠῚ ἸσηΟΙΟΥ τη τϑοίθ αὶ ΠΟῚ 
Ροιῖ.. Οδίθγιπι ἀπάτη ἴδοι! τὸ 
ἡγεμονεύεσϑαι εἰ τὸ ἄρχεσϑαι 
βῖνε ξυντελεῖν 'π τθῦιβ Βοροίο- 
τη ΟΠ ὨΒΌΤῚ 511, ἰη.6 ἀρρᾶδτγοῖ, 
αιοά ,.,4 ἃ δὴ δοουβδίϊοποιη [50- 
ογαίθβ ΧΙΥ 8 ΤΕΒΡ οἴ θηΒ ἢᾶθο 
ΒΟΡΙΌΙ: ἐνέοτε γὰρ ἐπιχειροῦσι 
λέγειν, ὡς διὰ τοῦτο; πρὸς 
ἡμᾶς οὕτω προσηνέχϑησαν,, οτι 
συντελεῖν αὐτοῖς οὐκ ἠϑέλο- 
μεν."“ ,ΒῚ1 οοπὶ, --- ἔξω θιδ τ τῆς 
τὰ πάτρια, ᾿. 6., 5ἱ ΘΠ ΘΗ ΙΔ πὶ 
Βρθοίδηηηβ, ἀἰβοεά θηΐθβ ἃ 50- 
οἰοίαϊε σοι ἷθ ΘΟπΟΙὶ  ἰὶ 
Βοεοοίοτγαμῃ ([ἷν. ΧΙ] 43). Οἵ, 
δάη. Π 2, 4 οἱ ἰηΐγα 65, 2, ἀε 

ὁδιιδᾶ γοὶ δυΐθῃ ὅ8,1.--- προση- 
ναγκάξοντο. ϑιρρὶ. τούτοις 
(τοῖς πατρίοις), 1. 6. μὴ παρα- 
βαίνειν ταῦτα. Οἷ. δάη. 106, 
1, -- προσεχώρησαν πρὸς 
᾿ϑηναίους. ΟΓ. δδ, 1 εὐ 10] 
δάῃ. 

ΟΡ. 62. 8 Ι. φασὶ νας 
μηδίσαι. Νὶά. δ4, ὃ εἰ ἀθ νν. 
μόνοι Βοι. ἰθὶ ἀἀη. 

8.2. διότι οὐδ᾽ ΄4ϑη- 
ν αέου ς. ῬΥορυῖΘ οοσίίαπάα νεγρὰ 
μηδίέσαι φαμέν; φῬοίυϊξ ταηηθη 
θεπο ϑηναῖοι 5ογῖδὶ, οἱ νἱάθιυγ 
δά 6πὶ 6556 δἰίγϑοίϊο, αὐ86 ἔτγθ- 
ΘΗ ΟΥ οδί ἴῃ ἘΠΕ ΒΟ Δ ΒΕΊΒΩ. 
ϑεμιθπίία τράϊὶ θ4, 1. -- τῇ. 
αὐτῇ ἰδέᾳ, ἰ. ὁ. τῷ αὐτῷ 
τρόπῳ. Οἵ. δάπ. 1 109,1. μι δί, 
1; "ἀμφότεροι δηλονότι ἐπὶ τῇ 
τῶν ᾿Βλλήνων δουλείᾳ." Δου- 
κας. Ιὰππροπάδ ἰριταν μδ6ο βαπΐ 
οὰπὶ ἐόντων νϑιθο. : 
8 8. ἐν οἴῳ εἴδει, ἰ. 6. 

τρόπῳ πολιτείας, ἴῃ 4πο 5.80. 
-- κατ᾽ ὀλιγαρχίαν ἰσόνο- 
μον. Ἐδὶ ἀπὸ γένους ὀλιγαρχία 
56 ἀριστοκρατικὴ ὀλιγαρχία, 
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κρατίαν᾽ ὅπερ δέ ἐστι νόμοις μὲν καὶ τῷ σωφρο- 
νεστάτῳ ἐναντιώτατον, ἐγγυτάτω δὲ τυράννου, 
δυναστεία ὀλίγων ἀνδρῶν εἶχε τὰ πράγματα. καὶ 
οὗτοι ἰδίας δυνάμεις ἐλπίσαντες ἔτι μᾶλλον σχήσειν, 
εἰ τὰ τοῦ Μήδου κρατήσειε, κατέχοντες ἰσχύι τὸ 
πλῆϑος ἐπηγάγοντο αὐτόν" καὶ ὴ ξύμπασα πόλις 
οὐκ αὐτοκράτωρ οὖσα ἑαυτῆς τοῦτ᾽ ἔπραξεν, οὐδ᾽ 
ἄξιον αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ νόμων ἥμαρτεν. 
ἐπειδὴ γοῦν ὅ τὲ Μῆδος ἀπῆλϑε καὶ τοὺς νόμους 
ἔλαβε, σκέψασϑαι χρή. ᾿Αϑηναίων ὕστερον ἐπιόν- 
τῶν τήν τὲ ἄλλην Ελλάδα καὶ τὴν ἡμετέραν χώραν 

3 

πειρωμένων ὑφ 

αυδίθηιιβ ἴῃ εἃ ΟΠΊΠ6Β ΠΟΡῚΠ65 
ὁμότιμοι 5ειῖ ὅμοιοι ετᾶπι. (ΟἿ. 
Ἠδτη. Ἀπίϊαᾳι. αν. ὃ ὅ8 εὐ 180. 
(οο!οσαπὶ [5 ΟὈ]Οα τ ΘΠ ίΘ πα γοῖα- 
ἰανἱπηι5. ἴῃ δα, πιδὶ. ΒΌρΡ!. -- 
τῷ σωφρονεστάτῳ ἐναν- 
τιώτατον, τη ἀ 65.155 }1ὴ0 
οαΐαᾳαο (τοϊραθ]ϊοδα οαΐϊᾳα 6 
ορυϊπια 16 ΠὴΡ 6 Γἃ 18 6) τὴ ἃ Χὶ ΤῈ 6 
οοπύτγατίατῃ, Οἵ, Χϑη. Μοπι. 1 2, 
58 τὸ σῶμα τοῦ οἰκειοτάτου 
ἀνθρώπου τὴν ταχίστην ἐξε- 
νέγκαντες ἀφανίξουσιν οἱ δάῃ. 
88, 1. - ἐγγυτάτω δὲ τυ- 
νάννου. Ραυσογατη ἀο0 πὶ] - 
ῃδίϊο τοσίδο ἰἰθιά πὶ ῥτο- 
Ῥίον 69" ἘπΠῸ ἈΠ 2: 
ῬΑΥΪΓΟΥ Το ΟἿΠῚ ῬΘΥΒΟὴἃ ΟΟΙη- 
Ῥοηϊ! Οἷο. ἀθ Τίς, 1Π| 16, 40 εἱ 
ἰὰ παθθπάππι 510 απύϊαπὶ551- 
τη τὶ πὶ εἴ ἀθ ΡΤ χὶ πα πὶ, 410 ἃ 
δῖ. ορίϊτητη. -- δυναστεία 
ὀλίγων ἀν δρῶν. Πολυκέφα- 
λον τυραννέδα ἴιτγα νοοδὶ ΡΠ] ΘΗ Ϊὰ8 
{Ππϑίταπ8. Κογίαθιι, ἈΘΒΡΌΒΙ. αν. 
Ρ. 19. Ιρβὰπη ποπιθῃ δυναστεία 
ἀοπιΐπδιΐοη 6 ΠῚ, ἷ. 6. ἱπηΡ ΘυἸ ΠῚ 
ῬιΘΟ ΠῚ Β. 116 ἰγγδηηϊάϊ, ἀ6- 
βιβιμδί, Οὐ. Αὐίβιοίι, οι, ΓΝ ὅ 
ὅταν ΞΕῸΝ ἄρχῃ μὴ ὁ νόμος 
ἀλλ᾽ οἵ ἄρχοντες νον) καλουσι 
δὴ τὴν τοιαύτην ὀλιγαρχίαν 
δυναστείαν. [ϊἃ ὀλιγαρχίας 
ἀριστοχρατικῆς παρατροπὴν 
καὶ ὑπέρχυσιν ΡΙαταγο 5. περὶ 

αὑτοῖς ποιεῖσϑαι καὶ κατὰ στάσιν 

μοναρχ. καὶ δημοκρ, τ. ΙΧ Ῥ. 287 
αἰοῖν δυναστείας, ὅταν ἐντέκῃ 
ὀλιγαρχία ὑπερφροσύνην. ΟἿ. 
ἤρδιτη. Απίϊαυ. αν. 8 ὅ8, 12 εἱ 
ΙΝ 18. ὟἹ 88. ᾿λιγαρχίαν βἰπη- 
ΡΙΙοΙτοσ {Ππὰπὶ ΤΉ ΘΟΔγιιπῚ δίαύατη 
ρει αι. Ῥαυβ. ΓΧ 6, 1 Ορροπθῃβ 
τῇ πατρίῳ πολιτείᾳ ΤΠορᾶπο- 
ΤᾺΠῚ, ατιὰ 6 6δὶ ΤπποΥ αἰ ἀϊ8 ὀλιγ- 
αρχία ἰσόνομος. -- ὀλίγων 
ἀν δρῶν] ᾿ἡἀτταγίνου καὶ τῶν 
ἄλλων ἀνδρῶν (ναὶ Τιπιερ ηϊ- 
446) τῶν μηδισάντων μάλιστα. 
ΘΌΠο]. Οὗ, Βδοτγοῦοι. ΙΣ 1ὅ εἱ 
80 544. -- μον πράγματα. Οἵ. 
δᾶη, 28, 

8 4. ἀήϑειν: ΓοιοπαΓΟ8 
6556. --- τὰ τοῦ Μήδου. Οἵ. 
Μδι. ἀν. καὶ 2858. -- κατέχον- 
τὲς (οοοτοθη 65)... τὸ πλῆ- 
ἅγος. 8 ΓΘ οἵ, ΡΙαῦ, Αὐϊβεϊα, 6.18 
οχίν, --- οὐκ αὐτοκράτωρ. 
οὐδ᾽ ἄξιον ... ὀνειδέσαι. 
Οἵ. Ῥαμβ. 1. ἀ. ΑἸϊύος ΤΒορδπο- 
ΤᾺΠΩ μηδισμὸν δχοῦιβαν βίοι 
ΡΠ. ἀθ Πδγοάοι, πιαϊῖσπ, Ὁ. 451 
544. ΟἿ, ΚΙαοίΖ. ἀδ Ἐδοῦ. Βοθού, 
Ρ. 80 544. - ὧν, ἷ. 6. τούτων 
ἄ. Οἵ, Μδιίιι. αν, ξ 868. -- μὴ 
μετὰἀνόμων, ἰ. ο. ἄνευ νόμων. 
ΟΝ ἩΠ ΜΔῸ; δὲ ΟἹ 80..5» })0ΊΓ 70; 
8. δάηῃ. ἷν 180, 6. Ὀρροβίίαπι 
ἐδ ἐπειδὴ. .. τοὺς νόμους 
ἔλαβε. 

8 ὅ. τοὺς νύμους ἔλαβε, 
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ἤδη ἐχόντων αὐτῆς τὰ πολλά, εἰ μαχόμενοι ἐν 
Κορωνείᾳ καὶ νικήσαντες αὐτοὺς ἠλευϑερώσαμεν 
τὴν Βοιωτίαν καὶ τοὺς ἄλλους νῦν προϑύμως 
ξυνελευϑεροῦμεν. ἵππους τὲ παρέχοντες καὶ παρα- 

ὃ σκευὴν ὅσην οὐκ ἄλλοι τῶν ξυμμάχων. καὶ τὰ 
μὲν ἐς τὸν μηδισμὸν τοσαῦτα ἀπολογούμεϑα. 

1 6068. Ὡς δὲ ὑμεῖς μᾶλλόν τὲ ἠδικήκατε Εώρ ες ἀο 
Ἕλληνας καὶ ἀξιώτεροί ἐστε πάσης ζημίας, πειρασό-- ἜῚ τ: λᾶς 

2 μεϑα ἀποφαίνειν. ἐγένεσϑε ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τιμωρίᾳ, βϑρν τ: ἐθα: 

ὡς φατέ, ᾿4ϑηναίων ξύμμαχοι καὶ πολῖται. οὐκοῦν λέγουτες ὅτι 
χρῆν τὰ πρὸς ἡμᾶς μόνον ὑμᾶς ἐπάγεσϑαι. αὐτοὺς ὑβιω ἐς τῇ 
χαὶ μὴ ξυνεπιέναι. μετ᾽ αὐτῶν ἄλλοις. ὑπάρχον μωρέᾳ, ἀλλ᾽ 
γε ὑμῖν, εἴ τι καὶ ἄκοντες προσήγεσϑε ὑπ᾽ ᾿4ϑη- ρον τ 
ναίων, τῆς τῶν “ακεδαιμονίων τῶνδε , ἤδη ἐπὶ τῷ λοις ᾿4ϑη- 

Μήδῳ ξυμμαχίας γεγενημένης, ἣν αὐτοὶ μάλιστα ναέων ξύμ- 
αχοι ἐγέ- 

προβάλλεσϑε᾽ ἱκανή γε ἦν ἡμᾶς τε ὑμῶν ἀποτρέ- τ τη 
οὐκ ἴσην αὖ- 

Οδρ. 68. 8 2. ἐπάγεσϑαι ΟἸγ. εὐ Βεκκ. δἰᾳαθ οἰπὶ ΟἹ, ΨαΪρο τοῖς τὴν χά- 
οὐ ἴῃ οοίθγὶβ ΠΠ γ18 πηϑὶεὲ ὑπάγεσθαι, οὐπὶ ἀϊοαηάιιπι 510 ἃυο 556, ρὲν ἀνταπο- 
δάνοοῖγο. Οἵ. 8 4 οἱ δάμη. 1 8, 3 δὲ Ατη. δὰ ὙΠ 46. διδόασι, 

τοὺς. ἔπειτα (β). 

ὑπάρχον γε Τ. 1. Μ, ΒΕΚΕ. ἰϑοϊίαβααθ ἀρὰ ἤὰπο πῃ. Ψαυϊσοὸ 
5010606 ὑπάρχον τε. 

ἵκανή γε. αν. ἱκανὴ γάρ, φαοᾶ γάρ ἰἴπ 889. τος, τῆδη. 81- 
Ροῦβογ, Ἐχβρθοίανογι: ἔογβι πὶ αυϊβρίατη, υὐ Βεἰβις,, ἢ ἕκανή γε. Δι 
οἴ, δάη. 

585 16 5.65 τβοθρὶ!. -- ἐχόν - 
των... τὰ πολλα. Ροβίῖ ρυ- 
5π8πι ἃρυα Θεπορ γα Ρυ 9 Π(ΆΠη, 
νὰ. 1 108, 2. --- μαχόμενοι 

. Βοιωτίαν. γιά, 1118. -- 
γε ποὺς παρέχοντες. Οἱ. 
81.9.. 5..22.,..00.9. 

Οαρ. 68. 8 1. ἀξειώτεροι 
. ζημίας. ϑομο!αβία οἰϑὶ δη- 

ἰθᾶ μᾶλλον εχρ]ϊοαν!ι μᾶλλον 
ἡμῶν, (ΤΊ 6} της ΟΟΙΠΊρΡ ΓΔΕ ΠῚ 
Ῥοβίθινο γα αῖι. Νιπηίγι πὶ ΤῊ ΘΔ ΕΪ 
ΟᾺΠῚ βιρτὰ Θ2, 4 ἀδ δι οἰν᾽δίς 
115. γϑγ 5. τιδὶ βίην: οὐδ᾽ ἄξιον 
αὐτῇ ὀνειδίσαι ὧν μὴ μετὰ 
νόμων ἥμαρτεν, Ἰιῖς 856 ἀἴσποβ 
Ροθπᾶ σοηξίοτϊ ποη ν᾽ ἀθηίαν ΡΟϑ556. 
δοίνεπάιιβ {Π|Π6Θ σοπιρδγϑίνιβ ἴῃ 
μᾶλλον ἄξιοι: νο8 ροίϊι8β 
αυδπὶ ΠΟ ἀϊσηϊ 65.115 ΡοΘ ἃ. 
ΟἿ «ἄη. Π| 40, 1. 

8 2. ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ τι- 
ΤὨυογαΙ 8 0]. ΤΙ. Βοοῖ. 1. 

μωρέᾳ, δὰ πο5 ρτΟρυΪ βδη- 
405, ΟΚ 1Π 49, 4. ΥἹ 16, 8. Ρτο- 
ΠΟΘ ῬΟΒ56551ν 1Π} ΡΓῸ δεποῖν ο 

ΟὈϊΘοιὶ οβὲ, Οἵ, δάη. 1 38, 8. -α 
πολῖται. Οἱ. δάη. 58, 8. -- 
ὑπάρχον. Οἱ. «ἀη.1 124, 1. 
Π 62, 1. ϑαρρ!. ἀυίθπὶ μὴ ἔυν. 
ἐπιέναι. Ὅς γέ οὐπὶ ἈΠΕ 
Ἰπρσιν οἵ. δάη. ΙΝ θὅ, 

ξ προσήγεσϑε. ω τε 
ΠΝ Θδἰἴδπὶ ἀ6 οἷἰβ ἀϊοϊζαγ, φαὶ 
νἱ οὐ ἴην οοπρ ΘΙ πον δ 
Πα πὰ ἰαοϊοπάιϊπι, Τῆς, ΠῚ 68, 
2 Εὖ ὟἹ 54, 8“ θυκ; δὰ Υἢ]| 
100, ἢε5. Πῖο διιΐύ ργοποιηΐηθ τί 
ἜΧΡΙ 558 δϑβῖ, δαί, οηὶ Π06 ῬΟίϊι5 
Δάνθυ θ᾽! ον ἀϊοίιπὶ νἱάδαίαγ, 
᾿ηθηΐθ ΤΘΡ ιθῃἀυπὶ ξυνεπιέναι. 
-- ἐπὶ τῷ Μήδω, εοπιίτὰ 
Μεάαπι. ον ϑάη, 1 40, 6. - 
ἱκανή γε ἦν. Ραυείοιϊα γε 
Βϑηΐθη 45. ἰπησὶς Πἶο οἱ 1 40, 4 

8 

-- εἴ 
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πειν καί, τὸ μέγιστον, ἀδεῶς παρέχειν βουλεύεσϑαι. 
ἀλλ᾽ ἑκόντες καὶ οὐ βιαζόμενοι ἔτι εἴλεσϑε μᾶλλον 
τὰ ᾿Αϑηναίων. καὶ λέγετε ὡς αἰσχρὸν ἣν προδοῦναι 
τοὺς εὐεργέτας πολὺ δὲ γε αἴσχιον καὶ ἀδικώ- 
τερον τοὺς πάντας “ἤλληνας καταπροδοῦναι. οἷς 

ξυνωμόσατε, ἢ ̓ϑηναίους μόνους, τοὺς μὲν κατα- 
δουλουμένους τὴν ᾿Η!λλάδα. τοὺς δὲ ἐλευϑεροῦντας. 
καὶ οὐκ ἴσην αὐτοῖς τὴν χάριν ἀνταπέδοτε οὐδὲ 
αἰσχύνης. ἀπηλλαγμένην. ὑμεῖς μὲν γὰρ ἀδικού- 
μένοι αὐτούς, ὡς φατέ, ἐπηγάγεσϑε, τοῖς δὲ ἀδι- 
κοῦσιν ἄλλους ξυνεργοὶ κατέστητε. καίτοι τὰς 
ὁμοίας χάριτας μὴ ἀντιδιδόναι αἰσχρὸν μᾶλλον ἢ 
τὰς μετὰ δικαιοσύνης μὲν ὀφειληϑείσας. ἐς ἀδικίαν 
δὲ ἀποδιδομένας. 

8 4, αἰσχρόν. Ὁ. οὐκ αἰσχρόν, εὐ ΝΑ]|1ἃ τὴ ὰ 5 τα τΡ 6 681. 
Νᾳ πορδίίομθ Οριῖιβ δϑϑοί, Κγιοροῦ καέτοι τί Ἰθθροπάμπι 6588. Βυβρὶ- 
οαὐι5. 6δί, ϑεᾷ οἷ. δάη. 

τ... τον ΘΟ: ΗδΡύπρ.. ἀθ πὶ, 5864 18 τοἀδππτατν, αὐ 
Ρδῖ. ΓΡ. 388 54. -- τὸ μέγι- ᾿πϊπαδιϊῖα ἰη ἀε οτἰαῦατν (Ϊ. 6. 
στον. Οἱ. Κυπορ. 6γ. 8 δή, 10 564 5ἴηε ἰηϊανία ρμϑυϑοινὶ 
δίῃ, 12, --- παρέχειν βου- πραπθαπι). ϑοηιθηίαυιπὶ ο0- 
λεύεσϑ'αι. ϑαρΡ!. ὑμᾶς. --ὀ πεχιβ Πἴο οβύ: ΤΌΓΡΕ 6556 ἀἰοῖιῖβ 
οὐ βιαξόμενοι ἔτι. Βεβρὶ- 
οἴναν δὰ νϑῖρὰ ὅδ, 1 ὅτε... 
ἐβιάσαντο. --- εἴλ εσϑε... τὰ 
᾿ϑηναίων, Ρδυίθϑ8 ΑἼΠ6- 
αἴ 6 81 τη. Νοία ἰογηηἝα, τι 51- 
τ} 165 φρον εἶν τά τινος (οἷ. 68,8), 
βούλεσθαι τά τινος ΥΙ 50, 8. 

δ. 8. καὶ 2έγετε: Οἱ δῦ, ὃ. 
-- καταπροδοῦναι. Κατά 
αἀαιίο ᾿πιοπάθπαϊ απαραδπὶ νὶβ 
νἱάθίαν οομμποιὶ. --- αἐσχρὸν 

ξ αἴσχιον. ΟἿ, δάη. 1140, 1. 
Ξῷ υγλ5: “ξυνωμόσατε, ΤΥ δὶ 
πρὸς οὕς ξυμμαχίαν ἐποιή- 
σασϑε. Οἱ, ἀάπ. 171, 0. -- τοὺς 
μὲν .. .τοὺς δέ, ΟἹ, αι. 1 
08, 4. 

8 4 καίτοι τὰς... ἀπο- 
διδομένας, οἱ τε Ποο 
ΡΟύὰ5 ἱΓΡΘ 651, ρᾶτΓ68 στὰ - 
τἰὰ5 ΠῸ0ὴ τοίοντθ, απ ἃ πὶ (ποι 
Γουγο) Θἃ5, αὑδὸ οὐ ἰὰ- 
5ι1ι|ὰ αὐϊάθπι ὁοηιδοῖδο 

Θ Δ Δ ΠῚ ΠΟΙ ΓΟΙΘΥΓΘ οἷβ, ἃ απ] θ5 
θδποίϊοϊα δοοθρθυϊῖβ. θὰ νῸ5 ΡιῸ 
ἰᾳδίο θοηθῆοϊο ᾿πἰαϑίαπη οΥδιϊδπῃ 
γΘ ον ἰβ, ἀπδπια αδτ ἴῃ τοἀάθπάδ 
δνδια ρᾶύθπὶ ἰπιδυ1|8 6. γΑΙ ΟΠ Ιη 
Ἰ0 5641 ὑὰῦρ6 Ροιΐι5 οϑὺ 481 
πη ρᾶυθηλ ἰαδύο θη οῖο (Ἷ, δ. ἰη- 
1518 1} οι δια ἢ ΠΟΘΙ ΟΡ ΓΘ, 1 
Οἴοοσο ἀὲ ΟΠ, 115 ποὺ τϑἀὰ- 
ἀδνὸ 6 π δ ἔϊοῖα πὶ (μὴ ἀντιδι- 
δόναι χάριν) νίτο θΟμῸ π0ὴ 
"ϊοοὶ (αἰσχρόν), πιοᾶάο ἰὰ ἔὰ- 
φογ 8 ΡοΒ8ἰ0 βῖπ πα} ]ἃ (τὰς 
ὁμοίας χάριτας). δοά εἱ ἰά ἰδῃ- 
τὰπι οαπὶ ἰηϊανία χὰ αὶ ροιοβί (ἐς 
ἀδικίαν ἀποδιδομένας), ΠΟὴ 
τϑάάονο 1 (μὴ ἀντιδιδόναι) Υἶνο 
θομο ᾿ΐοοι (οὐκ αἰσχρόν). ΑὙ ἢ. 
[τὰ ᾿πι6! ! δοίὰ πᾶ θο 588 διιπηΐ, ἡ ΕΛ θἃ 
ἐς ἀδικίαν «βίο ἀϊοία ϑαηῖ, αἰ ἐς 
χάριν 51, ΠῚ νά, δἄάη. --- 
χάριτας μεν δεῦ ἦν πο, υἱ 
χάριν διδόναι ϑορ!ι. ΟΟ, 1490. 
ΘΟ 4 1.01: 
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καὶ ὅτι οἵ 
Πλαταιῆς 

πάντα ὰ ,χθη- 

1 04. “ηῆλόν τε ἐποιήσατε οὐδὲ τότε τῶν ᾿Ελλή- 
“ , -' ΄ 9 3 [ν 9. (᾿ 

νῶν ἕνεκα μόνοι οὐ μηδίσαντες, ἀλλ᾽ ὅτι οὐδ᾽ 
᾿Ιϑηναῖοι. ἡμεῖς δέ, τοῖς μὲν ταὐτὰ βουλόμενοι στοὶ ἐγένον- 

2 ποιεῖν. τοῖς δὲ τἀναντία. καὶ νῦν ἀξιοῦτε. ἀφ᾽ ἜΡΦΑ ἐγ 

ὧν δι᾽ ἕτέρους ἐγένεσϑε ἀγαϑοί, ἀπὸ τούτων δα». 
ὠφελεῖσϑαι. ἀλλ᾽ οὐκ εἰχός᾽ ὥσπερ δὲ ᾿“ϑηναίους 

Α ἣΝ εἵλεσϑε, τούτοις ξυναγωνίζεσϑε, καὶ μὴ προφέρετε 
Ὶ 

΄ 

τὴν τότε γενομένην ξυνωμοσίαν ὡς χθη ἀπ᾽ αὐτῆς 

νῦν σῴζεσθαι. ἀπελίπετε γὰρ αὐτήν. καὶ σπαθρα-. 

βάντες ξυγκατεδουλοῦσϑε μᾶλλον Δ4ἰϊγινήτας καὶ 
Ρ ᾿) » ’ 

ἄλλους τινὰς τῶν ξυνομοσάντων ἢ διεκωλύετε, 

Ὅδλρ. 64. 8. 1. ἡμεῖς δέ ναι, ΡᾺ], Απρ, Μ. Μοβαυ, ας, Η., ἈΠῚ 
ὑμεῖς δέ. Οἵ, ἀάπ, 

ὕὰρ. 66. 8 1. δῆλόν τε ὃ ὃ. μὴ προφέρετε. ϑαργὰ 
ἐποιήσατε οὐ μηδί- ὅ9, 2 πιράϊπηι ᾿εσίτατ, ἐὰ: τ νἱὰ. 
σαντες. ΟΥ. δάη. 40, 8. --« [ἰ014. οἱ 58, 1. δῷ, 9. τότε. 
᾿Αϑηναῖοι. ϑαρρ!. ἐμήδισαν. Οὐ, δάμοί. ἘΠ 2, - ΗΠ ἈΠῸ: 
-- ἡμεῖς δέ, 56}}. ἐμηδίσαμεν. 
Οἱ, ΡΙαι. ἀ8 ερ. 422 ἃ οὐδ᾽ ἡμῖν 
ϑέμις, ὑμῖν δέ. Ὑιάς άη. 1 
ΟΤ, 2. Ἑαϊίονεβ φυὶ ὑμεῖς δέ 
Βουρίαγατη σου ππογαηί δὰ βουλό- 
ἱξξνοι θατη γϑίεγθηϊθβ, ποῃ οὐσὶ- 
᾿νοῦ ὉΠ 6 γοοα θυ απ, 
οαπὶ ΟΡΡοΒὶ απ ἀ6ϑὶῖ, δάθο οὐημὶ 
Ροημάθυθ οᾶγοιθ, αὖ ἀθ6556. ΠΟΙ 
501 ΠῚ ΡΟΒ55]ηΐ, 568 βιΐδπὶ ἀδθεδηΐ. 
Αροραϊ αιοα τογὰμη ψουϊταίὶ τὸς 
Ρυρπαὶ ΡΙαίαθθηβεβ 110 5ΘΙΏΡΘΥ 
πὶ θ6110 Ρευβίοο τγαθοὶβ οοηῦγα- 
γα ἴδοθγα νο 556, «αοπίδμι πη 
τη ἢΪδ5 ΔΥΓΠΊΟΓΌΙΩ ΝἹ Ρεγβὶ8. τὸ - 

ωόδσιαν. ϑῖο πδραπὶ ἀ6 5οοἰοίαϊα 
Ν 55 ἈΠῸ ΠΡ ΟΝ 
14, 8. -- Αἰγινήτας: γι 1 
δ. 108... ἄλλους... ξυνο- 
μοσάντων. 6 ὀχρϑαϊάοιο 
ΤΠοββα θα Αἰπδηϊθπβίαπι 1 111 
οὐ ρασπα Οὐτγοποηβὶ 119, 4π]Ρ0ῖι5 
ῬΙαία ΘΘΠ565 ἰμ θυ 558. ΜΌΘΠΒΟΙ 6. 
(ὸ Βερ. ΡΙαίαοθηβ. ρ.81 π0ῃ τηὰ]8 
Βαβρίοαναν, σορ ΓΙ ἰά60 ἤθη ροῦ- 
ἐβῦ, ααϊὰ πθὸ ΤΠ6558}} πθὸ Βοθοιο- 
γῈΠῚ ΘΧΘ. 1165 5001] τη α81η που ὶ 
ΡΙαιαθθηβίαιη, Νθο ἃρίθ δὰ θὰ, 
4086. 46 ΡΙοοθηβίθιβ οὐ ΠΟ 5 
ΟΡαμμ 15. 1 108, 8. πανγᾶτα δι, 

ΒΕ ον, --- τοῖς μὲν... τοῖς τοϑρίοἴαιαγ: πᾶιῃ Πὶ 4υοα ἀρυά 
δ᾽ΈΣ ΑἸΠΘ αἰ θιείθιιδ, : ΠΕ ΤΕ ΡΙαίαθαβ οϑῦῖθ ἴῃ οχϑγοῖτα Ρευβίοο 

8 2. ἀφ᾽ ὧν... ἀπὸ του- αἰπηϊοανογαμ, ν᾽. Πθγοάοι. ΓΧ 81. 
των. Ῥτορτῖα ἃὰπι ἀπὸ τούτων 
Ομ θη ἠδ ἅτιί ΡΓῸ 1115 ἀφ᾽ ὧν 
501 πὶ ἅ 5ου]θοἀ απὶ Γιῖ586 ν᾽ θα- 
τὰν, θὰ οἵ, δβχθιηρία ἰπ δα, πηδὶ. 
δἀδογρία οὐ πε, τ, 8 781 
δάη. 1, Βίιπι. δὰ Τιγοῦν. 82. 
ϑδῦρρ. δὰ Χρη, ἀθ ψθει, 4, 18. 
--τούτοις ξυναγωνίξεσϑ ε. 
ἴῃ ΡΓΔΘΒΘΠΕ5 ἱπηρθνατῖν ο ᾿ποϑί πᾶ 60 

Ὅσανε ργαθοῖριι ποθ ᾿μοο]ὰ 8 
γιά θηίαν ἢ 6} Ποσοπαϊ: ἱ δηΐηι οἵ 
ἴῃ δχονοῖσα Ραυβαπίῖδθ ἔπθυιηΐ 56- 
οαηᾶυμπ Ηργοά. ΙΧ 28, οἱ δὰ βὸὺ8 
5. ΙσΘηἊ05 ἃ ΡϑυῖοΙ 6 νἱοῖὶηο5 Ρ]ὰ- 
8. 66115685 ΔΙΟΘ581105 6586, Εἴ5] στρα- 
τιᾷ ᾿Αϑηναίων ε03 δάογίιβ 6558 
ἀϊόϊεαν 1 114, νϑυϊβί πηῖ]6Ὲ. οϑβί; 
ἰογίαββθ οιἰαὰπὶ Ναχὶ (οἵ, 1 98), 

ποίϊο: ρούρίτο δου ΠῚ 6588. ααΐ, φυδπηιᾳαδπηι ἃΡ ΗἩδγοαοίο Ἰ. ἃ, 
50011, ροΥπηδ π εῖθ ἴῃ ΠΟΥ ἢ ΠΟ ΠΟΠΪΠΑΙ, οἱ ἰρ8ὶ ἂρυὰ ΡΙὰ- 
ρΡαγο 088. ἰᾷθαβ5 ἃ γδθοὶβ ν᾽ ἀ θη ιγ δ θ 1558. 

8 



ἕπεται ( 
ἀπολογία ὃ- 
πὲρ ὧν τὰτε- 
λευταῖα Πλα- 
ταιῆς φασὶν 
ἀδικηϑῆναι. 

110 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Τ', ἐδ΄. ξε΄. 

καὶ ταῦτα οὔτε ἄκοντες ἔχοντές τὲ τοὺς νόμους 
οὕσπερ μέχρι τοῦ δεῦρο, καὶ οὐδενὸς ὑμᾶς βιασα- 
μένου ὥσπερ ἡμᾶς" τὴν τελευταίαν τε πρὶν περι-. 
τειχίξεσϑαι “πρόκλησιν ἐς ἡσυχίαν ἡμῶν, ὥστε μηδ᾽ 

ἑτέροις ἀμύνειν, οὐκ ἐδέχεσϑε. τίνες ἂν οὖν ὑμῶν 
δικαιότερον πᾶσι τοῖς “λλησι μισοῖντο. οἵτινες 
ἐπὶ τῷ ἐκείνων κακῷ ἀνδραγαϑίαν προύϑεσϑε; 
καὶ ἃ μέν ποτε χρηστοὶ ἐγένεσϑε, ὡς φατέ, οὐ 
προσήκοντα νῦν ἐπεδείξατε, ἃ δὲ ἡ φύσις ἀεὶ 
ἐβούλετο, ἐξηλέγχϑη ἐς τὸ ἀληϑές" μετὰ γὰρ 4ϑη- 
ναίων ἄδικον ὁδὸν ἐόντων ἐχωρήσατε. τὰ μὲν οὖν 
ἐς τὸν ἡμέτερόν τε ἀκούσιον μηδισμὸν καὶ τὸν 
ὑμέτερον ἑκούσιον ἀττικισμὸν τοιαῦτα ἀποφαίνομεν. 

0ῦ. Ἢ δὲ τελευταῖά φατὲ ἀδικηϑῆναι (παρα- 
νόμως γὰρ ἐλϑεῖν ἡμᾶς ἐν σπονδαῖς καὶ ἱερομηνίᾳ 

8 8. ἡμῶν 6458. Αυρ. Ναί. Μ. Η. Βες. Ὁ. 1. Ε. 1ναὰτ. τὰ. Πδη., 
4] βεποίϊνιιϑ βιιθίβοίίνε, ἀποὰ ἀϊουηί, πο ΟὈϊδοιῖνο ᾿Π.6] 6 ΡῈ Πα τι5 δϑί. 
Τὰ τευ 5 1θτῖβ ὑμῶν, 

ηδ᾽ ἑτέροις 4558. Ρα4], Τ. ὅτ. ΟἿ «ἄη. ΠΥ, 4. ΠΠ 72. ΥἹ 88. 
ὙΠ 2. Κυιθρ, δά Ῥίοπ. ρ. 168, ψα]ρὸ εἰ ΒΕΚΚ. μηδετέροις. 

8 4. οὖν οπι. 455. Αὔὐρ. ΟἹ,  η. Τε, ναι. Μ. Η. Βερ. Ατ. Πδῃ. 
Βεκις, Αθρτθ ἰδτηθη ΠΪο Ρδιυϊίουϊα ΒΘ ῃΘΠἰ85 ἰη σ θη ΘΑΥΘΆΤΠΙ5., οἱ 
Ροβὶ ἄν 886ρε6 οὖν Θχοϊαἰ5868 οοηϑίδί. ΟΥ 56.}.1 ἼΟΙ, 3. 

λρ. 6ὅ. 8 1. ἕερομηνέαις οοἀ4, ΟΥἁ, δάη. 

Ψψιά. ΤΗϊγνν. Ηϊβι, ατδοςο, ο. ΧΥΙ 51:15. (ϑρ δοΐα ηἄδπι), Οἵ, ὙΠ 
Ρ. 848. Μὶπυϑ ἀε Τ]| Δ 5115, 58 η}118, 86, ὃ. -- χρηστοὶ... ὡς 
ΒΥ Ζϑη 15. οὐ Ἰοπο᾽ παυϊουῖϊ 5. π6Ὸ 
6} Ῥογβὶ οἱ ἐθα ρογο Ρ] αἰβϑθηβίττη 
500115 οοσἰϊαπάπηι. -- τοὺς 
νόμους. .. δεῦρο. Εχ }}}5 
Ρ]αί ΘΟ 5685 Ἰᾶπι (ΘΠ ΡΟΥΘ [6}1 
Ἀδρὶποίϊοὶ ρΡορ αν! οἰνὶαι}8 βίαια 
Ἐ.508 6556 ΟΟἸΠΙρῚς Μιιθη50}).}, ἃ, ρ. 
7854. (δγίβ ρδγ ΟΠΊη6ΠῚ 1ΠΠ|8Π| ἃ 6ίδ- 
16 πὶ 605 ΠυΠΊα Δι ἃ δυναστείᾳ 
ΨΕΙ ὑγγαπηϊὰθ ΟΡ ΓΘ5505 6588 μἷπο 
ἀΙἸδοῖ πηι, --ὥᾷσπερ ἡμᾶς. διὰ. 
609, 8. 4. --- τὴν τελευταίαν 
«Ἀν πρόκλησιν. ᾿Ὑἱὰ, 1 18. 
Ιυπσο τὴν πρόκλησιν ἡμῶν. Οἱ, 
δ(, -- πὐελία ς ᾿πηρουϊθοίαπι 
Ροϑβίϊανη νἀ θυ, ἀπ ΠἰΆΠι 58 6 ἶτι8 
Ἰοσδα αἰῦτο οἰιγοαιι6 Τλϊβϑὶ ϑιηΐ, 
ϑ 4, οἵτινες νων πρού- 

ϑεσϑε, ααἰΐπη ΠΟΤ πὶ ρ6᾽- 
ηἰοίϊοαι νἱγί ας οπὶ οΧἸ Πα] - 

φατέ. Ἀεβρίοϊδιν δὰ ὅ4, 8. -- 
οὐ προσήπ. ν. ἐπεδεέξατε, 
δα νο5 πο ρϑυζ π6 γ6 Παπὸ 
ἀθιη οπδίγαβιϊ8, 6 νὶ νοὶ 
ἐπεδείξατε, ρτὸ αἴιὸ ΟἸπ885. ἀπε- 
δείξατε, οἵ. ΡΙαι. ἀο Βδρ. 391 ε. 
θεπι. ΧΧΙ 7. -- ἐξηλέγχϑη 
ἐς τὸ ἀληϑές, ,.1. 6. ἰϊὰ οοπι- 
Ρογία ϑυηΐί, τἰς να νοἱπίδεϊβ 
νοβίγαθ σι ἈΡΡᾶτγονοὶ. Βδιι. 
Οοπηραιαπάδ ἔουπλ!α Τ δοιἐϊπα ἴῃ 
ἴα [811 ἃ ἀρ ΘΤ 6 οὐ 51 }}}68 δία 
αἄη. 110, 8. -- ἄδικον ὁδὸν 
ἰόντων. Οἱ, Μαιμι. αν. 8 409, 
4. Ὁδόν ποὴ τὰτο ἀδ ἀφοηᾶὶ 
ναοηθ ἰοσὶ οοηδϑίαί, Οὗ ϑ0ρ)]". 
ΟἸ ΟΥ. 
ἀρ. 65. 81. ἃ δὲ... ἀδι- 

κηϑῆναι. Υἱά. 560, 1. 2. -- 
ἱερομηνέα. ΡΙα ΑΙ [ΟΥ̓ Πα, 
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ἐπὶ τὴν ὑμετέραν πόλιν). οὐ νομίζομεν οὐδ᾽ ἐν 
: τούτοις ὑμῶν μᾶλλον ἁμαρτεῖν. εἰ μὲν γὰρ ἡμεῖς 
αὐτοὶ πρός τε τὴν πόλιν ἐλϑόντες ἐμαχόμεϑα καὶ 
τὴν γῆν ἐδῃοῦμεν ὡς πολέμιοι, ἀδικοῦμεν" εἰ δὲ 
ἄνδρες ὑμῶν οἵ πρῶτοι καὶ χρήμασι καὶ γένει, 
βουλόμενοι τῆς μὲν ἔξω ξυμμαχίας ὑμᾶς παῦσαι, 
ἐς δὲ τὰ κοινὰ τῶν πάντων Βοιωτῶν πάτρια 
καταστῆσαι, ἐπεχαλέσαντο ἕκόντες, τί ἀδικοῦμεν; 
οἵ γὰρ ἄγοντες παρανομοῦσι μᾶλλον τῶν ἕπομέ- 
νων. ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἐχεῖνοι, ὡς ἡμεῖς κρίνομεν, οὔϑ᾽ 
ἡμεῖς" πολῖται δὲ ὄντες ὥσπερ ὑμεῖς καὶ πλείω 
παραβαλλόμενοι, τὸ ἑαυτῶν τεῖχος ἀνοίξαντες καὶ 
ἐς τὴν αὑτῶν πόλιν φιλίως, οὐ πολεμίως κομί- 
σαντες ἐβούλοντο τούς τε ὑμῶν χείρους μηκέτι 
μᾶλλον γενέσϑαι, τούς τὲ ἀμείνους τὰ ἄξια ἔχειν, 

8 8. αὐτῶν. (55, ΟἹ. ν΄ ϑη. Ῥαὶ. Ἀε;. 411 αὐτῶν. Οἵ. ἅμ. 
ες. 17. Βεὰ ἴῃ βυρουγίογο ππϑπῖῦτο ἑαυτῶν, υἱ ἴα ἰη Η. 

αυᾶπὶ οοἀά, Παθρηΐ, 50] 6 ηγηΪᾶ, 
αὐαἰθὺ5 ΤἼθθδηὶ ἱπίγανθγῖηι, οοπι- 
ῬΙασαπη ἀϊογαπ ἔιῖ58θ οο  ΠΠρὶς 
Αὐπ, Αὖὐ (ἋΟΔ] 16 Γ. ῥ᾽ ΌγΑ}} βαποιῖ- 
ἰαίθπλ ἀϊδὶ 8 σηϊῇοανὶ δυθὶγαίαν. 
Βερυά αι ᾿πίεγργοίαηαϊὶ ἀνε ἢ οἱ 5 
πη. δυοίου 8 Μείπθκ, Ηθρυτη. 
ΠΕΡ. 864 εὐ Ηεγν εγὰ, διυά. Τημο. 
Ρ. 46 51᾽η5]ΔΓ6 ΠῚ ΓΘΒΟΙ ΡΒΙΠΊ08, 
41 ἰάθη 856, 2 ἰερίταν, 

8 2. αὐτοί, ἀρισῦν «ἴρ οτ᾿ 
ΠΟ δγὰ βροπῃίθ. Οἵ. ΙΝ. 60, 23. 
Μδ. αν. 8 468, 4 -- ἀδι- 
κοῦμεν. Οἵ, Κτιερ. ὅτ. 8 58, 
1 δὰ. 8. Οἴιπὶ γαϊϊοπθβ αἴοσγδη- 
1Γ, 6Χ αὐυϊθὰβ ἀθ6 ὙΠΟΡΑΠΟΓΌΙη 
οὐρα ἰυἀϊοαμά τη 511, Βα ρτὰ νϑὺ- 
ἰϑη ἀπ οϑὲ 5 Ρτ ΠΡ Δ ΠΙᾺ οὐ 
ναϑίβϑ θᾶ Π|18, ΠΟῚ 8ὶ ρυρπὰ- 
ν 1556 Π|}Ὲ8 εὐ να ϑίδν 185 6118. 
Νάτη 00 ᾿ρβαπι πὰ πὴ ἰδοαπη 5], 
δυσϊδηύ απ ἐπ τοῖο Ῥ ΘΓ ΠῚ] ἐἰἰτπιγ, ---- 
εἶ δὲ ΣΥΝ Ατῇ ΘΕ 1 οὶ 
- ἐς δὲ τὰ... καταστῆσαι, 

ϊ, 6. τϑϑιϊαθγ ἴῃ σοιημηιπα Βορο- 
Του πὶ ΘΟΠΟἸ] τ π (οἵ, Πν. ΧΧΧΙΝν 
41). Κοινά οταῖειϊ ροταῖι. ποτὶ δάῃ. 
Π 2, 4. ΠΕ ΘΙ, 2. θ6, 1. οἵ 
γὰρᾶἄγοντες.. ἘἘΡῈ ΚΘπ 
Ἀαβρίοῖταν δὰ 88, (: 

8 8. πλεέω παραβαλλό- 
μενοι, ρίανα ρουϊοα 5 00 - 
Ἰοϊθηίεβ. Οὗ, δάη. ἢ 44, 8, -- 
φιλέως, οὐ πολεμίως, 
ἃταΐθο, ΠῸἢ ΠΟΒ1111 (ἴῃ οἶνὶ- 
ἴ816Π}} δηΐτηο, -- τοὺς ὑμῶν 
χείρους, αὶ εχ νοῦ β ἀὁ- 
1ΘΡΙΟΓΘ5 δγϑηῖ, -- μᾶλλον 
γεν ἔσϑαι] χείρους δηλονότι. 
ὅοῃο], δλλον ἰσὶναν οαπὶ οοπὴ- 
ρϑιδῖίνο Ἰαποιαπὶ δϑί. Οἱ, Μαϑιίῃ. 
αν. 8 468. ἴῃ 4ὸ Πἷο 60 Τηΐπιι8 
ΟἸ πα πλὰ8, αἶα, οἴπὶ 'ρ56 00Π1- 
Ρᾶγαιϊΐνιιβ ΠΟη 5810 ἰϊογαίιβ, ἐχ 680 
ἴδοι!]α ροβιενυβ γερειὶ ροίοβι, θα 
δι δἀϊοούν απὶ ̓ ἰοτδηᾶ απ δὶ μαλ- 
λον δά αὶ πβοββϑβε [ευἰϊ, ---- τὰ ἄξεα 
ἔχειν, αδὸ που θαπίαν οὔ- 



δ᾽ γάντικατ- 
ηγορία τῶν 
ΤΠλαταιεῦσι 
νεωστὶ δε- 
δραμένων, 

118 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΆΦΗΣ Τ', ξε΄. ἘΕΝ 

σωφρονισταὶ ὄντες τῆς γνώμης καὶ τῶν σωμάτων 
τὴν πόλιν οὖκ ἀλλοτριοῦντες. ἀλλ᾽ ἐς τὴν ξυγγέ- 
γνειαι" οἰχκειοῦντες. ἐχϑροὺς οὐδενὶ καθιστάντες. 
ἅπασι δ᾽ ὁμοίως ἐνσπόνδους. 

00. Τεκμήριον δέ [ὡς οὐ πολεμίως ἐπράσσο- 
μεν). οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν οὐδένα. προείπομέν 
τὲ τὸν βουλόμενον κατὰ τὰ πάντων Βοιωτῶν 
πάτρια πολιτεύειν ἰέναι πρὸς ἡμᾶς. καὶ ὑμεῖς 
ἄσμενοι χωρήσαντες χαὶ ξυμβασιν ποιησάμενοι τὸ 
μὲν πρῶτον ἡσυχάζετε. ὕστερον δὲ κατανοήσαντες 
ἡμᾶς ὀλίγους ὄντας. εἰ ἄρα καὶ ἐδοκοῦμέν τι 
ἀνεπιεικέστερον πρᾶξαι οὐ μετὰ τοῦ πλήϑους 
ὑμῶν ἐσελϑόντες. τὰ μὲν ὁμοῖα οὐὖκ ἀνταπέδοτε 

Οαρ. 66. 8 2. ὑμῶν. (455. Αυρ. ΟἹ. ϑη. Ραϊ. γαι. Μ, Η, 
Βοος, ὅτ. ἡμῶν, Οιυιΐτβ βογϊρίαναθ ᾿πθο δϑὶ υἷβ: ΠῸῚ ΟἿ ΠῚ ΤΠ] ΔΊΟΤΟ 
Ῥανίο ποβίγα (ποϑίγὶ οχϑγοϊίι8). Οἵ, Π δ. Βαῦοῦο δπΐθπι ἰγοηὶα 
ἃ ΟΥΘΠ5 ΠΟ 5815 ἃρίᾷ νἱάἀθίαν σγαν τ εἰ ᾿παϊ ἰδ] γοὶ, 46 αυ8 
ΘοΟπααθυηίαν ΤΉ ΘΡαπὶ, Ν᾽ αἰσαία οογιθ τη οῖβ Ρ] ουίβαιθ ρἰδοῦῖ, Οἵ, φάη, 

ΤΠ Π Β δ: τ - σωφρονισταὶ ὄν- 
τες τῆς γνώμης, δῃηϊηιὶ 
νΘΒΌΡΙ (1. 6. ΒΘΏΒΈΠΙη) ΠῚ0 ἀ 6 Γἃ- 
101865, Πεβρ οὶ ρυΐδηϊ ᾿πτουρυθίθ5 
δ 5ορ!γοηϊβίαβ ΑἰΠΘΗΪ ΗΒ] ΗΠ, 
οπβίοάθβ Ῥαθγουιπὶ αἰδοῖ ρ!]η86 
ῬΆΌΠοΘ. οοηδβιϊίαϊοβ, ἀὸ ααἰθαβ 
νἱά. Δ ΘΠ δι. Απεῖχα, αν. Τρ. 489. 
ΠΡ. 869. Ἠοτιπηὶ ἰᾳπιθη 5ΟρΡἢτο- 
ὨἰδίαγΠ] Ἰηδο βίγαίι5. ΓΘΟΘΏΓΟΥ 
νἱἀθίαΣ. 6556 50 ΠΟΘ πη  η)0 Απέϊατι. 
ἴαν, Ρ. 887. Οειογιιπὶ οἵ, Ι 87, 
8. ΠῚ 48, ὅ. --- τῶν σωμά- 
τῶν (ᾳυοά νοσαιι!] πὶ Ὁ ᾿πῖτῖο 
Ἰερῖταν, ατιοα σοπ ραν 68. 5 ρ6- 
ΥἹοΥὶ γνώμης). ες οὐκ ἀλλο- 
τροιοῦντες. Ροτι,: οἰ ντταἕ 6 ΠῚ 
οἰν]θ5 (ργορτῦ. θανον ΡοΥ5ο- 
πΠ6ῃ, οἷ, ΝΙρ. Ρ. 148) ποη οΥ- 
υαπίθ65. ὈΙχϑυῖβ θα πὶ ἃ Ὁ ἀὙὉ 6 
οἶνοβ πὸ θα] πο 5. 56- 
οαπάπτῃ (ΤΟΘ! ΓΘ Υ τι ΠῚ. (αὶ Ὀδη6 ὁ0η- 
τα} 1.40, 2 καὶ ἄλλου ἑαυτὸν 
οὐκ ἀποστερῶν, Ὁ] Ῥανῖίου 6 Χ- 
ΒΡθοίδγθην5. καὶ ἄλλον ξαυτοῦ 
οὐκ ἀποστερῶν. Δίαιος ἀλλο- 
τρίωσιν 501}0]. ἸητοΥρΡΥδίαιαν στέ- 
ρησιν. Αθνοβολ 5 ἀρῖθ σον ρᾶτγα- 

νἷς 56ρ. ϑίνγδο!ι. 11, 8 ἀπαλλο- 
τρίωσαι σε τῶν ἰδίων, οὐπηὶ 
4αῖθη5. γορθὶβ. οἵ, ΤΙιοάογοι. ἴῃ 
δΊΘΡΙΝ. ΤΙο5. ν, ἀλλοτριόω. -- 
ἐς τὴν ξυγγένειαν (τὴν 
τῶν Βοιωτῶν 56}:0].) οἶκει- 
οὔντες. ἄϑι οι ρα 515 ἃ Ρογίο 
ΘΟΧΡΙΟββα νϑυθὶδ ἴῃ ΤΊ 501} ἃ ΠῚ 
ΘΠ ΠΘΟΟΒ5 8 0 }15 σ ἃ {18 1 Γ6- 
ἀποθηΐθ5. 

8 66. 8 1, ϑϑοίαβα 46]. Μοΐποκ. 
Ηδφυτη. ΠῚ. 808. Ῥγδοοοβϑὶὶ απο 
ἀοπγχοηβίγαιαστὶ πη ΤΠΘΡδηϊ : 
ἐχϑοοὺς οὐδενὶ χκαϑιστάντες, 
ἅπασι δ᾽ ὁμοίως ἐνσπόνδους. 
Οἱ 1 15, 2 5... 8; ὅ0, 2. οὔτε 
γὰρ πρὸς ἡμᾶς. Υἱά. 
1 5: 

ὃ 3. 2. καὶ ὑμεῖς ὁει, Ὑἱὰ. Π 
8: ,χωρήσαντες, ϑυρ)!. 
πρὸς ἡμᾶς. -- εἰ ἄρᾳ 
πρᾶξαι. οἰἰαπιϑὶ Γοττδ ἰῃὶ - 
4αἰπ8 αἸϊαυϊὰ, ἐβ5᾽5856 νἱ ἀε- 
δ :»η:-- οὐ μετὰ τοῦ 
πλήϑους ὑμῶν, ρτδεοίου 
πὴ αἰ οἰ πα ἀϊη}ῖ8δ νοβίτδο νοὸ- 
Ἰυπιδίοπι, Οἱ. δάμη, ὑθῶ, 4. 

τ 
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ἡμῖν, μήτε νεωτερίσαι ἔργῳ λόγοις τὲ πείθειν ὥστε 

ἐξελϑεῖν" ἐπυϑέμενοι δὲ παρὰ τὴν ξύμβασιν οὖς 

μὲν ἐν χερσὶν ἀπεχτείνατε οὐχ ὁμοίως ἀλγούμεν 
(κατὰ νόμον γὰρ δή τινὰ ἔπασχον). οὺς δὲ χεῖρας 
προϊσχομένους χαὶ ζωγρήσαντες, ὑποσχόμενοί τε 
ἡμῖν ὕστερον (ἡ κτενεῖν παρανόμως διεφϑείρατε, 
πῶς οὐ δεινὰ εἴργασϑε: καὶ ταῦτα τρεῖς ἀδικίας 

ἐν ὀλίγῳ πράξαντες. τήν τὲ λυϑεῖσαν ὁμολογίαν 
καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸν ὕστερον ϑάνατον καὶ τὴν 
περὶ αὐτῶν ἡμῖν κἡὴ κτενεῖν ψευσϑεῖσαν ὑπόσχεσιν. 

πείϑειν. Τα. πεῖσαι, γοϊαιϊ πείσειν. Οἵ. δάη. 
8 8, μὴ κτείνειν οοαά, Ετποπά, Ἠειν εν, Θιαά, ΤΊας, Ρ. 40. 

Ψογθυπι ὑπισχνεῖσϑαι ἀρὰ ΤῊ. 56πρ ν ἔπιαν! 1ῃ Π ππἶντ5. Βοααϊίαν. 
σῇ Β.4}}}. υδοβὲ. συᾶιη. Ρ. 8 οἱ δάῃ. ᾿ 

ὑπόσχεσιν. Οἴδ5. Απρ. Τὸ αι. 6. ΒΕΚΚ. ὑπόϑεσιν. Αὐ το- 
ΒΡ οἰαν δὰ ΒῈΡΘΥἾτ85 ὑποσχόμενοι εὐ δὰ 68, αιᾶθ Π ὃ πδιγαίῃ βαηΐ. 
Νϑααθ Ἰπἰανῖα 6 8οοιβαν ΡΟΒβϑεπὶ ΡΙαἰαθθηβθβ, δὶ ορί πὶ οπθῖη. αἰϊα 18 ΠῚ 
(ψαϊὰ ΘΠ 8] πἃ οββθὺ ἢΪο ὑπόϑεσις) ΤΠΘθαπογαμι {66} }Π1|556ητ. Π)6- 
πφαρ ἀἰϊοθηαὶ ροποιῖὶβ ψευσϑῆναι ὑπόσχεσιν, Δ 1 Ρ τ μ 55 1, 
ΘΧΘΙΠΊΡΙα αὐΐα! ΒΙοοπιῇ, Πἷο οὐ δα ΚΝ 88; 8. 4158. βου ρβθυὶς ψευσϑη- 
ναι ὑπόϑεσιν, ΠῸΝ ΠΙΆ ΠΪΠΊ115, δἰ, ῬαἰΆΠΙι5 δρίϊι5. αἰοὶ ὑποθέσεως, 
αἱ γνώμης, δόξης, ἐλπίδος. Ῥδηΐᾳαθ. ᾿ρ5απι ΠΟΠΊΘη ὑπόϑεσις τὰ5- 
ἀπδπι 4101] ἀραὰ Το. Ἰοοϊίαγ. 

Ι.198,3.-- μήτε νεωτερίσαι. 
6 ᾿ππηΐϊεῖνο νἱὰ, δε. αν, ὃ 582 ᾧ. 
ψεεραπ ἀθ πᾶς τὸ δῆιιι 11 4, 1. 
-- πείϑειν. Αἀ οοπαίῃπι βἰσηὶ- 
Ποαπάπιη1] ΡΥ Θβθμ τ ΟΡιι5 6δ5{, σα. 
ΒΟΡΙΡ αΡᾺΠι ΘΠ] θη. (855, --- ἐπι- 
θέμενοι ΘΟΠ δορί οπ ψΘΡΡ 5 
οὺς μὲν ἀπεκχτείνατε εἰ οὺς δὲ 
διεφϑείρατε οἱ δΔηιθροβ (πὶ οβί 
ἰήρο, «αποὰ οὐ δα ἃπ|ῦ0 ΠΊΘΠΙὈγἃ 
τοϊδεῖνα ΡΘΕ πο ες οἱ ΒΡ ΘΡΙοΥἾθ85. ὁ 
τὰ μὲν ὁμοῖα οὐκ ἀνταπέδοτε 
ἡμῖν οουπιτατίι πηι ὁδί. [πὰ 410 Πᾶπο 
᾿ϊοΘ ἢ Δ 5ΟΓΙΡΙΟΓ δαπιϊϑὶῖ, τί 
ΔΙΌΛΟΥ ΠῚ 56} 16 {18 ΠΔ ΠῚ ΘΟη ΘΠ ΐ θη - 
ἰθῦ Ῥυῖουὶ νϑῦθὸ ἤπῖίο, 5θὰ ρατίῖ- 
οἱρίο Θχρυϊπιογοί. Ασοαγαιλι5 Ιο- 
Οατι5. 6556: ἐπέϑεσϑε δὲ παρὰ 
τὴν ξύμβασιν, ἐν ᾧ οὐς μὲν 
κ. τ. Δ. δ πι Πϑν Χεη, Ἀπ, Ι 
8, 8 ΒΟυΪρβὶι ὁ δὲ ἐέναι μὲν οὐκ 
ἤϑελε, λάϑροᾳ δὲ... πέμπων 
αὐτῶ ἄγγελον ἔλεγε ΡΓῸ λάϑρᾳ 
δὲ... ἔπεμψε αὐτῷ ἄγγελον 
λέγων. -- οὐχ ὁμοίως. Οἱ. 
δάη.12,0.--- χεῖρας προϊσχο- 

μένιοῦ ον Οἵ. 58, 8. .))ὲ τα, νἱά. 
ΠΝ: ὑποσχόμενοί τε 
σε, Υἱς 118; Β΄ Βαῇ.- 

8 8. καὶ ταῦτα. ϑὶ πιϊπιβ 
ΡΙΕμπη ἴὩ ΟΡ αΠΟΙΙΟΠ6ΠῚ Ππιη0 ΡΟϑὶ 
ἀδικῶμεν νΥθαηι Ροβίιδπὶ βοῦνᾶ- 
ΠῚ1157) 860 οἱ ῬγΟΧὶ πᾶ ν᾽ θηΐττ 
5'ο Ἰηϊογρτοίαπᾶα, αὐ τρεῖς ἀδὲ- 
κίας Ῥνδραϊοαῖϊνε ἀρροβίξψαμη εἰς 
αα ταῦτα. Οἵ, Κιυορ. ἀντ. 57, 8 
ἀπο 1 οὐ 8. ΟἹΥΎ 7 ἀπ, 4: "ΝΗΠΙ 
6Χ ἰδοὺ ᾿πίθυρυποί0η 8 ποι 8ρίἃ 
ππῖο Ἰοοο οδί ἔουσααϊα καὶ ταῦτα, 
Ὧἀο αυᾶ νἱᾶ, Μδθμ. ατ. ὃ 470, 6. 
Να]6Ὲ Κύυερ. καὶ ταῦτα πραξαν- 
τὲς ΠΣ τος ἨΈΡΙ ΓΙΌ ον " 144 
βί ιν} δὰ εἴργασϑε εἰ «ἃ ὅμως 
φατέ τοΐονί; πᾶπὶ πὶ ααϊάρτηῃ 
οδάθπι ἰοουι οἶδ καὶ ταῦτα νυἱβ 
4ιὰε εἴργασθϑε νοῦθ0 ἀρίᾷ ΠΟῸΝ 
ἘΞ - τή ἘῈ λυϑεῖσαν 
ὁμολογέαν, ἷ. 6. τό τε λυϑῆ- 
ναι τὴν ὁμολ. ϑ᾽πη Ποῦ Ρδαὶο 
Ροβί. Οἵ, δάῃ, 80, 2. -- τὴν 
δ ΕΟ τ πς ὑπόσχεσιν. Ηδοο 
σταπηπιδίϊοα βἷς Ἔχρθάϊοπᾷα: τὴν 



(ε) τοῦ προ- 
τρεπτικοῦ 
μέρους τοῦ 
τῶν 

ταιῶν λόγου 
ἀνασκχευή. 

190 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΡΡΡΑΦῊΗΣ Τὶ, ξε΄. ἑξ΄. 

ἣν τὰ ἐν τοῖς ἀγροῖς ὑμῖν μὴ ἀδικῶμεν, ὅμως 
φατὲ ἡμᾶς παρανομῆσαι καὶ αὐτοὶ ἀξιοῦτε μὴ ἄντι- 
δοῦναι δίκην. οὔκ, ἤν 7ὲ οὗτοι τὰ ὀρϑὰ γιγνώ- 
σκωσι" πάντων δὲ αὐτῶν ἕνεκα χολασϑήσεσϑε. 

01. Καὶ ταῦτα, οὖ “ακεϑαιμόνιοι, τούτου ἕνεκα 
ἐπεξήλϑομεν καὶ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ἵνα ὑμεῖς 
μὲν εἰδῆτε δικαίως αὐτῶν καταγνωσόμενοι, ἡμεῖς 
δὲ ἔτι ὁσιώτερον τετιμωρημένοι, 
ἀρετάς, εἴ τις ἄρα καὶ ἔγένετο, ἀκούοντες ἐπικλα- 
σϑῆτε, ἃς χρὴ τοῖς μὲν ἀδικουμένοις ἐπικούρους 
εἶναι. τοῖς δὲ αἰσχρόν τι δρῶσι διπλασίας ζῃ- 
μίας, ὅτι οὐκ ἐκ προσηκόντων ἁμαρτάνουσι. μηδὲ 
ὀλοφυρμῷ. καὶ οἴκτῳ ὠφελείσϑων, πατέρων τὲ 
τάφους τῶν ὑμετέρων ἐπιβοώμενοι καὶ τὴν ὄφε-- 
τέραν ἐρημίαν. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀνταποφαίνομεν 
πολλῷ δεινότερα παϑοῦσαν τὴν ὑπὸ τούτων ἣλι- 

καὶ μὴ παλαιὰς : 

8 4, οὔκ ὅλ55. 0]. Ὁ. Μοβαι, εὐ ἃ σγθο. πιδι, Ρᾳ]. Ψαυϊσο οὐκ. 
ΟἿ, δάῃ. 

ὅαρ. 67. ὃ 2. ὠφελείσϑωσαν οοἀὰ. Οἱ, 54. 39, 6. 

περὶ αὐτῶν, (ἤγουν ὑμᾶς) μὴ 
κτενεῖν (αὐτούς), ἡμῖν ψευσϑεῖ- 
σαν ὑπόσχεσιν, ', 6, τὸ ψευσϑῆ- 
ναι ἡμῖν τὴν ὑπόσχεσιν ὅτι 
οὐ κτενεῖτε αὐτούς. Οβιε- 
ΓᾺΠῚ οἵ, 84. οἱ ἀθ νν, τὴν ὑπό- 
σχεσιν μὴ͵ κτενεῖν ΒΌΡνἃ ὅ8, 1 
τὴν δωρεὰν μὴ͵ Ἀτείνειν. 

8 4, οὔκ, ἤν γε θεῖ. ΕῚ 
ϑτδιημηδιϊοογαπη ργϑθοθρίἃ δθαιὶ- 
ΠΊ},. ΡΟΙΪ 15. 50ΓΙ θΘ μά πιπὶ δὶ οὔκ 
[ᾳυὰπὶ οὐκ]. ῬκΚ., «αἱ [νδιΐηα 
πο ᾿ἰᾶ αἰοὶ ρο556 δάάϊι, ΟἷἉ, ἀθ 
μοῦ δι. 8018 οὐκ ὺῦ 101. γ᾿ ζβοῆ. 
δα, Ιμποἱ, Ρ. 202. Ῥῆυρσ!κ, δὰ Επν, 
Ηρο, 399. 

ὕάρ. 07. 8 1. ὄνα ὑμεῖς 
ςς τετιμωρημένοι, αἱ ν08 
αυἰάοπὶ βοϊαιϊβ 08 ἃ νοΟὈὶΒ 
ἰαθῖε ἀδημηδίυπι ἰἱτὶ, 08 
νΘΥῸ (δοϊᾶπη 15) οἰΐάπη τοὶϊ- 
δ᾽ο δ᾽ 8 ἈἸυ 0 ἢ τὴ ΠῸΒ ἈὉ 618 
ΡοΘυῖν 886 (Δοουδϑηάο οἱ, υἱ ὁ0η- 
ἀθιθηίαν, οἰβοῖθπα0). 

ἃ 3, καὶ μή. Δηίο Ιιᾶθο νὶτ- 

θα ροποπᾶδ οϑὶ, φιρα βιρογῖον 
ΟΥδίῖο ἰοίὰ ἰῇ 60 νϑιβδίυσ, αἱ Ρ]ἃ- 
ἰᾷθθηβ68 888 νἱγλυΐθβ ἰαυἀϑηΐο5 
ΤΠὨΘΟΔΠΟΓΙΠΊ4 16 ΠΥ] 5 4 ΘΓ  ο5 
ΡΟ αηίαγ, Οἷ, 61, 1. θυδς δ 6 ΠῚ 
ἰπάθ ἃ νϑγ 5 μηδὲ ὀλοφυρμῳ 
ΒΘΟυ παν, 86 γ᾽ 6801 ΘΠ ΆΤῊ ΠῚ 1861] - 
ον ἴδηι βρθοίδηϊ, υδπὶ Ρ]αίδ6θη- 
868 ἱπ)ρ] ΓΑ ΘΓ ηὺ. --- εἔ τες ἄρα 
καὶ ἐγένετο, βὶ πιο ἀο «Ἰϊᾳὰὰ 
Θ.ῖα πὶ [αὶ τ, Ποη ΒΟ] 1πΠ} 5ἱ πη αἰαξαιν, 
Οἵ. δάυ. Ν᾿ 48, ὅ, διπλα- 
σέας ζημίας. ϑιῃσυϊαγοπὶ πιι- 
τιθυ τ ν᾽ ἀθὺὶ γαῖ δα ηοίαι ΑΤη, 
Ποοῖναν 18 σοι 1 80, 1, 4αὰο ἰοθο 
δϑη θη ᾿ΠΠβίγαίαγ. 86α οἵ, 89, 
1. Ἔστι τί μοι ξημία ϑβοπᾶμι 
Ἀ]ΠΊα αἸἀ πιῖ}}}} ΡΟΘ πᾶ 6 6ϑ8ΐ. -- 
οὐκ ἐκ προσηκόντων, 601} - 
ἰτδα δὴ οἷ8 οοηνοηὶϊΐ, (Οἵ. 
Μαίι, αν, ὃ 514 ρ. 1884. Βρογη}ι. 
ϑγηδ, Ρ. 401. -- πατέρων. 
ἐρημίαν. Νὶὰ, 57, 4. 59, 9. 

8 8. υἰμεγηδλα ἀμλαν αὑτὸν το 
ΡΙῸ οοποοίο, αἱ ψϑότης ΠῚ 8, 

τῳ 

Ε] 
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κίαν ἡμῶν διεφθαρμένην. ὧν πατέρες οἵ μὲν 
πρὸς ὑμᾶς τὴν Βοιωτίαν ἄγοντες ἀπέϑανον ἐν 
Κορωνείᾳ, οἵ δὲ πρεσβῦται λελειμμένοι κατ᾽ οἱὐ- 
κίας ἐρῆμοι πολλῷ δικαιοτέραν ὑμῶν ἱκετείαν 

4 ποιοῦνται τούσδε τιμωρήσασϑαι. οἴχτου τὲ ἀξιώ-- 

τεροι τυγχάνειν οὗ ἀπρεπές τι πάσχοντες τῶν 
ἀνϑρώπων᾽ οἵ δὲ δικαίως, ὥσπερ οἵδε, τὰ ἐναν-- 

ὄ τία ἐπίχαρτοι εἶναι. καὶ τὴν νῦν ἐρηήσυ δι ἕαυ- 
τοὺς ἐχουσι᾿ τοὺς γὰρ ἀμείνους ξυμμάχους ἕκόν-. 
τες ἀπεώσαντο. παρενόμησάν τὲ οὐ προπαϑόντες 
ὑφ᾽ ἡμῶν, μίσει δὲ πλέον ἢ δίκῃ κρίναντες καὶ 
οὐκ ἀνταποδώσοντες νῦν τὴν ἴσην τιμωρίαν ἔννομα 

ὃ 8. καὶ οἰκέαι οοἀα, Οἱ, δάη. 
8. 5, παρενύμησαν 6ν., τεϊϊααὶ παρηνόμησαν. Ἐχεπιρὶᾶ ρει - 

ἴδοι ἀρυὰ Αἰιοοβ αυϊάθπι 5ουϊρίογεβ 56 πΊρεν τἀ μρ] θαι! (Χοη. Ηϊβί. 
ΟΥΟἾ! 1... 31 παρενενομήπεσαν, 8, 86 παρανενομηκέναι, Ῥεπι. 
ΧΧΙῚ 9 παρανενομήηκως, ΧΧΧΧΗΙ ΤΊ παρανενομήπασιν, χΧχχχιν 
81. ΓΙ 2 παρανενομήῆσϑαι) ἀοοιπιοιῖο Βα πὲ Π08 ̓ρδ58ιη Π|Π 6186 γϑίϊο- 
ὭΘΙῺ 5δομίο5 6588. θη 6 αἰνο δι πὶ δϑί παρημέλουν ([28, 8) εχ παρά 
οἱ ἀμελέω οτίυπι. Πιδᾳι6 ὀδάθηι δυσιηθηι ἔογηα ἢἶο οὐ [γ58. ΠῚ 17 
Ἰηΐεγοπάδ δϑί, 4 δτη πη ἢ 8068 δρυὰ Ἥϑτοά. ΨΠ 388. θπι. ΧΥΠΙ 22. 
Αδβομίη, ΠΠ 77. υδπὶ τηαίατθ ψοΓὈ] ΟΥ̓ ἾΠΘ πη. ἸβΏΟΥαΑγΘ ΘΟΘροΥΐΪηι, 
οβίεπαϊ: παρηνομημένου ἴῃ Οὐοτρ. ἰπβοῦ, ἢ, 269,1 ε (ἄμα! 5. ἰμ Οαυϊὰ 
ἰδοίιι5 εϑὶ ἃ. 880 δηΐθ ΟἸ"ν, ) πἰϑὶ ἰαρ᾽οϊάδθ δυγουθιη βίου τηᾶν]5, 
4 δ] 6 πὶ θ᾽ πὶ Πα θ 68 βασιλέοντος ΡΓῸ βασιλεύοντος. Βουρίουίθι5 
ὁογί ἤδη 48 15ουπηαιιθ εβϑὺ ἱρπογαπιίαπιὶ Υἱχ σθοῦθ ἱπηρυίδν οΓΪ 5, 

ἀνταποδόντες ουάι. ΟἿ, ἀμ. 

-- διεφθαρμένην. ΡΙαιδοῖὶβ, τέα δανογθ δ ἰίθν, Οἵ, Βογη}}, ὅγωι. 
-- οὗ μὲν. .«« Κορωνείᾳ. Οἷ. ρ. 180. Ρἤυρκ, δὰ Ευγ, ΗΕ]. 810. 
1118 οὖ ΒΌρΓα 602, ὅ. -- οἵ δὲ ῤ -- ἐπέχαρτοι εἶναι (ἀξιώ- 
ἜἸΓΙΣ ἐρῆμοι, ἈΠῚ Β6η68 Γ6--. τερον), ἀϊδηΐϊουθβϑ, 4 ῸΟΥ Πὴ 
σοὶ ἴὼ ἀοπιῖ 8 ({1118) οὐ Ὁ]. 

{ 

πο 

ψεῖθα κατ᾽ οἰκίας (εἴ. .80, 2. 
ΨΠΙ 92, 2) διὰ μέσου οοἸ]οοδιὰ 
δὰ λελειμμένοι οὖ ἐρῆμον 5ϊπι0} 
βρθοίδηί, ΟἵἉἍ, δάη. 60. Νοη γθοὶθ 
ἰπθηΐον οοἀά, 5ογὶρίυγαπΊ ἰπίογ- 
ΡΓοίδηίθβ: δ᾽ }1 856Π65 σ᾽ ϊουὶ 
δὲ ἀοπιὰβ ΘΟ ΟΥ̓ δ 6; Π8Πὶ 
βἷο αἵ οἰκίαι Ἰεσὶ ορογίοι. ᾿Νονὶδ 
πατέρες ἀποθαθι τη μθγ 15 (οἵ μὲν 

οἵ δὲ .) δῃιϊοροβί απ) 
οβίθηάεθαῦ ἀθ 8015 Ῥδίγιθυ8. 86ῦ- 
ΤΏ ΟΠ ὁΠῚ 6556, --- ὑμῶν, Θεποιῖναβ 
ἃρυὰ ἔκετείας ποιηθη ἰἰὰ ἰδρίτατγ, 
αὐ ἀρυὰ ἱκέτου νΟΟΑθ πὴ 59, 2. 

8 4. οἱ δὲ δικαέως. ἘΠῚ 
διὰ, παάσχοντές τι.--- τὰ ἐναν- 

πιὰ 118. 0 Π1}} 68 δδυάθδῃί, » Ἐι- 
ΘηΪΠΊ ἐπέχαρτος, παῖε ϑ8!οπὶο 
Ρτον. ΧΙ ὃ, ἀσεβῶν ἀπώλεια." 
ΒΙοοπιί. 

8 ὅδ. πλέον ἤ, ροιΐιβ 
4υ8πι. Οἱ, Π| 89, 0. Ν᾽ 9, 6. -- 
ἀνταποδώσοντες. Οοάά. 5οεῖ- 
Ρίυναιῃ ἀνταποδόντες ἴΔ|58Π| 6556 
ε0 ἂρρᾶγεῖ, φυο ροδηᾶτη ΠΟῊ ἰἃ ΠῚ 
γδρθπάθγαηὶ βοὰ γορθηάθηὶ θα 6 
ΓῈ8 ἰοηϑθθ αἰνθυβὶ ἰθιηροῦὶβ δϑί 
δίφιια κρέναντες. Ργοχίπηιπ) ἔν- 
νομὰ γὰρ πείσονται, 40 οἀιι8ἃ 
Αἰουύαν, οὐ ΡΟΘπᾶ ΘΟΓιτὰ ἱπιρδι 
511, οβίθηαϊι [αλαν ὰ ΠῚ ἘΡΕΒΟΠΡΡΟΝ 
6586, -- ἔννομα... πείσον - 



δεήσεις καὶ 
ἐπίλογοι. 
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γὰρ πείσονται καὶ οὐχὶ ἔχ μάχης χεῖρας ἑωυκη 

σχόμενοι. ὥσπερ φασίν. ἀλλ᾽ ἀπὸ ξυμβάσεως ἐς 
δίκην σφᾶς αὐτοὺς παραδόντες. ἀμύνατε οὖν, ο) 
“ακεδαιμόνιοι. καὶ τῷ τῶν Ἑλλήνων νόμῳ ὑπὸ 
τῶνδε παραβαϑέντι. καὶ ἡμῖν ἄνομα παϑοῦσιν 
ἀνταπόδοτε χάριν δικαίαν ὧν πρόϑυμοι γεγενή-- 

ἀεϑα, καὶ μὴ τοῖς τῶνδε λόγοις περιωσϑῶμεν 

ἐν ὑμῖν, ποιήσατε δὲ τοῖς “ἔλλησι παράδειγμα οὐ 
λόγων τοὺς ἀγῶνας προϑήσοντες ἀλλ᾽ ἔργων, ὧν 
ἀγαθῶν μὲν ὄντων βραχεῖα ἡ ἀπαγγελία ἀρκεῖ, 
ἁμαρτανομένων δὲ λόγοι ἔπεσι κοσμηϑέντες προ- 
καλύμματα γίγνονται. ἀλλ᾽ ἣν οἵ ἡγεμόνες, ὥσπερ 
νῦν ὑμεῖς, κεφραλαιώσαντες πρὸς τοὺς ξύμπαντας 

ται. ἤδοὺ ἀριὰ Βεϊτῖς, οϑὺ Ἰπίου- 
Ροβίθο, απᾶθ6 ἱπίθγριηοῖῖο ἢ ΟὈΪ5 
ἰάθο.. πρυοθαπᾶδθ νἱἀθίαν, 4018 
πῸΠ ᾿πι6}] 6 Ἵ Πλ5, ἀποπηοάο ΡΪἃ- 
ἰάθθη805 6, απο 56. ἀφαϊἀουϊηί, 
γ6] Ροβίαιαπι 858. ἀοἀϊάονϊηι, ἴῃς 
1516 ΘοἾ558 αἰοαῃίατ, ἰὰ χαρὰ Πυ 
νουθῖ5. παρενόμησαν παραδόν- 
τὲς σφᾶς αὐτοὺς. 1) ν 1551 ΠΊΔ ΠῚ 
ἀἰβεϊπούϊ ἢ 6 ΠῚ οὐ ΘΧῬ]Θα 10 Π 61 6Χ- 
οορίτανῖ: (0611, 5οα ἔννομα γάρ 
Ἰμτουϊ οί 6556 ΔΥθ ἰναταδ, --- καὶ 
οὐχί, 6. ἢ Θ4 τ18 418 Π, 501}, πεί- 
σονται. --- χεῖρας προϊσχό- 
μενοι. Οἱ, 66, 2. -- ὥσπερ 
φασίν. Νιά, 88, 8. -- ἀπὸ 
δομβμα ας: ενς παραδόν- 
φϑοὶ νά, ἐγ ᾿8η} 
ὃ 0. ἀδρῇ νὼ τὴ Φ ἃ μὴ αὐο 51Ὁ 

Ἰηοῖρ 68 ΤΗπογἀἸἀ65 Ρτορυΐο 
νοῦθα ἀνταπόδοτε ... γεγενή- 
μεϑα τἀάϊιαινιιδ ποθὴ ογαΐ, Οἱ. ἀθ 
τέ δάῃ, 1 10 οἱ νϑυβθονιπὶ ἁρυά 
καὶ... καί Ἰιᾶηο οὐ οδιαβὰπὶ 
ἰγαϊδοίουθηη δχοπρία 71, 1. Ὁ 
106, 1. 10, 1. 61, 2. 88. ΥἹ 
θῦὅ, 1. -- τῷ... -νόμῳ ... 
παραβαϑέντι. γιά, 66, 2. -- 
ὧν πρόϑυμοι, ὶ. 6, τούτων 
ἃ πρόϑυμοι, αὶ τὸ -προταλαι- 
πωρεῖν πρόϑυμος ἦν Το ΘἾ Πλ1}8 
1 58, 8. ϑ'δϑρῖυβ πρόϑυμος ἔς 
τι ἀἴοῖταν, μὴ τοῖς 
ὑμῖν, πὸ Ρυορίον ἰδίου πὶ 
ογδίϊοπ θη ἃριιὰ νὸ5 ὑδρα].- 

Β8ηη ΓΘ Ρϑπλι 5, ΡῬονί. Οἱ, δάμη. 
51,4. -- ποιήσατε ἀν λς σ Δ 
ρἀδείγμα, 1.6. δεέξατε. Οπᾶτα 
Ραυιἰοῖρῖνμη βοαυΐταν, Οὗ. δάη. 40, 
8. -- λόγων τοὺς ἀγῶνας. 
οἰ δίονταν δὰ Ἰὰ σϑηῖβ γ]ρίουϊοα- 
γα πΠῚ ΘΧοΡοϊ αι πὶ.) απο (πὸ 
[ἀρὰ ΑἸ]ιοπ πη 865 πᾶ χί μη 6} νϑ[ο- 
"αι. Οἵ, 87, 4: 58; 8.“ 81 ὐτὴ . 
ἱῬητόρων ἀγῶνα νοοϑί Πειπο5ι}. 
ΧΥΤΙῚ 226. Αὐεΐοι!ὶ νὶβ ᾿ᾶθο δϑι: 
οἃ οοΥίατηΐϊηδἃ, αἀπ86 ΡΓΟΡΟ- 
ηδιϊθ, ΠΟ νΘΥΡΟΥ πὶ, 566 
ἐδοίοταπι (σοΥἃ τὶ 1 η 8) Ρτο- 
Ροποιΐϊ5. -- προϑήσοντες. 
ΙΒ Πρ ον προκεῖσϑ'αι ἀγῶνα ἀϊχο- 
γπηΐ θιοά, Θὲ 8111. -- ἁἅμαρτα- 
νομένων δέ. 6 νεγυῖβ ἔργα 
ἁμαρτάνεται οὗ, ἄμ, 11 θὅ, 11, --- 
λόγοι ἔπεσι κοσμηϑέντες, 
ΟΥ̓αΛΙΟἾ 65 νου ΟΧου παῖδα, 
νϑγθοῦαπι οὐ δία ὀχ α [Ά6, 
ΟΥἿἾὮ Το. δα 500}ι. Αἰ. 1090. ΒεΡρκ. 
Ηΐϑβι, 1ἰπ|, ατ. 1 Ρ. 482, 24 οἱ ουπὶ 
Βοηΐθηιϊα 58]. Ἰὰς. 88. ΒΊμΑἸ 6. 
ΠΟΠΠᾺΠ)} ΠῈ 41, 4 ἔπη ἰμιο!] σαι, 
ὉΌῚ ἰαῦλθη οἵ, δα πῃ, 
δν). κεφαλαιώσαντιες, 

γοθ 5 βἰπρϊ 5 ἴῃ Ὁ ΔΤ 
5 ΠῚ ΠῚ ἃ τὰ ΘΟἢ ἰὐ δ οὐΐ8., ΟἹ ἢ ἶ8ἃ 
5.1 πὶ τῇ ἃ {ἴ πὶ αὐ τἰ η σ ο π 65, ΒΤ 6- 
νίτου ὁομΡΙοχὶ. Οπιηΐπο ἂς 
Ὀγονὶ δσθηάὶ! οἱ οοσποβοθηαϊ τἃ- 
ἰἴομο ἀσοῖρὶ ΡΌ556 δἀποίαι Πδί]ηι., 
οἱ Ρίαπο δἰ οπαμ ποι Π6 πὴ οἱ ν 60} 0 

“ 



ΕΤῸΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (1 67. 68.) ΤΣ 

διαγνώμας ποιήσησϑε. ἧσσόν τις ἐπ᾿ ἀδίκοις ἔρ-- 

ὧϑ 

» 

γοις λόγους καλοὺς ζητήσει." 
1 θὃ. Τοιαῦτα δὲ οἱ Θηβαῖοι εἶπον. οἱ δὲ “1- 
χεδαιμόνιοι δικασταὶ νομίζοντες τὸ ἐπερώτημα 
σφίσιν ὀρϑῶς ἕξειν, εἴ τι ἐν τῷ πολέμῳ ὑπ᾽ αὖ- 
τῶν ἀγαθὸν πεπόνϑασι. διότι τόν τὲ ἄλλον χρό- 
νον ἠξίουν ,δῆϑεν αὐτοὺς κατὰ τὰς παλαιὰς Παυ’-- χαρισάμενοι 
σανίου μετὰ τὸν ηδον σπονδὰς ἡσυχάζειν χαὶ 

αἰπηχῖν (0611. Οἰπὶ ἰάτηθπ Δ1Ὀ] 
ΒΟΠΊΡΘΙ 6 ΒΘΥΠΊΟΠΒ Αἰ] ν᾽άθαῦαν, 
αἰ Ν 191, 7. ὙΠ], 58, 1 Πο 4πο- 
41 πηαχίπηθ ἃ Ὀνονθηὴ 1ΠΠ πὴ Ἰη - 
ἰουγοσ αι] ηΠ6 πη 52, 4 γϑϑριοϊαν. 
Ναπι Πος ῬΡανεοίρίπτη,,, αὐ Ρ8.]0 
Ροβὶ ποιήσησϑε, ΠΟ ἰδ ΟῸΠῚ 
σΘΠΘΡΆ}} {Π10Ὸ ἡγεμόνες 418} ΟἸΠΠη 
υμεῖς ῬΥΟΠΟΠΊΪΠΟ. 6558 ΘΟΠΘ ΘΠ 5 
τϑοία νἱὰϊυ Ατὐπ. -- διαγνώμας. 
Οἵ, αἀη. [ 87, 6. --- ποιησῆη- 
σϑ ε. ευθὶ ρογῦβοηδ δα ὑθιὴ οοτη- 
ΒΕ θω ΔΟΟΘΟΙΠΊΟἃἰἃ 681, Οἵ, δῆπ. 
Ϊ 82, 1. 

ὕαρ. 608. 81. τοιαῦτα ὃ ἑ. 
ΟΥ̓, δάῃ. 1 44, 1.--- οἵ δὲ Λακχε- 
δαιμόνιοι δικασταί. ΝοΥθὰ 
ἤπια ΝΟΥ αΤῚ ΠΟΤ ΠΝ ΟΥ̓. ΠῚ 5ῈΠῚ 
ἀπέκτειναν εἰ ἐποιήσαντο. --- 
τὸ ἐπερώτημα. δι. 52, 4. -- 

; ἕξειν. πλάγια Ῥτορίοῦ αὖϑις 
--. ἐρωτῶντες απο 5ραυϊίαν, 
ΟΡβαροιίι5 ὀρϑῶς ΒΙοοπι, πια]ο οχ - 
ἀπῇ Ἐ{Ὶ ΠΌΘΟΥ, ΟΠ] 6556 ΓΘΟΐορ. 

᾿506, ΕΧ ῬΓΟΧΊΠῚΪ5 Ἰϊαιιθαῖ, --- 
-διότιτόντε.. .ἡσυχάξειν. 
ψενθῖ5 διότι τὲ ἠξίουν 4αὶ τὸ- 
ΒΡΟΠάΘΓο νοϊηΐ καὶ .... ἡγού- 

: μενοι ΟΥΑΙ ΟὨἾ564 116 πλπ δ ΟΠ 6 ΠῚ 
᾿ Θαηἀοπὶ 6556, ΔΙΙΆΠῚ ῬΕΡΘΥΠΊ15 Τ 

1, 1 ἴῃ νοῦθὶθ ὅτι ἀκμάξοντές 
τε ἤσαν.... καὶ... ὁρῶν, ποὴ 
ΒΔ 115 ΘΟΡἸΑνΘΓιηι, αὐ ἰδία ἤδτοι 
ΟΡΡοΒβἰτ1ο, ὕστερον οὐτη ρᾶτιοἰρῖο 
ἡγούμενοι ΘΟΠΙ ΠΡ ἢ ἀπιπ [556. 
Τὰ ἢ ἀοίοίο ὅτε; βοᾷ πὸ ἷς 
ἀπ] 4 6πὴ Ὁτηηἶὰ γθοί ν᾽ ἀθηΐαν Ρτο- 
ΟΧΑΝΝ ΟΕΠῚ ΡΓΟΡίον ΒΘ Π ΘΠ {8 Τὴ 

χαὶ νῦν... ἡγούμενοι Ροτίι5 
 ὈΧθρροίθβ. Οποάβὶ καὶ... ἡγού- 

μενοι οὐτῃ διότι τε ἠξίουν γΟΓΡ 8 
Ο ἰησὶ ποατἶϊ, ΤΟ] 4 ππιπὶ δϑί, αἰ καὶ 

ὅτε ὕστερον ἀπ δά προεέχοντο 
απ δὰ ἐδέξαντο τοϊουαίαγ Πος 
δας πῚ ἀπά θιι5 6 Οδιιβὶβ. βίδταϊ 
πθαῦϊῦ, ραϊπηαπι ατοὰ Τυδοράδο- 
ΤΩΠΟῊΪ δ η16. ΒρΓθίϑηη ΘΟ ἀἸ ΟἸ ΟΠ ΘΠΊ, 
Π0π Ῥοβί θᾶπὶ Ρ]αίβθθηβθβ απὶο- 
Β06Γ νοεθαηΐ; ἀρ ηαα ἀὈΟΠΪΠτι5 
ἴα Βοι δητΐδ τη ΘΧΡΘαϊδπηιβ, ὡς 
οὐδίαι, ατὸ ὡς ἐδέξαντο γοῦρᾶ 
ΑΠ10 ϑρθοίανο ἃρρᾶνεῖ; πᾶπὶ ὡς 
Ρτὸ ὅτι ραγιίοαϊα ροϑβί ἱπίορροβὶ- 
(ἰοπθ πὶ ἰἰογαΐπ πη ο550. (οἴ. Χρῃη, 

Ογτν, Ὗ' 8, 80, Καοιιη, αν, 8. 111,8) 
Ἰάθο βίαίαὶ ποι, απο ἰδ νὰ- 
ἄοπο ἃ... προείχοντο κ. τ. 1. 
ΠΟΙ ἸΠΈΘΡΡ 5 ιἃ 568 Οὔ! ΘΟ ΠῈ 5ιιηΐ 
οὐκ ἐδέξαντο νονθογιη). Ἰάπινονο, 
αἱ, απο ππιιπὶ τοϑίαί, καὶ ὅτε 
ὕστερον ΟΌΠῚ προείχοντο ἴπησα- 
ταῦ, αἱ ἃποίου θιι5 Ἠδφιπιαηπο. οἱ 
ΟἸα55. ἀθιθμάτιπι οβί, --- τὸν τὲ 
ἄλλον χρόνον ἠξίουν... 
καὶ ὅτεΐστερον. «προεί- 
χοντο. ΡΙ δια δθη865, ααϊδϑοθυο 
Τιασοάἀδοπηοηϊ οὐ ΡΥ ΟΠ 
[ΘΠ Ρτι8. νο]οραπὶ οἱ ροϑίθα οἴη] 
Ῥδοῖβ σοῃαϊοῖο Ὁ Αὐο ϊάαπιο οὔ - 
Ιαΐα εϑί (οἵ, Π 72, 1). ΠΙ τηὰρὶβ 
δἰ πη ὨΪΔ 1 Π| (ΆΤῚ ΨΘΡΠΤΩ 6586 δα- 
᾿πηοία δηϑεν ρϑνυίίοιϊα οβίθπαϊι. 
6 Π16} 58] θπὶ ἰὰ [δοίη] 6556. ΟΧ 
Π 12, 1 ἅπερ καὶ τὸ πρότερον 
ἤδη προυχαλεσάμεϑα οοσποβοῖ- 
τὰν, τὰς ΝΣ 
σπονδάς. Ῥαοίαπη ν6] ργοιηἶβ- 
ΒΏΤΩ Ῥδυβδηϊδθ στρατεῦσαι, μη- 
δένα ποτὲ ἀδίκως ἐπ᾽ αὐτούς 
(11 11,9), ἃ ΡΙαῖ, Αὐἶβι, 91 τηδρηὶ- 
βοοπεῖα μἰθ. νου ὶ5 ΘΧΡΥΓΘΒΒΊΠΗ: 
Πλαταιεῖς ἀσύλους καὶ ἱεροὺς 
ἀφεῖσϑααι. -- μετὰ τὸν Μῆ- 
δον, ἰ. 6. ΡοΒβί οἰὰ ἀπ Μάϊ, 

“ακεδαιμό- 
νιον δίκην 
παρὰ τῶν 
Πλαταιῶν 

λαμβάνουσιν 
ὠμοτάτην, 

Θηβαίοις. 
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ὅτε ὕστερον [ἃ] πρὸ τοῦ περιτειχίζεσϑαι προ- 
είχοντο αὐτοῖς κοινοὺς εἶναι κατ᾽ ἐκεῖνα, ὡς «ὁἦ) 
οὐκ ἐδέξαντο, ἡγούμενοι τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει 
ἔκσπονδοι ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν κακῶς πεπονϑέναι, οαὖ- 

ἀενίοίο Μεάο. [ὰ ροϑβί το- 
τὴ Οομδπὶ ἴ8ο. Ηϊβί. ΠῚ 49, ροϑὶ 
νίηα Ηον, Οάγ. 1 18, ὅ. Οἵ, 
1. ΠΕΡῚ, 39. δἰ πυροῦ" ᾿88 
Το. 1. ἃ, οἱ δάμοι, Ν 2, 1. - 
προείχοντο] προεβάλλοντο. 
5680]. ΟΝ ἿΥ 81, 2, -- κοινοὺς 
εἶναι] τουτέστιν ᾿Αϑηναίων 
καὶ Μακεδαιμονέων. 8680], ΟΥ, 
δάπ, 58, 2. --- ἐκεῖν α] τὰ τοῦ 
Παυσανίου. 5680}. Π6 πϑυῖτο οἵ, 
αἰδηθέε, αν. 8 ὅδ, 8 δάη. 6. - 
ὡς (ὃ οὐκ ἐδέξαντο, 
ἡγούμενον... πεπονϑέ- 
ναι οὐτὰ Ῥγοοαὶ ἀπο δά δ ι.58 ΠῚ 
Ρουϊπϑϑηΐ, οαν ᾿ψμδοράδεπιοη!! ἰπ- 
ἰευγορδίϊομ ΠῚ τροΐθ 886 ἢᾶΆθΘΓΘ 
Ραϊανδγῖηι, Ρ νι οἰ ρ᾽ ΠῚ ἡγούμε- 
ψοι δαΐθπι νοῦθ0 ἡξέουν βυθάϊϊαπι 
6856. πεαιιθδί, φαοά |ΠΠ1 ποη ορὶ- 
πἰοποη δδπὶ ᾿ϑθεπίοβ ροβίμ- 
νευυ πὶ, 56 ροδίᾳυδπι ροδιίιᾶ- 
νθηΐ, Ορὶπαίΐ βιπῦ, αὐ ἰυχία 
Ροπογθηίαν διότι... ἠξίουν -" 
ἡγούμενοι (εἴ. δάπ. [1, 1), ὃ 
δἀάοηάμπι ογαὶ, ὅδ] φυϊἀἀυὰπὶ ΕΧ 
Ρεύνοῦβᾶ Κ 41146 ἱπιθγργθίδιϊ πε ῃἷο 
ΘΟποΙααὶ ροίοδὶ, μα (6 πιθι8 Π0Ὸ 
δὰπὶ [ἰ6ρ 8856 σοηϊοὶα8.  υὶν δηΐπη: 
αὐ ἀδὶ ρα άϊαιᾶ ὁοπάϊοϊο 
εἴ. Ιάθπὶ ἃ οπιϊμῖς, -- ἡγοῦύ- 
μενον . .. πεπονϑεέναι, 
᾿δίϊ 86 ριορῦθυ δϑυὰ ἰὰ58 
Ρ οδϑίυϊαία (80 1118. πορ]θοία) 
ἴδηι αὐ ἰοδθάεγὶβ Θχροῦῖθϑ8 
4Ὁ 11Π185 ν᾽ οἰδῖοβ, Ροτί, (ηϊβὶ 
αὐοὰ Ποβίθ5 πἴᾶῖα δα! ι). 
ἴὰ πᾶθὸ ν᾽ ἀδηίιγ ἰπιθ! ! οροπάὰ, 
δὶ σϑοίθ βουίρια βιπι, δοῦθα δὉ 
1}}185 περί θοῖα οὔ ἃ ΤΊΟ, 
ἰάθο ΡουαθΓΐ, αυοὰ δηϊοοράπῃηΐς 
ᾶθο: ὡς οὐκ ἐδέξαντο. Ἔκ- 
σπον δι υοπ ἐχρ οι απὶ ἃ ἃ 18 
ἔκσπονδοι 5ἰηϊ, 8ε4 86, 4εὶ 
(58ϑιὰι ἀπ πὶ πὰ}}ἃ ϑοοϊοίαςδ 
δαβίγιοι βἰηΐ, 4αὺἃ δὰ ρδΥ- 
οθηάαπὶ 1115 ΡΥ ΟΥ ΘΓΘΗ - 
εαινν Εσδη τἀ 6 ΠῚ πρλπονᾶρι «υἷὰ 

ΡΙοίαθθη868 οοηάἀϊοῖοπ 65 δῦ ΑΥΌΒ!- 
ἄδτηο ΟὈ]αἰᾶ5 Βργενεγδηὶ, Εἰ, ομπὶ 
οββθηΐ ἔκσπονδοι, αἀγαβοογαπι ἰὰ- 
ἀϊοίο βῖπθ οϑῦιὶβ ἰθρὶθ8 οἰ ΠῚ οἷβ 
νἱνοθαηὺ; αὐυδγθ ἘΠῚ] Ῥτγοβίθεῦαι, 
υΐη ΒΌΡΡΙἰοῖο 608 αἰβοδγθηΐ.... 
Βοίατῃ ἰρίθαγ, φαοα Κὅ ραγιίαἰδε θ011- 
βἰ δύῃ, ογαΐ, πα 10 Τοράθγο, 
αυοὰ Ραιβαηΐδθ οὰπὶ ΡΙ αἰϑοδπϑβὶ- 
θ08 ἔβοϊββοί, 501 005 861 ἀϊοάγαηΐς. “ 
ΑὙπ, 1885 δ᾽ οσαπη δηοἀϑιϊοη 65 
νάθ ἴῃ δά. τηδὶ, Οὐιηπιθηΐ, οἵ 
ΒιρρΡΙοπι. Αοοράδὺ ΒΙοοι οἰ ἀϊδηἃ 
ΡΓδϑίθν 68Π1|, αὶ ρα 10 8ηι6 ριῸ- 
θᾶνίπηι5, ἴῃ δα, 2 ργοροδβίία: ΟΡ εἰ- 
Πα ΟΟΠΒΙ ᾿ὰπ|ϊὀ πδπαῦυθδηΐδβ 
(νυ ρογίθου! Υ 1π8ὲ ἰπίδη- 
ὑϊΪ0 8 Οὗ {θῖν ΟΥ7}}, αυϑδιὴ 
ΠΟΙ ΟΠ ΘΠ 501} ἀδίϊνο πο βυῦῖο- 
οἰδπὶ 6588 ἃρρδγεί. πὰπ| ἜΧΘηι- 
ΡΙ18. ἀξπηοηβίγαυα ὩῸἢ ῬΟΒΒΌΠΊΙΙΒ, 
βούλησιν ρΡοϑιυϊδύϊ ἢ 6 πὶ 568 
οὈ]αίαπ οοηάϊοϊοη θη, 80- 
ΠΔΓΘ, Αγποὶὰο ἰσιταν ἰη δὰ, 2 νεῦῦα 
τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ βουλήσει που 
Β0]0πιὶ ΡΓΟΡΙοΓ ποναπιὶ οὐ Αἰίῖο 5 
ῬΓΟΥΒᾺΒ. ἱσποία πη Υἱπὶ ν οἱ 8 βού- 
λησις, 8ϑὰ διϊδπὶ ΡΓΟΡΙΘΙ απὶνει- 
580) [οΓΠΊΔΙη οὐ ΘΟΠΊΡΟ Ν᾽ ΟΠ 6 Πα 
δάθο αἰββί πη α 5ογυπι οὶ ανᾶθοο 
δοίδιϊβ ΤΙ ον ἀϊάθαθ ν᾽ ἀθηΐαν,, τ 
68 δι ἀδρτανϑὶα δῦ εχ βοῇ ̓ο 
ΟΥίᾷ 6588 ὁδθηβθδί, Θιυοαβὶ οχ ἴῃ - 
ἰογΓργείδιηθηῖο ἤδθο νϑῦρᾷ ΟΥἹΆ 
6588 βιἰδίαϊ πλβ (εὐ ἰδιθπάτιπὶ οβὶ 
00 Ῥ] αν Ἰπηὰπὶ ΡΥΟΡΑ ΡΠ ἰυα 1158. πὰ- 
θ6γ6), Ὑπυογάϊάοηι τῇ δικαενώ- 
σειν βου 5586 [δοῖ 6 οοηϊοῖαβ, [τἃ 
δηΐπὶ ᾿ῳδοραϑοπιοη! οἃ 4 υ8η οχ 
ἔοδάθνὶβ ἴᾳγο ἰηϑυϊθαθγαπὶ. ροδίιι- 
Ἰαίΐοηθ 86. ἴοβάθνθ βο᾽υϊοβ 6588 
ορίηδηΐαγ, Νϑηρο δικαέωσις ρχο- 
Ρτὶδ οϑὲ ροβιυϊαίϊο 6χ ἴἰθΓ6 
ἕδονα, ΟἿ 17, 2. ΒΙπΉ 6 δίαᾳιιο 
Βιῖο ἐπ πη! ρ 4558 8(δ  Π}118 οἰ τιβ 6 
νΟΟΔθᾺ}} ἱπιθγρυθέδι! ΟΠ ΠῚ Βαθεῖ 
8010]. ΗΠ] 82, 4 δικαιώσει δὲ ἀντὶ 
τοῦ τῇ ἑαυτῶν δικαίᾳ κρίσειει 
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ϑις τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκαστον παραγαγόντες καὶ ἐρὼ- 
τῶντες. εἴ τι “Πακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 
ἀγαθὸν ἐν τῷ πολέμῳ δεδρακότες εἰσίν, ὁπότε 
μὴ φαῖεν, ἀπάγοντες ἀπέχτεινον καὶ ἐξαίρετον 
ἐποιήσαντο οὐδένα. διέφϑειραν δὲ Πλαταιῶν μὲν 
αὐτῶν οὐκ ἐλάσσους διακοσίων, ᾿4ϑηναίων δὲ πέντε 
καὶ εἴκοσιν, οἱ ξυνεπολιορκοῦντο᾽ γυναῖκας δὲ ἦν- 
δραπόδισαν. τὴν δὲ πόλιν ἐνιαυτὸν μέν τινα [Θη-- 
βαῖοι)] Μεγαρέων ἀνδράσι χατὰ στάσιν ἐκπέπτω- 
χόσι καὶ ὅσοι τὰ σφέτερα “φρονοῦντες Πλαταιῶν 
περιῆσαν ἔδοσαν ἐνοικεῖν᾽ ὕστερον δὲ χαϑελόντες 

αὐτὴν ἐς ἔδαφος πᾶσαν ἐκ τῶν ϑεμελίων ὠχοδό- 
(ησαν πρὸς τῷ Ἡραίῳ 

17,2 δικαιώσεις] αἰτήματα δέ- 
καια. - τὸ αὐτὸ ἕνα ἕκα- 
στον -παραγαγόντες καὶ 
ἐρωτῶντες. Εβει σχῆμα διὰ 
μέσου, ἂς αιο νἱᾶ, Βεογη]ι. ϑ'υπί. 
Ρ. 351. ΤοὉ. δὰ ὅορ)ι. Αἱ. 477, 
ΧΝυπά, ἴπ ὕδπη8. Αἱ. Το. Ρ. 181 
564, ἃ]. ἴῃ 6, πιαὶ. οβ. Παραγειν 
Ἠΐο εὐ Ο 46, 4, 40, ὅ, ΠΠ 58, 2 
ΠῚ Ῥτοάποενε (πα τα δἀϊα πὶ). 
- ὁπότε μὴ φαῖεν. Οἵ, δάη. 
116, 1. -- ἀπέκτεινον. Ο[. 
Πθπι, ΠΙΧ 108 δἱ ἀθ τυγριτπᾶϊηα 
νοὶ Ιβοογ, ΧΙΝ 62. 

ὃ 3, Οὐπὶ πιπιογὶβ μαϊὰ5 ρᾶτα- 
ἀγάΡ}} οὗ, ΠΡ 78, 8. ΠῚ 20, 2. 
24.2 -- ξυνεπολιορκοῦντο. 
ΟΥ Κυιθς, αν. 8 58, 3 δάη, 8. 

8 8. ἐνιαυτόν τινα, οεἷτ- 
ΟἸτοΓ ΔΗ τη, τἰ ΠΕ ΠΊΘΥ 185 
«ἰϊᾳ ο 16 η5 τὰς δαάϊιυτ. Οὗ, δάη. 
111,4. Οπαϊτῖταν ἕνα, αιιοὰ 50 πὶ 
ἐνιαυτός ἀπυπὶ Ἀπηυ τη βἰ σηϊΠοδί, 
ΘΙ ΖΦ, ὃ. ΝΙΓ25, 8, -- Θηβαῖοι 
γοθία ἀεὶ, ΟΙ4858. Ναπι ΟΠΙΠἰ τι ΠΊ ΓΕ - 
ΤΠ, 486 Ὡβαὰθ. δ νοσαθ] ΠῚ 
ἀπεμίσϑωσαν πατταπίατ, Θο5ἅ6πὶ 
Ὅ586 δΔυοίογοβ ἴδοις ρϑίεί. Ψ ΓΌΪ 
ἀπεμίσϑωσαν τὐΐοηι Ξαθϊοοίιπι 
6556 Ῥεϊοροηπεβῖοϑ βίνϑ Ἰμαρεάδε- 
ΠΊΘΏΪΟΒ ΡΥ ΟΧἰΠηιπὶ καὶ ἐνέμοντο 
Θηβαῖοι οπίεπάϊς. Αἰααθ' πτθοπὶ 

καταγώγιον διακοσίων 

αἰγαΐϊβδθ ἰθυγτηαιθ ᾿ο08556 [.806- 
ἀδοπιοπίογιπι ἄἀποθ85 Ὀὶοὰ, ΧΗ 
50, 6 ὑγδάϊι. - Μεγαρέων. 
ἐκπεπτωκόσι. σε ἵν 06. -- 
τὰ σφέτερα φρονοῦντες. 
Θιγλ τον ΨΙ 51, τὰ τῶν Σιυρα- 
κοσίων φρονοῦντες. Οἵ. δάῃ, 608, 
2 εἰ ἀθ τὸ. Π 9, 2. -- ἐς ἘΘΙΕΣΕ 
φος ... ἐκ τῶν ϑεμελέων. 
Νὰ δτογυϊγαπι βιρονῆυαι, ἐκ τῶν 
ϑεμελίων (Δἀνογθ δ! τοῦ ἀϊοῖταν 
ἐκ ϑεμελίων) οὐπὶ ὠκοδόμησαν 
ἴθπσθ, υἱ 6Χ απάδτηθη 8 αὐ 015 
ἀϊγυίδᾶθ ἀδνευβοτίαπη δοαϊῇοϑβ86 
ἀϊοδηίαγ, Ρυϊναία δϑάϊῆοῖα ῬγδθίοΓ 
[υπάδπηοηίϑ οχ ἰδίου θιι5 ν οἱ ἰαΐᾶ- 
τηθηΐο οχβίγιοία ογαηΐ (οἵ, ΒΟΘΟΚΙ,, 
Οεο, οἷν. 1 Ρ. 93). Ρυθ!ϊοαπι ἀε- 
νΘΥΒΟΓΙ ΠΤ το ΠῚ 6Χ 58Χ0 ἔδοῦιπι 
εβῖ, Ἐς ἔδαφος ἰίογαπ ΙΝ 109, 
1. Μαῖα ἱπιθ!]θοίατη ΤῆοΥ ἀἸἀθᾶπι 
[ουπαυ! πὶ ἱπηϊιϑίυ8. οϑύ ῬγΟΘΟρῖτ5 
ν 5 καϑεῖλε μὲν αὐτὸ ἐς τὸ 
ἔδαφος ἐκ τῶν ϑεμελίων ἀε 
Ἀφαϊς Ρ. 12 ἃ. -- πρὸς τῷ 
Ἡραΐίῳ. Ὅθ ποὺ ἰδπιρίο νἱά. 
Ηετγοάοι. ΙΧ δῶ. Ραυβ. ΙΧ 2, ὅ. 
ΡΙας, Αὐῖϑι, 18, Κγὰβ8. Ηδ]!, Π 1 
Ρ. 5896. οἰ. ἀγδθο. δορί. 1] 
Ρ. 804. Βιγβίαη. ἀδοστγ, Ὁ. 244. 
-- καταγώγιον. ὕτ νἱάδιυν, 
δὰ ΠΟΤΊΪη65 Ρῖοβ, 4υἱ τοΠΊΡ] ηὶ 
μη 018 ν᾽ βἰταγοπί, το ρθη 05. ) 6 
ἢϊ8. ἀν θγβ υ 5 νἱὰ, Βεοκ. Οῃδτῖοὶ. 
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ποδῶν πανταχῇ κύχλῳ οἰκήματα ἔχον κάτωϑεν 
καὶ ἄνωϑεν. καὶ ὀροφαῖς καὶ ϑυρώμασι τοῖς τῶν 
Πλαταιῶν ἐχρήσαντο. καὶ τοῖς ἄλλοις ἃ ἦν ἐν 
τῷ τείχει ἔπιπλα. χαλκὸς καὶ σίδηρος, κλίνας 
κατασχευάσαντες ἀνέϑεσαν τῇ Ἥρᾳ. καὶ νεὼν ἕχα- 
τόμποδον λίϑινον ὠκοδόμησαν αὐτῇ. τὴν δὲ γῆν 
ϑημοσιώσαντες ἀπεμίσϑωσαν ἐπὶ δέκα ἔτη. καὶ 

ἐνέμοντο Θηβαῖοι. 
, -»" » περὶ Πλαταιῶν οἱ 

τραμμένοι 
ἐς τὸν 

Γρ.18θ54ᾳ. --. πανταχῇ, 4αυο- 
ΦῸΟΥ̓́ΘΓ 5.8 (1, 6. ἴῃ ᾳιδάτϊᾶ- 
τἀτη). Οὗ, Ηϊον. Μ6}}., «αἱ ἢος 
Δανεγθίαπι γϑοιΐαβ δὰ βιρθιϊοτγὰ 
αιδηὶ δὰ Θὰ, 4ᾶ8 Βϑοιηῖαν, τὸς 
ἴευγὶ ἀσοοί, εἰδὶ πανταχῇ κύκλω 
ἤδοῦθ ΟΠ ΠῚ ν᾽ ἀθθίπηιβ 11 79, 
ὅ. -- οἰκήματα, οὐθίσαϊ!α. 
Οὗ, ὅ514}10. δὰ ΡΙαι. Ῥῃδρα. ς. 68. 
-- κάτωϑεν καὶ ἄνωϑεν, 
. ΄ "ὧν 
ἱν 6, κάτω καὶ ανω. Οἵ, ἀπ. Π 
102, ὃ. --- τοῖς ἄλλοις. Ἐπί 
15. ἀδιῖνιιβ., ῬγῸ 4110 δἐϊλ πὶ σθηθ- 
{ἰνὰ5 πιαίθυϊαθ ἰθοῖταν, ΟΥ̓ Ματει, 
αν. ὃ 5714 Ὁ δίῃ, --ὀ ἐν τῷ 
τεΐχει ... σίδηρος. [Ιῃ ΠῸ 
5] ἐν τῷ τείχει ΒΟΠΔΠΐ ἢ ΠΠ ΓΟ, 
χαλκὸς καὶ σίδηρος ορΡονίθυ βίην 
τουϊπαου!α ἔδγυθα, 4υδε Ορι5 ἰαρὶ- 
ἀδύχη ἴῃ 5. ΠΊ1Π1Ὸ ΤΠ ΓΟ Πἰγημ γϑυϊηΐϊ 
(οὗ 1 98}, βγη] 65 416. γῸ5. ἀθηθδθ. 
τὰ ΒΙοοπηΐ, Ἔχ ριϊοαῖ, ϑὅ'ϑα ρυϊημαπΊ, 
εἰϑὶ σέδηρος ἴῃ) Πλὰ}}5 Θχβίν θη 5 
ΔΙ απ οὐδ η5 (αὐ ριϑϑίον 1. ἃ, ΙΥ̓ 
09, ΚΙ 88) οομηπιοπιογαϊαι, 86 ΓῚ5 
ἴῃ οἷβ πη θ π ]0 6} ἤδγὶ Π01] Ὠ]ΘΠ}Ϊ- 
εἶπ. Ποῖα ἐπέπλων ποπιθῃ 
5. Ρ ΘΙ ΘΙ] πὶ τηᾶρῖθ ἀα πὶ Ππιᾶΐδ- 
γῖαπὶ 5]. ΗΠ 8 η85. 58 118. τοῖα ἐδ 
1115. γοιϊηϑο δ οὐ 1ΠῸ δθγα ΟἾΧ 
ἀἰοδιιν, Πϑηΐψιιθ ὁ δηΐθα ὀρο- 
φαὶ καὶ ϑυρώματα (ἀΟΠΊ11 ΠῚ ΡΙὰ- 
τὰ οθηβίαηι ἔπθεϊηί, τὰ ἄλλα ἃ 
ἣν ἐν τῷ τείχει ἔπιπλα ἀε ἱρ5ῖιι5 
τη] ράγιθιι5 αἰ θυδάδπι ΘΧΡΙ]- 
οδυὶ ΡΌΒ56 ΠΟΙ ΘΧ᾿ΒΕ 8 Π1185. τα γὸ 
Ηδῖ!πι. ἐν τῷ τεέχει τοῖο ἰπτὰ 
ΠΟ ΘηἾα, ἵν δ 1 αα)8, ν᾽ ἀοίαν 

σχεδὸν δέ τι καὶ τὸ ξύμπαν 
«Ἱακεδαιμόνιοι 

ἐγένοντο Θηβαίων 
πόλεμον αὐτοὺς ἄρτι τότε χαϑιστάμενον 

ἄποτε- 
νομίζοντες 

[ὰ 

οὕτως 
ἕνεκα. 

Ἰπιονρυθίδίιβ ε558. ΟΝ 1 62, 6 ἐς 
τὸ τεῖχος κατέφυγεν. --- κλί- 
νας. Αἰΐοεμάθ τηδίθυ] θη} ΠΑΡΠΠῚ 
Ἀλινῶν. δ 6 κλέναις (αταδοογαπι 
αηϊν ουβϑὶβ νὰ, Βθοκ. Ομαγῖο!. 1 
Ρ. 118 54. Ηΐο βδαπὶ θοῦ ἀθγαιὶ 
ν6] (ἸΟηἶὰ δογᾶία [,αἰϊπογαϊη. 
ιά. ταρορΥ, 1ἷν. ΧΧΧΙΧ 6. 1. 
7..0Ε]} ἀπίθηι ᾿δοτὶ δῦ πβὲϊ ΠΟΒΡΊ τα 
ἴῃ 5ΔΟΥῚ5 506 ΠΊη 1115 διϑῦ ἀδϑιὶ- 
δι] δῖ, ἰὼ αὐοα ΒΙοοπιί, εἐχὶϑβτὶ- 
πιᾶῖ, ΠΟ ἢ ἴῃ (ΘΠ ρ}}, 564 ἴῃ ἀε- 
ΨΘΥΒΟΥΙ ἀβῖιη} ἴδοι, αὐ, αἱ δά- 
ΟΥ̓ΔίΆΠῚ νη βεθηϊ, [ἢ Οἷβ Θα θαυ θη, "ἢ 
Ἄτη. ἴῃ ρα, 2. ϑδδηι) 56} 6 {18 ΠῚ} 
Ρ᾽ανΙθι5. ταδίαν ΒΙοοπιΐ, ἴῃ δα, 3. 
-- νεών. ἤδηο δϑαϊοα!αηὶ εἶ, 
4υᾶὰθ ἰᾷπὶ ἴῃ Ἡραίῳ 56 58δογο 
τονυϊτονῖο (ζερῷ) [απομϊ5. Γαϊβϑοί, 
ΔαἀαἸίαπι 6556 ἃ ΤΠ Θθαπἶβ, αὐ ἀ6 05 
ΡΙΔιΆ ΘΠ 565 Ρτοριἰατγοηΐ, 55ρὶ- 
ΣΎ τὴν μος Α -- ἐνέμοντο. Οἵ. 
δάηῃ, Νὰ 
δι ΡΣ ἐν δ: τς ΠΣ Σἢ 
᾿ 

τὸ ξύμπαν, ΡΓΟΡ ΘΠ 9 4 ἃ πὶ 
δαϊεῖῦ δία ἃἀ60 ΟΠ ηἶΪπΠΟ. 
ἡ Ι οπἀϊ σοπὰβ σχεδόν τι γϑαϊτ 
Ὑ 66, 4 εἴ ΝΙΙ 88, 2.“ ΑΥἢ. Οἵ. 
Μδιιῃ, ὦν, 8 487, 4 οἱ ἀδ νν. τὸ 
ξύμπαν ἃάη. 1 146. Πὲ καί ἴκ 
σνδάδιίοπο ροβίίο νὶὰ, Μία. αν. 
ἢ 620,16. -- περὲ Πλαταιῶν. 
φιαοὰ ἀὐἸπ οὶ ἃἀ ΡΙαι. -- ὁπο- 
τετραμμένοι ἐγένοντο. Οἵ. 
Μίδα. αν. ἃ ὅθ0, ἈΑρρεϊίδίαν 
Βοῃ πιὰ ΟΠ οἱ ἀἴοιι (ΟἸ να ]οἸ ἀ 6.56), 
-- ἄρτι... καϑιστάμενον. 
ΟΥ «ἀπ.8, 1. 



ὅ ὠφελίμους εἶναι. 

1 

. 

ΕΤΟΣ Ε.- ΘΕΡΟΣ. (11 88. 69.) 191 

καὶ τὰ μὲν κατὰ Π]λάταιαν ἔτει 
τρίτῳ καὶ ἐνενηκοστῷ ἐπειδὴ ᾿“ϑηναίων ξύμμαχοι 
ἐγένοντο οὕτως ἐτελεύτησεν. 

09. 4 δὲ τεσσαράκοντα νῆες τῶν Π]ελοπον- 
νησίων αἵ “εσβίοις ᾿βοηϑοὶ ἐλθοῦσαι. ὡς τότε 
φεύγουσαι διὰ τοῦ πελάγους ἔκ τὲ τῶν ᾿ϑηναίων 
ἐπιδιωχϑεῖσαι καὶ πρὸς τῇ Κρήτῃ χειμασϑεῖσαι 
[καὶ] ἀπ᾿ αὐτῆς σποράδες πρὸς τὴν Πελοπόννησον 
κατηνέχϑησαν. καταλαμβάνουσιν ἐν τῇ Κυλλήνῃ 
τρισκαίδεκα τριήρεις “ευχαδίων καὶ ᾿“μπρακιω- 
τῶν. καὶ Βρασίδαν τὸν Τέλλιδος ξύμβουλον ᾽4λ- 
κίδᾳ ἐπεληλυϑότα. ἐβούλοντο γὰρ οἵ “1ακεδαιμό- 
νιοι. ὡς τῆς Πέσβου ἡμαρτήκεσαν, πλέον τὸ ναυ- 
τιχὸν ποιήσαντες ἐς τὴν Κέρκυραν πλεῦσαι στα- 
σιάζουσαν. δώδεκα μὲν ναυσὶ μόναις παρόντων 

Ὅαρ. 69. 8 1. τρισκαίδεκα. Τρεισκαΐίδεκα Μοκαι. ΒΕΚΚ. εὐ 
180 111 1. εὐ ναί, ϑεά δὰὺΐ τρεῖς καὶ δέκα δυΐ τρισκαίδεκα 5ονίθεη- 
ἀυπῃ. Οὗ Το", δὰ Ρῃγγη. ρ. 409. 
Ρᾳ]. Βορ. 

8 ὅ. τρέτῳ καὶ ἐνενη- 
ποστῷ. [Ιίδαὰε ἃ. Οἢγ, πι 519, 
». ΟΙγτηρίδατπι γαῖϊο πδο ἀθ γὸ νἃ- 
γἷαι [σοἰαῦ ἴῃ ΜῈΕ]]. Που, οἱ ΟἸϊης, 
Εαβί. Ηε]}.1, φαοά, απ Ρ]αίαθαθ 
δοβίαιθ ἀδάϊιδθ δἷηι, αὐτὰμῃ Ὁ], 
ΤΧΧΧΠΙΔ6 ἅππη0 [ρτἰπιο7 ἐχθαμίο, 
8 αἰΐθγο ἰηθαηΐθ οἀρίδθ 5 μΐ, η0 ἢ 
οοηβίαι, Ουᾶνο Ρ] αἰ οη565 απ 0}, 
ΠΧΥ 1 δὰ ΧΥ 2 τὲ Αἰμοπῖθη- 
51} 5οοἰθί θη ρ ΘΠ Ἶ558 γθρο- 
υἰαηίαγ, ( Μ 6 ἢ 56}. ἀ6 ΒΡ. ΡΙα- 
[86 6η8. Ρ. ὅ1. 6 ἀπθίταιομα δ Χ 
ΟἸδοπΊθ 5. Ταθὰ5 δχογία νἱά, οά. 
πηδὶ, ατγοίθιιβ ἴῃ Ηΐβι, τ, [Υ̓ ρ. 
224, νεϑῦβ. βϑγιῃ, ΠΠ Ρ. 456 τρέτῳ 
καὶ ὀγδοηχοστῷ Ιοσεθ πὶ 6586 
ἀοοσοῖ οἴᾳθ. ἀβϑθηαν θη Ο ΚΟΥ 
Ηϊδύ, ἀπταυ. ΓΝ ρ. 448. Οομίνα 
ΒΘ πὶ ἃ οοα 6, ἰγαάϊίατη ἰπ6η- 
τὰν Ουτια5 Ηἶβι. αν. 1 ρ. 318, 
ΘΟΒοδιηδημ, Αμτίαα, ΠΡ. 72. Οὐπα 
1115. ἔδοῖτ Θ1Θ 6] ὅψη. δὰ Ἔχρὶῖς, 
Τῆς, Ρ. 8. (Ηδ|15 1868). 
ἘΡΕΚδ το ες ἐγένοντο. ΥΝἱὰ, 
52, 1 οὐ 10] δίῃ. 

ΝυΠΊογαΪα ἀθοβὺ ἴῃ (488. Αυρ. 

δρ. 69. 51. αἵ δὲ τεσσα- 
ράκοντα νῆ ες. δα. ο, 39. --- 

τότε. ΟἿ δάμ. 1 101, 2. Βεβρὶ- 
οἶταν δαΐεπι δὰ 88, 1. - ἔκ τε 
τῶν ᾿4ϑηναίων. Α Ρδομεοίο. 
γιὰ. 858, 254. εὐ δ ργδθροβιτοηα 
ΑΒΕρΙΝ. 8, 1. Μαι}. αν. 8 614. 
-- ἐπιδιωχϑεῖσαι. [Ιἄθῖῃ νϑὺ- 
θαπι ἀθ. βδάεθπι γὸ δἴϊευϊυ 88, 8. [ἢ 
ε0 ἐπί ἱπιθηβίνττη 6558. δὲ βί σηὶ- 
ἤςζατθ ρτοχίπιθ 86ὶ ἐπὶ πόδα 
εἶς ραϊαὶ ΒΙοοτηῖ. Αὐ Ἰάθιη δὰ 
ὁ. 108 οἴπηΐηο ἃ ΓΟ Ὸ Ρ6 188 - 
4α], ἴῃ 564] Ἰητεγργείαίαν, Βδ- 
Οὗ 5 4αᾶ πη 0611. ὰ ο. 88. 
σποράδες ἴάθπι ἃ 8 ἐν ΤΌΝ 
δὲς γενόμεναι, ἰ. 6. διασπαρεῖ- 
σαν 6588 εὖ 6πὶ ΒΡ ΘΙ ΟΣ θὰ5 ρᾶτ- 
τἰοῖ ρ᾽15. σοηϊ πη σοπάτιπι ν αἱρὸ ρὰ- 
ἰδηΐ. Αἱ ἀριῖβ 4 ἤϑθο ΟἿΠῚ 
κατηνέχϑησαν οοἰδογεῖ, πᾶτε 
γεοῖο καὶ ἀο]ενὶς (455. τ ξύμ- 
βουλον. Οἱ, αἀῃ. Ἡ 8ὅ, 1. 

8 ὃ, δώδεκα μὲν... προ- 
φϑάσωσι. ει αὐοα. ΘᾺ ἢ 
ἀυοάεοεϊῃ ἀπηΐξαχαιπανὶθι 5 

“απεδαιμό- 
νιοι ὡς ἐς τὴν 
Κέρπυραν' 
πλευσούμε- 
νοι παρα- 

σκευάξονται. 



στάσις Κερ- ὦ 
κυραίων, ὧν 
οὗ ἐν Κορίν- 
ϑῳ αἰχμάλω- 
τοι γενόμενοι 
κατελθόντες 

Πειϑίαν 
πρῶτον 
ἐς δίκην ὑπα- 
γουσιν, ἔπει- 
τὰ κτείνουσι. 

«μὲν 
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᾿4ϑηναίων περὶ Ναύπακτον, πρὶν δὲ πλέον τι ἐπι- 
βοηϑῆσαι ἐκ τῶν ᾿Αϑηνῶν ναυτικὸν ὅπως προ- 
φϑάσωσι" 
ὁ ᾿Δλκίδας πρὸς ταῦτα. 

τῷ. 

καὶ παρεσκευάζοντο ὅ τε Βρασίδας καὶ 

Οἱ γὰρ Κερκυραῖοι ἐστασίαζον, ἐπειδὴ οἱ 
αἰχμάλωτοι ἦλϑον αὐτοῖς οἱ ἐκ τῶν περὶ ᾿πί- 
δαμνον ναυμαχιῶν ἱπὸ Κορινϑίων ἀφεϑέντες, 
τῷ μὲν λόγῳ ὀκτακοσίων ταλάντων τοῖς προξέ- 
ψφοις διηγγυημένοι. ἔργῳ δὲ πεπεισμένοι Κοριν- 
ἁλίοις Κέρκυραν προσποιῆσαι. καὶ ἔπρασσον οὗτοι 
ἕκαστον τῶν 

Αι απίθ 565 δὰ ΝὰρΡδοία πὶ 
οβϑϑϑηΐ, δἵ αὖ, δπίθαιϑδηι 
τῇ ἴον Δἰΐᾳὰ8 ο]84585Ϊ15 ΑἰΠπὸ- 
πἾ5 Βυ υ51410 νηί ββεῖ, ρτδᾶο- 
νογίοτοπί, Ὅπως Τηιιογάϊάεο, 
410 Οἰδτῖ 8 δωδεκαναυσὶ μόναις 
παρόντων εἰ πλέον τι ἐπιβοη- 
ϑῆσαι οοπίγαγα ροπογθηΐαγ, ἃηΐ8 
σροφϑάσωσι ἀδιπιπιὶ σΟΙ]οοαν]ι. 
ΟἿ, δάη. 110, 2. ΙΝ 4, 1. Οιοὰ 
51 δυῖο ὀχριϊοδεϊοηὶ οὈθίατο ἀϊοδ8, 
ατοα 1,Δοραϑθηηοη!! ΟΟΥΟΥ Γᾶ ΠῚ ΠῸῚ 
Ἰάθο, αἱ, ρυϊαβαυδτη Αἰ ΘὨ 6 Π8685 
Ταδίου θη οἰ β56 τὴ οΟ [6 ρ 1556 ηύ, ΠΠπιὸ 
Ῥογνθηϊγθηΐ, 868 υἱ ΘΠ, δὶ διη18 
1Ππᾷ το πηρι5 πανὶ ρα ββθηΐ, Β᾽ 1 Θ0η - 
ΟΠ ΠἸαγθηΐ, ρϑίϊιασὶ Γα ον πὶ, (6 16ὺ 
Ἰὰ ᾿ρβϑιπὶ 18 ΠῚ ΡΘΥΒΡ ουπὶ 6856 
γεβροπαϑί, τὋ βου] ρίοτὶ ποθὴ ΟΡα8 
ἔμ οτῖι ἀἴοονο ὅπως προφϑάσωσι 
καὶ τὴν πόλιν προσποιήσωνται. 
Ὡς ἀποάθοοϊπι 115 πᾶνῖθιβ νἱὰ,. 
15; Ἵ: 

ὅὰρ. 20. ὃ 1. ἐστασία- 
ξον. Οἱ, Ὀιοά,. ΧΙ 57. -- οὗ 
αἰχμάλωτοι. γιά. 1 84. 58. 
-- περὶ Ἐπέδαμνον. Ρτορτῖο 
αρυὰ ϑυθοίαβ. ὶά. 1 47 5844. 
» ἤδυα ἀυθὶς ΤΊιο, οπιηΐα θᾶ, 
αὐυδο ἱποαπίθ Ὀ6Π10 ἴῃ Τομΐο πανὶ 
σοβία ϑιη:, δὰ Ερ᾿ἀατηηητη ἰά 60 
γϑίτα ἢ, ααΐα πο ργσουΪ αἰ 1118 

εν βοΓοθαηΐαν, οὐ οοτίθ νοὶ δὰ 
ΟΡΡιισηδιίοποηη νοὶ] δὰ ἀεοίεηβίο- 
πη] οὐ ΠΡ γα Ο ἢ 6 πὶ Οἷτι8. ὉΓΌΪ8 
βρθοίαραπι, . Ηδδοκ, Οἱ, ὈΙοά, 
Ι. ἀ, --- ὀκτακοσίων ταλάν- 
τῶν διηγγυημένοι, 

πολιτῶν μετιόντες ὅπως ἀποστή- 

ΒΡοπβδίοπθ οουϊηραπίαιηι ἰἃ- 
Ιδηίατι ἔδοια 80 Πποβρίεῖθα8 
ἰρβοτὰπι ρα 1 οἾ85, ἰδ ]|θπι}5 
οοὐϊηρ απ γοαοπιροὶϊ ἀδὲ}5 
ΠΙἀ οἰ αβϑουῖθι5 ΠΟΒΡ᾿θ185 
5118 ΡΆΒΓ1ο18. [νὰ ἴεγε Ροιὶ,, 
αὐ ἀδιίνιβ ΡΟΒΙ 8. 510 ΡγῸ Ρτδ6- 
Ροβίιομα ὑπό οἱ Βεποίῖνο. ΟἿ. 
Ὀοὰ. 1. ἃ. θὲ φρεποίϊνο ρυθεὶ 
οἵ. Πίοηγϑ. Αὐτΐααι, ὙΠ 12 διεγ- 
γυήσαντες τὰ σώματα χρημά- 
τῶν. Δα στρ αιιοὰ αἰἰϊποῖ, 2, Εὐπὶ 
παρ τπϊηδθ υιϑἰϊαίαπι γοἀθιηρίϊο- 
Πἶδ ρΓΘύ πὶ σιγᾶν ]8 Δυμη ίθγαθ μηϊ- 
᾿πταπῦ ΓΟ 6}115 οδρίοτιπι δριᾶ Ρ6- 
ἸΟρΡΟπποβῖοβ ἔυογηί (νά, Ηογοά. 
ΨΝῚ 19), οοἰϊηροπία ἰα]οπία Ρτα- 
{πὶ οἰ το θὺ ἀπσθη το γα ΠῚ ατϊ Πα 8 - 
δἰπία πουηΐηαπι (νά, 1 58) ἴη- 
ογρά 0116 νἱάἀραιαν,  Ατη. Ὅε- 
τηοϑίμθηἶβ πη}}165 ἰθ 1011 
οὐϑίἀθβ τὶ πα θθπάοβ 81ΠΡ 05 
δ᾽ Πσ Ὁ }5. τὰ 6} 118. ΔΟΒιΪ Π8ῖ08. 6556 
ὙΠ 88 ἰεβοπιιβ, πη πῦ ἰυϑίο 
τ ΟΓΘ ΠῚ 6588 Πιπηθυ πὶ ὀκταπο- 
σίων ἴογδί(αη οομϊοἶα5, 1ἰὰ πηῖπο- 
τοῦ 6886 ὀγδοήκοντα, ἀπθηὶ 
Ἄγ Α1Π1ἃ ὀχρυδββὶῖ, νἱάθιαν σοηδβίδγο. 
Μαῖυὰ8β ρτγοίϊαπι ΟἸὰ85. δχοιιβδί 
ΠΟὈΙΠ αῖ νἱγουαπη δὲ [4|18οἱ ρδοῖὶ 
β᾽ ηυ] αίϊοπθ. [ΠηΠἸπἰνα πὶ πα ΘΓ ατῃ 
Ῥοβυῖς Ὀῖοά, ἴ)6 ναῦῖϊβ νά θηι- 
Ριϊοη 8 ργθι 5 νά. Βοροκ]ν. Θϑοοη. 
οἷν, Αὐλνν 1 Ρ. 100 84. οἱ δοιοθπι. 
Απίῖαα, ἰατ, Ρ. 869. 6 Ργοχθηῖθ 
οἵ, αἄπ. 1929, 1. --- μετιόντες, 
τη θ᾽ οπί685. Οἱ, ὙΠ 78, 
ὅπως ἀποστήσωσιν. Οἵ 157, 
4. Ῥίαι, ἀοτρ, 480 6. 481] ἃ. 
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καὶ ἀφικομένης ᾽4τ- 
τικῆς τε νεὼς καὶ Κορινϑίας πρέσβεις ἀγουσῶν, 
χαὶ ἐς λόγους καταστάντων. 
ραῖοι ᾿Α4ϑηναίοις 
ξυγκείμενα, 
πρότερον. 

μὲν 
ἐψηφίσαντο Κερκυ- 

ΠΕ ῊΣ εἶναι κατὰ τὰ 
Πελοποννησίοις δὲ φίλοι ὥσπερ καὶ 

καί (ἦν γὰρ ΠΕειϑίας ἐϑελοπρόξενός τε 
τῶν ᾿ϑηναίων καὶ τοῦ δήμου προειστήκει) ὑπ- 
ἄγουσιν αὐτὸν οὗτοι οἱ ἄνδρες ἐς δίκην λέγοντες 
᾿4ϑηναίοις τὴν Κέρκυραν καταδουλοῦν. ὁ δὲ ἀπο- 

᾿ 9 ’ 3 “»Ἥ Χ ’ ’, φυγὼν ἀνϑυπάγει αὐτῶν τοὺς πλουσιωτάτους πέντε 
, “Ὁ Ἁ ἄνδρας, φάσκων τέμνειν χάρακας ἐκ τοῦ τὲ Διὸς 

82. καταστάντων. ϑ0ρρ!. 
τῶν πρέσβεων τοῖς Κερκπυραΐέ- 
θι5. ΟΕ ἿΝ 58. ξύμμαχοι 

ξυγκείμενα. Οὐ. 144,1. 
᾿ Καΐτοι ἐπιμαχίαν μόνον 
ἐκεῖ ἐποιήσαντο πρὸς ἀλλή- 
λους.“ “ούκας. Ἐδηπὶ οἰϊδπὶ 
ἔππο βδυνϑίδιη 6558 δρρᾶγεί ὃχ 
δαϊοοι5 νν. το κρολοτ ἥτις 
πρότερον δ ἘΣ ΟΣ ἯΣ Γιαιῖαδ 
Ἰριλαν ΠΟ Ρίοι νἱβ νοῦ. ξύμμαχοι 
(οἴ. δάη, 1 44,9) οἱ {ἈΠ᾿ταν ΜΙ]. 
α6 Ερρ. Οὐονογν. Ρ. 38. Οἵ. «απ. Π 
26,1. Τὰ ξυγκείμενα--- τὰς ξυν- 
ϑήκας. ΟΝ 41, 8. ὙΠ] ὅ8, ὅ. 

8 8. ἦν γάρ. ὕδιβα παρ- 
ενϑέτως ῥτδθπιϊβϑα τὖῷ 1 81, 3. 
δ5).0. «57. 5. ΠΕ ΟΥ 8 ὙΠ 
48, ὃ. ὙΠ] 109, 1, ΤΠ] 5επίθη- 
[1ὰ ἰπίθρροβίία ΠῸΠ οππὶ ρτὶποῖ- 
ῬΔΠῚ οοΔΙΘβοὶί (οἴ, δάη, 1 72, 1), 
ἤᾶΠῸ ΘΔΓᾺΠῚ ΠΘΟΘϑ51{πᾶ4]Π 6Π| ἰπίου- 
ῬοΒιυοηἶβ πΟίΪ5. β'ση! ἤσαγο Π ΠΟ 
Ρἰδοθί. --- ἐθελοπρόξενος. 
» Εϑελοπρόξενος εβδί, αυἱΐ 5ὺᾶ 
ΒΡΟΠίΘ ΔἸ ογίιι5. ἀγ 5 Ιδραιοϑ Βο- 
Βρίτἴο δχοὶρὶϊ [οἴαβαιδ οἰνίατα 
ΤῈ5 Θυγα 0}, ἀαδηηνὶ8 ποπάμππιὶ ἈΡ 
11 ἀγα ἀρ ηϊέιι5 516 ΠΟ5Ρ 65, τη ]0Ὸ 
ΤαΪΠ 8. ἴῃς δ] 8 ρ.Ὀ]1οα5. τοὶὰ- 
ἰππὶ 510 Ποβρ τα οααπὶ 110 οοη- 
ἰγϑοίαπι 6888, ὕΟὐπὶ γΘΓῸ ἴι5 
Πορίαὶ ἀνάγραπτον, Ϊὰ δὲ 
ῬΆΡΠΪΟΟ ποπηΐπθ Ῥδυβουϊρύιμι οϑί 
ἴῃ οἰν 15. 4100... ἔμπὶ ἀθπηιπὶ ἢϊ 
πρόξενος." Κύμη, δα ΡΟΙ], Τ|] 
ὅ9. 00. Ροββ ἐϑελοπρόξενον 
οἰϊδηλ 80 ἰρ518 Οὐγουτθῖβ Π0ῃ- 
ἀππὶ βἃποίαπι πρόξενον οχίϑβιίϊ- 

ΤΒαογαϊαϊ5. ὙΟ]. 11. 5θοΐ. 1, 

τηδὺῖ αἀἰοὶῦ Μα6]1, ἀ6 Βαρ. Οοτ- 
ΟΥΤ. Ρ. 48 οὉ νϑῦῦᾶ 5610]. ΠΟΠ 
ῬΓΟΤΞΙΒ Πδη0 νἱπι Πα ὈΘη 8 : ἐθε- 
λοπρόξενος] ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γενό- 
μενος, παὶ μὴ, κελευσϑ εὶς ἐκ 
τῆς πόλεως" οἵ γὰρ πρόξενοι 
καλούμενοι ἐκ τῆς ἑαυτῶν πό- 
λεως ἐγένοντο. ϑϑ'τα Ποῦ. ἰδ πὶ 
Βοροκῃ. Οοτρ. [πϑ8οΡ. 1 ρ. 781: 
ΠΟ ἃ ΟοΥοΥγ οἰ 8 οοπδίύϊία- 
185. δε πρόξενοι οοπηδιϊταϊ 
5016 08ηΐ Ρ] ΘΓ πα τι 80 δὰ οἰ ἰαίθ, 
ουΐα5. ρϑίγοοϊπίυτη ἃοοῦϑηί. Οἵ, 
Ηργπι. Απίϊαᾳι. 1 8 116. ϑ6Ποο- 
τήᾶηπ. Απίϊαι. αν. ΠΡ. 22. Αο- 
ὀιϑᾶνα ᾿ἴοεῦαὶ ἐϑελοπρόξενον, 
αποα Ραίγοοϊπῖο 588 βροῃίθ 515- 
οαρίο ποὴ ἴῃ ραθίϊοα 46 οὐδί. 
--τοῦ δήμου προειστήκει, 
',;, 6. τοῦ δήμου προστάτης 
ἦν. Οἱ τοῦ δήμου προστάται 
τῶν Κερκυραίων ποτηϊηδηίαν 
δ᾽ 10: Δ ΘΕ Ν. 160. 4 Το τα πἴ- 
θ05 Πν5 απ ϊνογβὶβ νἱὰθ δοουτᾶ- 
υἰββϑῖπιθ αἰϊδβριιαηίθεπι ΝΥ 80}}5- 
πιὰ απ ἴῃ Απίαα. ἀν. 1 ρΡ. 
819 588ᾳβ. οὐ Μιι!}] ἀ6 Οὐτουτγ. 
Β6ρ. Ρ. 49 54.,) 4ὶ ἰἀπηθπ ἔγαβίγα 
ἀαθῖται, ππιπὶ ΡΙΓμἰὰ5 προστάτης 
τοῦ δήμου [τοτῖϊ. Ὀϊδβοερίδιαν, 
αἰγαπὶ ἔπθυϊ πῇ ρυϊποῖροβ δοί!οηΐβ 
ΡΟΡυϊατὶβ, ἃ τηδρὶβίγαίιϑ. ΡῈ9]1- 
ο85, Βοοίθ ϑοῃοθπίαηπ. Απίϊαι. 
αν. 1 ρ. 174, 1 πιοποὺ ἰΙοοοβ, αυϊ 
1Ππ4 οοσδηΐ, ἱπνθηΐνὶ πη] 05, πὶ 
Ἰιοο, ΜΠ] ΠῚ, 
ἘΞ 4. ἀποφυγών, ἃ Ὀ5οϊυ- 

(85. --« φάσκων ... τεμέ- 
νους. ονΝαία εδὲ ἴδθο ἃριὰ 

9 
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τοῦ τεμένους καὶ τοῦ ᾿Δλκίνου" ζημία δὲ καϑ' 
ἑχάστην χάρακα ἐπέχειτο στατήρ. ὀφλόντων δὲ 
αὐτῶν καὶ πρὸς τὰ ἱερὰ ἱκετῶν καϑεζομένων διὰ 
πλῆϑος τῆς ζημίας, ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶσιν, 
ὁ 1Π|Ιιϑίας (ἐτύγχανε γὰρ καὶ βουλῆς ὧν) πείϑει 
ὥστε τῷ νόμῳ χρήσασϑαι. οἱ δ᾽ ἐπειδὴ τῷ τε 

Οαρ. 70. 8 4. τοῦ τεμένους (855. Ατρ. ΟἹ. ψεπ. Ε. ῬΑΙ. 10. 
Η. ες. αν. Ὁ. Ε. Τδυν, Τρ. ἃ]. ., 510 ὁ. Ἵ8Ι ἐν τοῦ Διονύσου 
τῷ ἱερῷ. “ ΘΚ, ΟἿ, ὁ. 96 εἰν 47. ψυϊρο οὐ ἀρὰὰ Βεκκ. ἀθϑϑὶ τοῦ. 

ξ ὅ, ὀφλόντων. Αὑρ, εη. ΡΆ]. 10. Καί. Η. εὐ ἴῃ τηᾶτο, ΟἹ, 
τβα]ε ὀφειλόντων. ΟἿ, Βαϊ. ατ. Ιμἀ. νϑὺθ, ΔΠΟΠῚ, 

ψϑίθγοβ γι] ἸΌΘΟΥΠΠῚ, 481 
νἱοϊαίατη ἀϊοοῦαὶ ΡΙ0Πἰὰ85. ΥἱἹά. 
Ονϊά, Μβϑιαπι. ὙΠ| 1741 544. οἱ 
Ἐαβι. 1Υ 788. Ηΐϊπο β8ᾶερὲ ἴῃ 
ΟνΙάϊο ἱποδοάὰυβ ἰὰο8 οἱ 
ἱποδοάυδ 5|]νᾶ. ΑἰΠΘΠΙΘη565 
Ῥοθηδηὴ ΟΔΡ (15 δίδου αηὺ 1 605, 
αὶ γ6] τϊηϊ μη ΠΟΘ πὶ 6 ἰθῸ 
Ὠθιοὰπι οχοϊ ἀϊββεηΐ. Ἀθιΐδη, αν. 
Ηϊβυ Ὺ 17. Ῥυκ. Ωλάραπας 
Θτη, οὐ ΗθιΠ πὶ. μου ρτθίαπίαν Ρ ἃ- 
105, [ὀῥΡοτὶ, οὐ Κίβίθηπι. νἃ1105. 
564. Ρυμλπι ᾿ρϑὰπι Θθηὰ5. νοοᾶ- 
0} ἴῃ Ῥγοχἰπη18 το ναρϑίαν. ΝᾺΠὶ 
χάρακα ϑηλυκῶς ἐπὶ τῶν ἀμ- 
πέλων, ἀρσενικῶς δὲ ἐπὶ τῶν 
πρὸς πολιορκίαν ἀϊοὶ ἀοοεμὶ 
νθίθυῈὲ8 φγατητηδιϊοὶ, Οὗ, Μοεου. 
ΤΠΟΠΙ. Γου. δὰ Ρῇγγπ, ῥ. 61]. 
Πεῖη 467 αἰ ο116 δύ δα ᾿πίθ!!]σθη- 
ἀθτη, 40 Ῥϑούο {Π]Ὶ νἱνὶ ἰοῦ Ῥ8}15 
ἰηάίρογο μοϊαθυϊηῦ, ., Μα]ο ἱρὶ- 
ἀν οατῃ ΠΟΌΡ. οἱ 8]. πίον ρυθίδυϊ 
Βίανατηϊηδ, ροἀδιηθηίᾶ νὶ- 
ἐἰατη. “ἦς ΒΙοοπῖ, ΜΝ Ίάδ ρίαγὰ ἴῃ 
εἂ. πηᾶ]. Οἱ. Μᾶπβ. ϑρατγι. Π 
Αρρ. ΙΥ͂ Ρ. 418 54ᾳ. Ὁε τεμέ- 
ψοὺυς ΠοΠπλϊπο νἱὰ. δάηοί. { 184, 
1, ἀδ νἱηθὶ8 Οἰγου πὶ (ΘΠ 0 1] 51115 
οἵ, ο, 90, ἀ6 ἐκ Ρ᾽ΔΘροβἰῖοηο 
δάῃ, Π τῷ, 2, Νόοη ἰρβᾶβ ἀυθΌΓῸ5 
οδοβᾶβ, 564. ΘΆΓΙΠῚ ΤἈΠΊΟΒ ἈΠΊΡΙΙ- 
ταῖο8 ν᾽ θυ οοηίνα ἄτη. δά ποίδι 
ΒΙοοπηί, ἴῃ 64. ῶ, --- τοῦ ᾿4λκέ- 
νου, Αἰοϊποὶ τέμενος Οοτογγδοὶ 
[ονίαβϑο ἰὰ ρυϊαυαηῦ 6558, ΟυΪτ5 
τηθηλοποη ἴδοις ἤομα, ὁ, ΥΙ 
298. δὲ Αἰοϊηοὶ οἱ [ονὶ8. οοη- 
Ἰαποίίομθ οἱ, Μα6}}. ἀθ Οονουτγ. 
Βερ. ρ. ὅθ. --- στατήρ. Οοιϊη- 
(Ὠϊοσιι πὶ γαύΟ ἢ 6 πὶ Πυπηδγῖαη οτ- 

ΟΥΤδ6 ἴῃ πδ1 [5856 οβίθπαϊς Οοτρ. 
ἰηβοῦ, ἅτ. ἢ. 1845, ϑίαίθι ΘΟΓ ΠῚ 
ἀγρδηΐθιιβ, 4αὶ ἀρα ᾿ρΡ505 {γα τῃ 
ἀγδοῆτηαν απ ογὰύ, δέδραχμον 
Αὐοαπι ροπάθγο δοαυαραί, Οἵ, 
Ἠα]βοι. Μείτγο!. Ρ. 208 564. 

8 ὅ. πρὸς τὰ ἱερὰ εἰ νῦ 
μπμαϑεξζομένων. Οἵ. αάπ. 1 
120, 1, -- πλῆϑος, τιδρπὶ- 
ταἀΐη πὶ, τπῦ στρατεᾶς πλήϑ'ει 
1129, 8. εἰ 5]}}}Π|1Δ ἀϊσαῃίιν. --- 
ὅπως ταξάμενοι ἀποδῶ- 
σιν, αὐ δοοορίδ δ8εϑβ{ϊπιᾶ - 
τἰοπα βοϊνθυθηῦ ΠΟ ΡΟΘΏΔΠ,, 
564. δρϑβιϊμηδύμηι βίδιατηϊ τη ΡΓΘ- 
(τη. ΟἹ 1.99, 8. -- Πειϑίας 
ἐὸν πείϑει,. (υδε ἴῃ 5 ἰμθϑδὲ 
ΔαΠοΠϊηαῖϊο, δῖ ἰοτγίαϊάτη οχὶ- 
Β{{ΠἸᾺ 105 6556. ΟἵἍ ἰἁτηθη ὙΠ 
89, 2. --Ῥ εβουλῆς ὦν. Βῖηο 
Βαθδίαπεϊναπι βουλῆς τπὰ]6 ἤηχο- 
γαηὺ δῖα, οὐ 56η0], Οἵ, Μδιῇῃ. 
αν. 8 822 οἱ ἀθ αὐίϊου!ο οπιΐθ50 
ΘΟΠποῖά, δὰ ΡΙαι. 1 ρ. 899, 8ε- 
Ὠδίογοϑ δαίθτῃ ΟΟΥΟΥΓΆΘΟΓΙΠῚ οΟΥ 6 
ΡΙαγ 68. ἀαδη ἰτϊριηὰ ἔιϊ556. ΟΌΓ 
6χ ποὺ ΤὨπογαἸἀΪβ οδρὶΐα οΟἸ]ρὶ 
ΡοΟΒδ6 ἀϊοαὶ Μι6}}. 46 Ἀδρ. Οοτ- 
οτ. Ρ. 44, ΠΟ5. ποι ᾿ϊᾳποί. --- 
ὥστε χρήσασϑαι, αἱ 
Ιθ5 6 (ἢ 605) ἃρεγθηΐ, αὖ]6χ 
νδ ον οῦ, Θυδγθ ἀφθϊύονθβ ρα ὈΙΪοΙ 
ἀτιμίᾳ ποίαιϊ, 5ἱ δὰ ἀΐθπι ὁ0}- 
β ταϊαπὰ ἰοίαιν τη] ἃ πὶ ΠῸ ἢ 50]- 
νἰββθηῦ, τηᾶρηϊβδ πι8}18 ἴδοι 
οβϑϑηί, Οὗ «δὰ ἀθ. Αἰιἰμρηΐϊθη- 
βίαι ἀδθιλου 5. Ρα]1οἷδ ἀἀ ἢ οἰδὶ 
Ηδφυπ. Αὐιΐαυ, αὖ, 1 ὃ 124 οἱ 148. 
ς ὥστε ρανιοαϊα οἵ, δά. 1 2,4. 

8 6. ἐπειδὴ τῷ νόμῳ 
ἐξείργοντο 50]. τοῦ ταξά- 

ὅ 

6 
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νόμῳ ἐξείργοντο καὶ ἅμα ἐπυνθάνοντο τὸν ΠΠει-- 
ϑίαν, ἕως ἔτι βουλῆς ἐστί. μέλλειν τὸ πλῆϑος 
ἀναπείσειν τοὺς αὐτοὺς ᾿Ἰδηναίοιο φίλους τὲ χαὶ 
ἐχϑροοὺς νομίζειν. ξυνίσταντό τε καὶ λαβόντες 

ἐγχειρίδια ἐξαπιναίως ἐς τὴν βουλὴν ἐσελϑόντεδ 

τόν τὲ ΠΠειϑίαν κτείνουσι καὶ ἄλλους τῶν τὲ βου- 
λευτῶν καὶ ἰδιωτῶν ἐς ἑξήκοντα. οἱ δέ τινες τῆς 

αὐτῆς γνώμης τῷ Πειϑίᾳ ὀλίγοι ἐς τὴν ᾿Δττικὴν 
τριήρη κατέφυγον ἔτι παροῦσαν. 

ΤΕ ἃ “Ιφάσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερ- μετὰ ταῦτα 
κυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἀρ 
ἥκιστ᾽ ἂν δουλωϑεῖεν ὑπ ᾿4ϑηναίων, τό τε λοιπὸν ἀμύνειν ψη- 
μηδετέρους δέχεσϑαι ἀλλ᾽ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, φίξονται 
τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσϑαι. ὡς δὲ εἶπον, καὶ 
ἐπιχυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. πέμπουσι 
δὲ καὶ ἐς τὰς ᾿Αϑήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε 
τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερε καὶ 

μενοι ἀποδοῦναι (οἵ. 1Π 18, ὅ, 
ΨΠ]| 91, 8), στὰ 16 5.6, 4αοιηϊ- 
015 ἴά ᾿πηρ οί ΔΓΘΗΙ, ΡΓΟΒΙ δ σθη- 
ἰὰτ. Τῶν νόμων τη ]6. οοῃϊθοὶς 
ΔΊ ΠΟ Κοίτη. ἰὼ ΟΟμηπθηΐ, δἃηίϊαιι, 
βΒίπα, ἃ. 1842 ρΡ, 294. Νϑηι ἰδι- 
ἰὰ πὶ ἃὈθδῖ, αὐ ἀδηγηδύϊ 1ΠΠ1 ᾿ΘρῚ 5 
ΘΧΟΙ δὶ βἰηῦ, αὐ θὰ ἰρ8ἃ γ ρουὶθ- 
τἰπὶ, υἷα Δαν ΟΓΒΔ.}1} ΘΟΡᾺΠῚ Οου- 
ογναεὶβ Ρθβιδβοναι τῷ νόμῳ 
χρήσασϑαι ΒΡΓΕΙ5 Ρτθοῖθιβ τοῦ 
ταξαμένους ἀποδοῦναι.---τοὺς 
αὐτοὺς .-. νομέξειν. Οἱ. 
δάῃ, 144,1. -- ξυνίστανται. 
6 σοηϊανα 115 ΘΟΘα ἢ 1005 ΠΟῸῚ ΓΆΓῸ 
ἀϊοῖταν, ΟἿ .82, 2. ὙΠ] θῦ, 
Ὡ, .-- τῆς αὐτῆς γνώμης. 
ϑρρ!., ὄντες. Ῥισθη αὶ Θ᾽ 6ΠῚ8 
τῆς αὐτῆς γνώμης εἶναι ἰϑρίταν 
ΙΕ 118; 2. Ὗ 46, 4, --- τινὲς 

ζ λέγοι. ΟΠ 1, 8, [Νν 46,8. 
Ὅδρ. 11. δ 1. ταῦτα καὶ 

βέλτιστα εἴη. δε ΠΟ] Ποσαί]οΠ 68 
γϑυθον απ] οἵ. δάη. 67, ὁ. -- 
κιστ᾽ ἂν δουλωϑεῖεν. 6 
ἂν οὐτὴ Ορίδί. 801. Τ6ηὶ ἔμ ἃ ΠῚ 
ἱπάϊοδηῖθ ἈΠῸ (ΘΠ ρΡΟΥ 5. ΠΠΟΠΊΘΠΐΟ 
ΘΟΠΟΙ58η} οὗ, αάπη, 88, 2, --ὀ ἡ- 
δετέρους δέχεσϑαι. Ονδῖϊο 

80 ὅτι ραιίουϊα ἴῃ ἰῃΠηϊεν πε 
ἴα ἰγϑηβὶῖ, εὐ εἰπεῖν τορσαπαϊ 
50 ΡΤΟΡΟΠΘΠΑΙ νἱπὶ δοοὶρὶδύ, 
Οὗ, δάμ. 1 34, 1 ει1 87, 1. - 
ἀλλ᾽ ἤ. Οἵ, Κιπορ. αν. 8. 69, 4 
Δα πος νροῦ; τὸ θυ 1 ΠΡΌ; 
8.. ὙΠ 28; 20 - με νη: Βα. 
ἄθτα δα 10 Ρἰδοιῖι Το ἀλθπη ἢ 5 
ΠῚ, 2. π--ἡσυχαάξοντας ὈΓΓΆΤΩ 
δα μηδετέρους ἃ) δὰ ΟΟΤΟΥΓΆΘΟ5 
βρϑοίθι, ἀπ᾽ λαπὺ Ἰηἰογρυθίθβ. ΠΙυα 
ἴάδο δηξθίεγθηάυσῃ ρυίαι ΒΙοοπηΐ,, 
υἷα ποάϊΘ 4ἀποαιθ (8}15 γαίϊο 5ὶΐ 
αἸβο ρ! ηδ 6 ΡαΒΙΙοα 6 ἴῃ εἷ8 Ῥου- 
θ5, 4αἱ ΠΘα 15 ϑἰηὺ ραγιϊδ. Αἱ 
ΟΙραγαίο ἰοθο 1 7, 2 ἡσυχά- 
ξοντας δοοιιδαιϊναιη δα τοὺς δε- 
χομένους, πο δὰ τοὺς δεχϑέν- 
τας ϑρθοίαν8 ἢν νϑυϊϑί πη]. -- 
τὸ δὲ πλέον, ἰὰ ἀ απο τη, φαοὰ 
ἃ Ρ ἢ 5 6856. (θᾶπιὶ βίηρις- 
Ιὰ8 Πᾶν 65), ἷ. 6. τοὺς δὲ πλεί- 
οὔοι (Οἵ, ἀπε 1 4; 1. 

8. 2. περί τὲ ξυν ἕἐ- 
φερξ, ατἰὶ οὐ Γ65 βαβίδ5 Ππη- 
τἰαυθηΐ, αὐ ᾿ρ515. 00 ΠΊΤὴ Ο ἀπ τὴ 
αὐταί, Νᾷῃ τηϊηπ5 ἃρία νἱάθίαῦ 
Ὦδδο δβθηϊθηια: 4υὶ οὐ γ68 δ6- 
58 5 11} 6 ϑ( ΑἸ Πρηϊθηβὶ θα5) [πα] 5- 

9Ὲ 
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τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπι-- 
τήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. 

ὕστερον οἵ 12. ᾿Ελϑόντων δὲ οἵ ᾿4ϑηναῖοι τούς τὲ πρέσβεις 
ὀλίγοι αὐτῶν ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες καὶ ὅσους ἔπεισαν ἐπιτέϑενται, Σ Ν ; Ἧι 
τῷ δήμῳ, καὶ κατέϑεντο ἐς ϊγιναν. ἐν δὲ τουτῳ τῶν Κερκυ- 
ἑκάτεροι μὲν 
μέρος τῆς πό- 
λεως κατέ- ρους Κορινϑίέας καὶ “ακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπι- 
χουσιν, τίϑενται τῷ ϑήμῳ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. ἀφ- 

ἱκομένης δὲ νυκτὸς ὃ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπο- 
λιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ 
αὐτοῦ ξυλλεγεὶς δρύϑη καὶ τὸν λλαϊκὸν λιμένα 

58 ἀφδιμομβίγαγθηί. -- τοὺς 
ἐκεῖ καταπεφευγότας ΡΓῸ 
ἐκεῖσε ΡῬγορίον. ρουίδουα πη τοὶ 
βίδύιι η βρη! θα η5. Οἵ, δάην Ιν 
14, 1. Π6 το οἵ, τοὶ 6. --- ἐπι- 
στροφή, τοτὰπιὶ οοπηνο βίο. 
Οὐ ϑορῃ. 006. 842, Ροϊγ". ΧΧΠ 
18, 15. Μίπιβ ᾿πἰο ἰοοο δἃρίϑ 
οϑί δηϊ ϑαν  ΥΒΊ ΟΠἢ5. ΠΟΙίϊοΟ. 

εὐ Ευδίαίῃ. δὰ Ὀίοηγβ. ΡῬεοσγίθο, 
494. (ϑογίαχ ρ. 11 {γθ5 ἢδροῖ, 
ΔἸΟΤΤῚ ΠΠῚῸΠῚ ΡῈ ΟΠ ΘΥ Ἰ πλιιπὴ ἀ οἱ, 
ἘοΥίαβϑθ ἰου Πῇ Θχ᾿βύϊ πηδᾶν }ὺ Θια ΠῚ, 
αιο. . .- ποάϊογηδθ αγ0]5. ᾿πο 0] 86 
ΡΥϑθοῖραθ αὐππίαγ.) Ῥονίαμῃ ΑἸ- 
οἷποὶ ΤΠπαογάϊαθβ ῬΥΟΡΘ ἴοΓαΠῚ 

. Βίίαιη ἴῃ ΟΟὨ ΓΙ ΠΘη 6 ΠῚ 5Ρ6- 
οἴα556 ἰγδαϊαϊί, ααἰ ααϊά 6 η1 56 οι - 
ἄτππι Π οατνν ΘΠ Π ὰτὴ Ὁ. 88 βἰπὰα πίον 

ᾶρ. 79. 8 1. ἐλϑόντων ν : 
Ῥϑϑηϊηβαίαπι [π᾿ ατἃ γούπβ ΟοΥ- 

εἰ Ἢ "Ἢ εὐ βῖν ἡ ΤΩΣ ΟΥΤα 5ἰία οὐδ} οὐ ἀγΡΘ πὶ ΠοαΐοΥ- 

» Τῶν ἐς τὴν ᾿Δττικὴν καταφυ- 
γόντων.““ Δούκας. ---- κατ- 
ἔϑεντο ἐς Αἴγιναν. ,»ϑ᾽μιϊ- 
Ππον ἀπίθα [6. 38] ἃ Ῥδοϊδίβ 1,68-- 
ὉΠ ἰγαοίδι! βαμπί,ς. ΒΙοοπιῖ. ΟἿ, 
1115. ΙΚ δ7. Ν' 84 εἰ ἀς Δερὶ- 
η86 5Βίαίιι ΠῚ 27. 

ῃδπὶ οἰ οῖαν οὐ πᾶπο αποαιδ 
πᾶνὶθι5. το πρίατη ρυδοθοί, [Ἂρ- 
ΡΘΙΙαύαν Καβίγα α] 65 ἃ Πιθαἰκῖο ἀρια 
ΒΙοοιηΐ, ἴῃ δά. 3.7] Εχ δὰ γτϑοίοπμθ 
οὐϊαπὶ πᾶγαὶα ΟΟΓΟΥ γΘΟΡ τη 511ἃ 
οὐαηί. Οἷ, ὁ. 714. Ῥονγίιπι Ην}1α1- 
ΟἸΙΠῚ . .«.« ἴῃ 8ἰίθιᾶ ἰδίῃ} οτγὰ 
ἔυΐϊθ56. οΟἸ σαν 6 Τῆιο. 1 72, 

8 2. οἵ ἔχοντες τὰ πρά- 81 Οἵ, ΘΑ ΘΝ ἂρ 50}0]. 
γματα. Οἵ, ἀάη. 238, 1. θίοῃ. Ρογ. 1, ἃ. 5080]. Αψρ. ἈΠοά. 

8 8. ἀφικομένης. ἘἜφι- ἰ[ἀρυὰ αἰ Ὑλλικὸς λιμήν] Ι᾿ 
“κομένης οοηϊοὶς Κυθθρ., διὰ 0988. 112ὅ, [1149.] ϑ΄᾽[ὰ5. Θνδὺ (οἵ, 
ἀυθὶος ἰάθο, αυοὰ νὺξ ἐπελ- Ποᾶν. 1. 6.) . .. ἴα, αὖ ᾿ρ886 ροΥ- 
ϑεῖν ΤΥ 1258, ὅ εἰ ἐπιέναι (5 5ορίθῃμ! οΠ 6 ΠῚ ν Θύβιι8 ἴῃ ΕΠ{π5 
ΙΝ 180,1 οἱ Δ] Ποὶ αἰοϊίαγ, ΟΙαβ5. 86. ἰηβίμυδυθί, οβίϊα πη γΘγῸ. .. 
οοπἤους, Ι 48, 2. Υ' 64, 1. ὙΠ τ]. ἸἀἸοὰ οὐ οὐ θηίθηι ν 5115 ΟΠ 

16, 1. -- τὴν ἀκρόπολιν. τηλγὶ ΘΟ] δου ού.Κς. ΔΜ 6]]. 1. ἀ. 
06. δυΐϊὰβ οὐ ἱρβίιβ αὐθ1ὶ8 δα. ρ, 4. ,,Ηϊο ρογίιβ, ἴῃ οὐἶα5. ἴῃ- 
Ῥυδοίου ΒΙοοπηῖ, δα. ἴ', 1, οἵ, ττοῖϊα ᾿ἰδοοὺ Ἰηβαϊα [αβιϊσαία, 486 
Μδηποῦι. ἀοορυ, ὙΠ ρ, 086. νοσαίιν ῬΡομπάϊοοηϊδὶ ν 6] Οομπά!]ο- 
Ἰ)οᾶνν. [0.1 ρ. 80 οὐ ἃ 8 ἀϊβδ- πἰβὶ, οἱϊπὶ ν᾿ ἀθίιν. Πρ] 5. δὲ 40 
ΒΘ 6 η8. Μι6}}. ἀ6 Ἀθρ. Οὐονογτ, 
Ῥυχο. (--- τὸν λλαὶϊκὸν λι- 
μένα . τὸν λιμένα τὸν 
πρὸς αὐτῇ. οοὔτθοπι ΟΟτογγδπι 
ἄπο ρουί5 οὐπᾶνουο, Αἰ ΑἸοϊ οἱ, 
4]τον ἩγΠ]δῖοι5. ἀρΡ ΟΠ αὔπβ, 610], 

ΟΠ) 5 νη 15. ὑατπ5 [α586; Ποαϊα 
γΘΡῸ ἰπἸρ]θίιι5. οϑὺ δύθηᾶ οἱ Ἰυῖ0, 
αὖ γ6] ρᾶννὰᾷ πᾶνὶρῖα αἰ ἢ ου ον 
᾿ηίγθηύ, ΑἈρροι!αύιν ἃ Οταθοὶβ 
πέραμα.“ ον. . ἃ, ΨιάοίαΓ 
οὐϊδπὶ ΡΟΥΐι5. νούιθ. βῖνο δ! πεῖ - 

μι 

ραίων οἵ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλϑούσης τριή-. 
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εἴχον᾽ οἱ δὲ τήν τὲ ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἵ 

πολλοὶ ᾧῴκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς 

αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἤπειρον. 
τ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τὲ ὀλίγα ἑκάτεροι δὲ 

καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι. τοὺς ἈΠΕ ΟΣ 
δούλους παρακαλοῦντές τὲ χαὶ ἐλευϑερίαν ὑπ- 
ισχνούμενοι. καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰχετῶν τὸ 
πλῆϑος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροις ἐκ 
τῆς ἠπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. 

{4. Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖϑις γίγνε--ὀ δευτέρα 

ται. καὶ νικᾷ ὃ δῆμος χωρίων τε ἰσχύι καὶ πλή- ΠΡ ΤΟΣ 
αἴ τε γυναῖχες, αὐτοῖς τολμηρῶς μου. ἐμπρη-᾿ 

ν σμὸς τῆς πό- 
λεως. 

ὃει προέχων᾽ 
ξυνεπελάβοντο βάλλουσαι ἀπὸ τῶν οἰχιῶν τῷ 
χεράμῳ καὶ παρὰ φύσιν ὑπομένουσαι τὸν ϑόρυ- 
βον. γενομένης δὲ τῆς τροπῆς περὶ δείλην ὀψίαν 
δείσαντες οἵ ὀλίγοι “ἡ αὐτοβοεὶ ὃ δῆμος τοῦ τε 
νεωρίου χρατήσειεν. ἐπελϑὼν καὶ σφᾶς διαφ εἰ-- 
θξιεν, ἐμπιπρᾶσι τὰς οἰκίας τὰς ἐν κύκλῳ τῆς 
ἀγορᾶς χαὶ τὰς ξυνοικίας. ὅπως μὴ ἢ ἔφοδος, 
φειδόμενοι οὔτε οἰχείας οὔτε ἀλλοτρίας" ὥστε 
καὶ χρήματα πολλὰ ἐμπόρων κατεκαύϑη καὶ ἡ 
πόλις ἐχινδύνευσε πᾶσα διαφϑαρῆναι, εἰ ἄνεμος 

Τα ἰΐθοσασα ὙΠΠ 26, 1, 5ο]α περὲ 
δείλην ΙΝ 69. ὃ. 108; 1. Οἱ. 

Μοογῦ. ἢ. ν. 

ΟΡαΪο νοοᾶῦὶ, Οἵ, Τιβαῖ. ἂρυά 
ΒΙοοπιΐ, Βαγβίδῃ. αδθορυ. 11 Ὁ. 8600. 

Ηυίοη. δὰ -- εἶχον. [Ιῃ ἰτδηβιΐῃ ἃ βίπρα- 
Ἰαῦὶ δὰ ῥ᾽] σα! θπι Ροϑὺ οΟἸ δου ν 1 Πη 
δημος ποὴ ΠδουθΐβΒ. Οἱ 1 84, 
ΠΝ 5.0: Ὡ: 
ΟΡ. τῷ. τ συ ξέσαυτο 

βλέγο, οἱ Κυυθρ, αν. 8 40, ὅ 
86η. 4. -- τεὴν Κὰ τ ΘΓΟ6- 
Πρέτ Οὗ, δᾶῃ. 11 88, 1, 10, 8. 
ΠΕῚΒ; Ἱ᾿ 

ΟἈΡ. 14. 8:11. διαλιπού- 
σης δ᾽ ἡμέρας. πᾶ ΤΊΣ 
διαλιπόντων τριῶν ἐτῶν. Θἰτηὶ- 
᾿πτονῦ ἀθ ἰοθοο ἰοὺ ρδυίϊοϊρίππι ἰῃ- 
ἰγαηϑιίῖνο ἰοριίν ὙΠ 88, 8. 
αἵ τε γυναῖκες οοἱ. ,, ΑΙ 
ΘΧθρ υτη ἢ αἶτι5. δυάδοῖαθ τι} }16- 
τὰ ὐαθοαγιιη ΠΠ 4 ΠΑΡ αΪπΊι5.“ 
ΒΙοοι τ, -- τῷ κεράμῳ. Οἱ, 
δάῃη, 1| 4, 2. 

8 2. περὶ δείλην ὀψέαν. 

ἸΠ{ΘΓΡΥ. 

Χεη. ΑπδΌ. 1 8, 8. Βαζιη,. Τμ6Χ}}. 
Π Ρ. 152. 58η- -- οἵ ὀλέγοι, 
ορεἰπιαίθβ. Οἱ. Μδίῃ. αν. ὃ 
206. --- αὐτοβοεί. Οὐ, «4. Π 
81, 4. --Ἀ τοῦ νεωρέου. Οἱ, 
αάπ. 72, 8. ---τὰς ξυνοικέας. 
»»Συνοικέαν Ρ᾽ατιθιι5. ρ6᾽ Ῥᾶγία5 
Ἰοοαθαηίαν, τῷ Βοπμᾶθ ἰπ58}8ἃ 6 

. Αα4. Ιᾳπρογη. δα Ρο]]. ΙΧ 
89 οἱ ὈΡΤῊΝ δα ΔΊΠρα. πε τεν 
Ῥϊ. --- οὔτε οἰκείας οὔτε 
ἀλλοτρέας. ϑαρρ!. οὐκέας ἴῃ 
ΒΒΒΕΙ 1: Ὁ 90)... 5. δ᾽ ΤΙ6Ὸ 
5ἷβ οὐκέαις πο ξυνοικέαις )Ὲ 
οἴπονιπι ῬΑ ῸΡΘΥἸΟΥ πὶ Ρᾶτοθηίοβ. 
Ατῃ, ἤματα, τὰ 6 γ668, 
θοπᾶ, Οἱ, ΥἹ 49, 8. 97, ὅ. ΥΠ 
Δ 0. Ἱ 2, 95: - ἐλΕ»" 
δύνευσε... διαφϑαρῆναι. 
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ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. καὶ οἵ μὲν 3 
παυσάμενοι τῆς μάχης ὡς ἑκάτεροι ἡσυχάσαντες 

τὴν νύκτα ἐν φυλακῇ ἦσαν" καὶ ἡ Κορινϑία ναῦς 
τοῦ δήμου κεκρατηκότος ὑπεξανήγετο, καὶ τῶν 
ἐπικούρων οἱ πολλοὶ ἐς τὴν ἤπειρον λαϑόντες 
διεκοιίσϑησαν. 

Νικόστρατος ὃ. Τῇ δ᾽ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὃ 1 
ΕἾ ΠΟΣ Διειτρέφους. ᾿4ϑηναίων στρατηγός. παραγίγνεται 
ται καὶ ξύμ- βοηϑῶν ἐκ Ναυπάχτου δώδεχα ναυσὶ καὶ Μεσση- 
ρὸν πράσ- νίων πεντακοσίοις ὁπλίταις" ξύμβασίν τε ἔπρασσε 
πιστεύοντες καὶ πείϑει ὥστε ξυγχωρῆσαι ἀλλήλοις δέκα μὲν 
δε ἄνδρας τοὺς αἰτιωτάτους κρῖναι, οἱ οὐκέτι ἔμειναν, 
κομίξονται. τοὺς δ᾽ ἄλλους οἰκεῖν ἀπμλη πρὸς ἀλλήλους 

ποιησαμένους καὶ πρὸς ᾿ϑηναίους ὥστε τοὺς αὖ- 
τοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους νομίζειν. καὶ ὃ μὲν ταῦτα 3 
πράξας ἔμελλεν ἀποπλεύυσεσϑαι᾿ οἱ δὲ τοῦ δήμου 
προστάται πείϑουσιν αὐτὸν πέντε μὲν ναῦς τῶν 
αὑτοῦ σφίσι καταλιπεῖν, ὅπως ἧσσόν τι ἐν κινήσει 
ὦσιν οἱ ἐναντίοι. ἴσας δὲ αὐτοὶ πληρώσαντες ἐκ 

Ξς ΘΝ ἕλη ΄ Τα: ᾿ ,ὅ - : 
σφῶν αὐτῷ» ξυμπέμψειν. και ὁ με} ξυνεχώρησεν, 8 

ὰρ. 1714. 8 8. ἡσυχάσαντες. ἵϊπιι5. Ο. ἡσυχάσοντες. αποὰ 
Γγαβίγα γϑοθρὶν θά. Ψονίθ: οατὴ αὐϊοιϊ 56 ἀθἴ55 60. 

λρ. 75. 8 1. Διιτρέφους, 4Ζιιτρεφοῦς, “΄οτρεφοὺς ἰἰτὶ, 
ΟἿ, ΕἸΠ51. δὰ Επιν, Μεα, 526 δάη. οὐ Τΐου. Ραιὰὶ]. αν. ΓΡ. 28. Βε- 
ΒΟΥ Ρ5᾽ ΠῚΒ ΠᾺΠΟ ΘΔ ΠῚ ΠΟΙΉΪΠΪΒ [ΟΥ̓Δ ΠῚ, απ 1] ψοίθι 8. ἴῃ 50} } 0 10} 85 
Αὐοαθ ρυϑθθθηί, Οἵ, ΚΙΛΟΠΠΟΙ͂. Ιηβον, Αὐὸ, 1 π. 402. 447, ΜΝ εοῖ- 
Ιεῖη. ιν, Θρίβ, Ρ. 89. 

8 2. αὑτοῦ. Οδ55. ὕοη. ΡᾺ]. Βερ. ΟΝ, οἱ ἀοιουίοιθ αὐτοῦ, 
ἴογίαϑϑο τϑθοίς. ΟἿ, δάῃη. 1 17. 

Βονονὰ ΡϑυϊοἸ δι οϑί, Ῥου 886 09, 2. -- ξύμβασιν ἔπρασ- 
πορίαν, Ουάᾶτο ἄν αθό858 Ορονῖ- σξ, ΘΟ ΡοΟΒἰζϊ οι θη ΘΓ ΘοΥ 6 
τοι, Οἵ, Βαύίμ. γι 5. 199. 8. δάῃ, βδίπάουαι. --ς πεέϑει ὥστε. 
8. - εἰ ΡΥ ΝΝ ὅσ ἐπί- Οἵ. 10, ὅ. -- σπονδὰς .. 
φοίοος. Οἱ 1 ΤΠ; ὅ...-- αὖς ὥστει ΟΝ ἀσδς 1 8.) ἮΠ τν 
τήν, ἱ. 6. ἰὰτ ἀὐτὴν τοὺς αὐτοὺς... νομέξειν. 

Οἷ υδδοῦ Τ 44: ἢ 
8. ἑκάτε οι. 51ο ᾽ 

8 5 9 ἈΜΕΣ 8,3. οἵ τοῦ δήμου προ- 
ἀϊοῖῦ, αὐ 5ᾶθρὸ ὡς ἕκαστοι. Ἶ ς 

τὰ στάται. ΟΥ ἰδῶ τὺ ἃ. -Ξ 
γυῖ: ΟἿΣ κά. Γ 8, 4. ἌΠΤΕΣ 

ὅπως ... οἵ ἐναντίοι, αἱ 
Ολρ. Ὁ. 51, Νικοστρα- δϑδανονβαυνῖ! τπἰηπ5 56. σΟΙ- 

τος ὃ “ιειτρέφους. θὲ ἷβ πιονϑυθηΐ. -α ξυμπέμφψειν. 
οἵ, 1ηἃ. ποπὶ. οἱ 84, -- ἐκ ἘΚἘχ βυροιΐονο πεέϑουσιν (ἴθ πΠοἢ 
Ναυπ. δώδεκα ναυσί. Οἱ, ἴδῃ ροτγϑιιδάθηαϊ, νοῦαηὶ αἰοσθηάὶ 
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οἱ δὲ τοὺς ἐχϑροὺς κατέλεγον ἐς τὰς ναῦς. δεί- 
σαντες δὲ ἐχεῖνοι μὴ ἐς τὰς ᾿Αϑήνας ἀποπεμ- 
φϑῶσι. καϑίξουσιν ἐς τὸ τῶν Ζιοσκόρων ἱερόν. 
Νικόστρατος δὲ αὐτοὺς ἀνίστη τὲ καὶ παρεμυ- 
ϑεῖτο.ς ὡς δ᾽ οὐκ ἔπειϑεν, ὃ δῆμος ὁπλισϑεὶς 
ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτῃ, ὡς οὐδὲν αὐτῶν ὑγιὲς 
διανοουμένων τῇ τοῦ μὴ ξυμπλεῖν ἀπιστίᾳ, τά τε 
ὅπλα αὐτῶν ἐκ τῶν οἰκιῶν ἔλαβε καὶ αὐτῶν τι- 
νας οἷς ἐπέτυχον. εἰ μὴ Νικόστρατος ἐκώλυσε, 
διέφϑειραν ἄν. ὁρῶντες δὲ οἱ ἄλλοι τὰ γιγνό-- 
μενα χαϑίζουσιν ἐς τὸ Ἥραιον ἱκέται, καὶ γί- 
γνονται οὐκ ἐλάσσους τετρακοσίων. ὃ δὲ δῆμος 
δείσας μή τι νεωτερίσωσιν, ἀνίστησί τε αὐτοὺς 
πείσας καὶ διακομίζει ἐς τὴν πρὸ τοῦ 'Πραίου 
νῆσον καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκεῖσε αὐτοῖς διεπέμπετο. 

8 8. Ζιοσκόρων Τιαὰτν. ΟΠ». Βεκς,, γϑϊψαὶ οοαα, Ζεοσκούρων. 
ΠΙᾺ. ρἰαοοὶ Τ᾿οθθοκίο δὰ Ρῇγγη. ρ. 298, ουϊ ἀρᾷ Χϑπορῃ. ο"β6- 
αι Θδὲ Βούπεπι. 84, ὄγτηρ. ΝΠ 29. ΟἿ, ΑΥΙΒΙΟΡΙΙ. Ῥαο:: 58. 

8 ὅ. Ἥραιον. Ψυϊρο εἰ Βεκκ. Ἡραῖον. Ατρ. Ἤραιον, ἴπ 40 
ἰαίθει νϑγιπη. ΟἿ, 54. 1 ἡ, - 

εὐ ρυοπλ θη] ποίΐο τορϑίθηαδ, 
ΟΡ ΘΕ 5. Εν. 2. 

ὃ 8. κατέλεγον ἐς τὰς 
ναῦς, ἀε!ὶροραπῦ, αὖ εοἷ5 
ΘΟ] οΥοηῦ πᾶν 65, [)6 νϑῦθο 
ΟΠ 51. δ. ΠῚ 91 1.ΞΞ 
καϑίξουσιν ἐς οει. Οἷἁ αἀᾶπ, 
1120,1. -- τὸ τῶν Διιοσπό- 
ρῶν ἱερόν. 14, αποὰ ἴπ αὐθ8 
ἔαϊτ, ργδθίον ἀποὰ 8] θυ ΠῚ ἰπ 
ἰβύομθ ΠΟ Π 8 ΘΟΙΠΠΠΘΠΊΟΓΑΥΙ ἀοοδί 
ΜΈΕΙ]. 46 ΒΘρα}}]. Οοτογν. Ρ. 58. 
ΟἿ οιδπ 58, 

8 4, ἀνέστη. Ὦςε ἱπιρ οι ἴθοιο 
οἵ, δά. ἘΠ  ΕΟΤΟ -- ὑγιές, Ἰ. 
6. χρηστόν, ἀγαϑόν. ΟΥΣῚΝ 
22, 2. -- τοῦ μὴ ξυμπλεῖν 
ἀπιστίᾳ. Οουΐεν ΜδιΠ. ἀν, 
8 ὅ84 δάμη. ΠΕ τὴν 
8 ὅ. τὸ Ἥραιον. Οἱ, 194, 

ἵ. Δἀ [᾿ὐ{π|8 βἰλαση ἔμἴ558. ὁχ 8 ὃ 
οὐ εχ ο. 81 Ἰἰᾳυθί, ἘΕ γορίοπθ 
Ροτγίμπβ ΑἸοϊποὶ ἔαϊ5856 ραΐαῦ ΜΙ], 
ἀς Οοτεγεν. Βθρυθὶ. Ρ. ὅ ἃἅιι. 7, 
ἰαχίᾳ ἰρβᾷηι) ἀΡΡῈη 6 ΤΟσίοΠ6 
Ριγοιίαθ ΒΙοοπιῇ,, δὰ ροτγίαπι 

ΗἩγΠαϊοαπι ΟὉ 6. 81 τϑοίϊι5, αἱ 
νϊάουαν, 06}}. ,,1π| Τὰ πο πἾ5. πα θη 
ἰθηΡ πὶ 856 γθοθρίβ88 οχ ὑδβίουϊβ 
οὐ Ῥοϊ!αοὶβ ἰδ πηατιὰ ΠῚ ἴῃ 58ηοί 5 
ἤλπυῖη οὐ ἐαεἶτι5 βου Γρίαμη νἱἀθ- 
αν ο ΒΊΟΣ π τς τὴν πρὸ 
τοῦ Ἡραίου νῆσον. Ρι- 
οὨϊαιη, ἀθ ατἃ νἰάθαβ ΤΥ 40, 8, 
αἴοὶ βιυβριοδηΐαν αηβὸ ὅρϑυι. 
Ρ. 84 εὐ Βιδᾶ,, ΡργῸ Θϑῦίο 0 η}Ϊ 
ΒΙοοηΐ,, ααἰ ἀπᾶθ 00 5οϊαΐ, ΠῸ5 
Ἰρηονάπηι8. ΟὈΠΑΙ]Οπἰβὶ βῖγο ἰῃ- 
5] δηΐθ ρονίαπι ἩνΠαϊοηι 
β᾽τ8 πὶ (οἷ, δάη. 70, 83) ναϊῦ 6558 
(06}}., αποὰ οὐ εἃ, αἴιὰ8 πιοᾶο 
Ὧ6 δία [πποπὶβ ἰθηρ}} ἀἰχίπηιι5, 
νου βίτηῖ]θ οϑί. Αὐΐδηιθῃ ἀπ οι ϑπὶ 
ΤΠ ἀγα πη ρᾶγναυιπη ᾿ῃ 5] Δυ ΠῚ 
οἰγουῦμη ΟὐΥογΥδπὶ δἰίδγαπι, (6 
ααἰθὰ5 νἱὰ. ΡΙη, Ηϊβὺ, μδι. ΤΥ 
12, ὅ8, ΠΠ4 αὐυδάνιπρομτὶ Ποπιὶ- 
Π65 νὶχ τϑοϊρίϑηίαν, Ρὺν Οἢϊα Π 6558 
Ῥτγοῦθαι Ρυόκθβοῦ, Οομηπηθηΐ, ΤΡ. 
358. Βυγβὰβ Ομ πηθιηογαίαν ο. 70 
εὐ 19. οι !6γο δαἀβυραϊαίιν Βαν- 
βίδῃ, ἀδορν, ΠΡ. 861. δὲ- 



σηνηστερον δὲ 
Πελοποννη- 5 
σίων νῆεςπα- 
ραγέγνονται, 

Ι 9 

αἱς ἀντιπλε- 
ὄντων τῶν 
Κερκυραίων 
δύο νῆες αὐ- 
τομολοῦσιν, 
ἐν ἑτέραις δὲ 
οἵ ἐμπλέον- 
τὲς ἀλλήλοις 
μάχονται. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ, ος΄. 

10. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης, τετάρτῃ 
ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν 
νῆσον διακομιδὴν αἵ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοπον- 
νησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς ᾿Ιωνίας πλοῦν ἐφ᾽ 
ὅρμῳ οὖσαι, “παραγίγνονται τρεῖς χαὶ πεντήχοντα᾽ 
ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿ἡλκίδας. ὅσπερ καὶ πρότερον, καὶ 

Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπε πὴεν ὁρμισάμενοι 
δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπ- 
ἕπλεον τῇ Κερκύρᾳ. 

(1. Οἱ δὲ πολλῷ ϑορύβῳ καὶ πεφοβημένοι 
τά τ᾽ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεδσκευ- 
ἄζοντό τὲ ἅμα ἕξήκοντα ναῦς καὶ τὰς ἀεὶ πλη- 
ρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραι-- 
νούντων ᾿ἀϑηναίων σφᾶς τὲ ἐᾶσαι πρῶτον ἐκ- 
πλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπι-- 
γενέσϑαι. ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν 

σποράθες αἴ νῆες, δύο μὲν εὐϑὺς ηὐτομόλησαν, 
ἐν ἑτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο" 
ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. ἰδόντες 
δὲ οἵ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ 
πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο. ταῖς δὲ λοιπαῖς 

196 Ὀξ το" 

πρὸς τὰς δώδεχα ναῦς τῶν ᾿ἡϑηναίων, ὧν ἦσαν 

αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. 

ὰρ. 76, ἔφορμοι οο44, Οἷ, δἄῃ. 

ἐπέμπετο. δι ἰνδηβίία5. δὰ Οαρ: 17. ὑϑ' 1 το πεν 
Ρᾶββίνυση. Οἵ, δάῃ. ὅ0, 1. 

ὅαρ. τ6. ΠΣ τῆς 
νῆξς. ΟἿ, 69, 1 οὐ ἅς ἔκ ρυδε- 
Ῥοβίίίοπο δάῃ. 1 8, 2. ΡγῸ 
ἔφορμοι, αυοὰ αὐϊδοιϊντπι ρΥ86- 
τον ππο ἰοοὰπὶ ππιβα δὴ ὑγδα ἰ{1 ΠῚ 
οδύ, ον ̓ββίπια πγιιαίϊοπθ οὐ Ρ8Θ16 
Ὡ0}1ἃ ἐφ᾽ ὅρμῳ πυπο γτοβουῖρϑὶ- 
ΤῊ5, αἰιοα νἱάοίιν ἱπιθρΡ ὑδἰαίι8 
6586 Διιοίου ρ]055, [πιρᾷ, ἐν δρ- 
μῳ διατρέβουσαι. Οἵ. ΥἹ 7, 
1 ἐπὶ ταῖς εὐναῖς, ΝΠ 98, δ' 
ἐφ᾽ ὅπλοις. -- τρεῖς καὶ πεν- 
τήκοντα. ΧΙ, Αἰοϊάδο, ΧΠῚ 
Τιριιοδαϊοναμη οἱ Απιρυδοϊοἰατιπι. 
γιὰ. ο. 69 οὐ ἰθιάθηι 46 Βυγαβίαδ, 
-- Σύβοτα ... τῆς ἠπεί- 
ρου. ΟΥ 1 ὅ0, 8 εὐ ἰθὶ δάη. 

πληρουμένας, αὐ ᾳυδδαᾷιθ 
ΟΟΠΙΡΙ οὈαπαν. Οἱ, δάμ. 88, 
ὅ. -- σφᾶς τε. Τέ οπ!. ὙΠΟΙι. 
Μ. ρ. 67, 10 δε 1Ἰάθο γηϊηιϊι5 οοτη- 
ταοάτπι νἱ ἀοιὶ Ρούοβί, 4υῖΐδ Ὠοπὶ- 
Ὀνὰ δάνθι 5 πρῶτον εἰ ὕστερον 
αἰδυϊηουδηταν, δ ἰδ θη δαη. 
Ιν πὰ, ϑὲ γα θὲ Σφᾶς γὲ 
γηδ 18 οὐαἰοῖς διούπε, -- πάσαις, 
ποῃ ταῖς ἀεὶ πληρουμέναις. 

8. 2. κόσμος. ΟΕ ἈΠΕ Π 
11, 8. -- τῶν ποιουμ ἕν ὦ Ὁ] 
τῶν γινομένων πραγμάτων. 
50Π0]. 

8 8. αἱ δύο, ἴ|ΠΠδο ἄπδθ 
ϑαι15 ποίδο. -- Σαλαμινέα 
καὶ Πάραλος. Οἷ, δᾶ. 88, 2. 
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18. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τὲ καὶ κατ᾽ οἵ δὲ ᾿4ϑη- 

ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπωροῦντο «τὸ» καϑ' "αἴοι ὀλίγον 
εὐ νησὶ 3 9 τι ἀντισταν- 

αὑτούς" οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆϑος τεςτων Πελο- 
τον ποννησίων καὶ τὴν περικύκλωσιν ἀϑρόαις κὲν οὐ προσέπιπτον ἥϑρῥων ΠΣ 

οὐδὲ κατὰ μέδον ταῖς ἐφ᾽ ἕαυτοὺς τεταγμέναις, πλεόντων καὶ 
“ Ἢ πογώῶ- προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. ΤΕ κποῦσς ζ 

καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περι- 

ἴῃ πᾶαϊὰᾷ οοπ- ΟἌΠ 25... 8 1... χατ΄ ὁ1.- 
γας, πᾶνῖρθι5 τανὶβ (164 65- 
τὴ 8} τὴΐϊί τ οπἶθ θη 5 6 ἢ 1 ΓΓ6). 
ΟΥ Μδι. ατν. 8 ὅδ1 Ὁ γ΄. --- ἐτα- 
λαιπωροῦντο «τὸλ καϑ' 
αὑτούς, ἴῃ 588 Ῥᾶγίθ ἴὰ Ὁ ο- 
γαῦθαπί. ΕὈγπιΐα καϑ' αὐτούς 
δα ΡΘΥ 88 5'ν6 5011 εἰ βερᾶ- 
ται να] οί, αἰ ΠῚ 99, 2. ΠῚ 39, 
Ὡ (6 δύῃ: 1 39: 2). δ 1π|ῆῆέδυ 
ΒΡ Ππ ν ΘΟ δηϊν, ΠΠΠΠ 98. 1. ΤΥ 
11,1. γιὰ. Ηδδβ. Ταουῦν, Το. 
Ῥ. 48. Ηἰἴος {Π4Δ ποίϊο ποπ ἂρίᾶ 
εβδί, βρᾷ πὸ ἰᾶθο αυϊάθη ρἰδοθύ 

Ἠδαβῖο. Νὰ .. ΟΟτογνᾶᾷθοβ," 
᾿πα αἱ, ,,γ51 ΠδΡΓαρ οί ἢἰο Τππογαὶ- 
465, αὐ ρϑι]ο δΐθ παυγανὶί, Ρὰ- 
ΘΠΔΓΘ ἰρ505 ἱπίου 586. δυϊ ἴρ0505 
5101 [1 Ρ 56. ᾿πηρϑαϊπηθηίο ἃ0 
ΡΘν αν θα οηἱ 6556, Ῥοδβϑοῖ 58η6 
καϑ' αὐὑτὸύς νοὶ κατὰ σφᾶς 
αὐτούς ἀϊοὶ. Νίῃο γϑῦὸ ποὴ 
ΠοΟ πᾶιγᾶΐῖ, 564 {Ππ4 ροίϊπι5, ὁ06- 
Ῥίββθ Ἰδθοῦαῦθ ΟὈγΟυτᾶθῸ5. 80 
Ῥτοσαΐ 40 Ποϑ.]θὰ5 ργορίογθα, αποὰ 
τηᾶϊθ ἱπηροίαμιη ἰδοογοηί οὐ... 
ΠϑνΪ 5... ΠΟ, . . Θοηϊπποίϊβ. 
Οαπὶ ἸρῚ ταν ΟΡ] ΌΓΘ5 ἢἶο ἴῃ 588 
Βα τΙΘ, “ἰπ 5πὸ, Ομ; σοὶ 
απδηΐατη δὰ 0805 αἰϊποί, 
αἸοὶ γΟΙαοΥϊηῖ, Ἠδαβίτβ ἐταλαι" 
πώρουν τὸ χκαϑ' αὑτούς γοὶ ἐτα- 
λαιπωροῦντο. τὸ καϑ' αὐτούς 
Ἰοαρὶ ἰαθεί. Νά εὐ ταλαιπωρεῖν οἱ 
ταλαιπωρεῖσϑαι ἃ Τῆπο, ἀἰοὶ, 
εἰ τὸ καϑ' αὑτοῦς ἴπ δοῖδ ποῃ 
5ΟΪΌᾺΠῚ βρη ἤσᾶγα ΘΟΥπιι Ορροϑβὶ- 
ἰατη, πιί Τ 602, 6. Π]| 108, 2, 568 
οὐδ Θ8 Δ ρϑυίθη, ἴπ απ 45 
ἘΡΒΘΙ Βα ν Ο 30π|: {1 11..9; 
Ηδαβὶὶ οπιθηάαιϊϊο ἢπηο νἱαοθίαν 
τϑοϊρίθηα ε585.0 ΝΠῚ ΠΟῸΠ 5815 
οοτηηοάθ δὰ ρᾶι!]ο δ] τὴ σψευθὶ 
ταλαιπωρεῖσϑαι ποϊϊοποπι ο0Π- 

[αρΊοηίθ5 γουϊαηύ: 
αϊοίΐοηθ ἰμέοῚ 586 ογδπί, αποὰ 
Ρουθ θα θαηύαν, αποα ροίϊτ5 
αἀἸσοπα πὶ οϑί: ἴῃ τη οοπαϊ- 
οἴοπο ογαπί, 4ποᾶ ἱμέρου 56 
ΡΟυλυαγ θα θαηταν. Βα 56 γοὺ- 
θαπι, 8δ4 αποᾷ καϑ' αὑτούς 
βρθοίθί, οπηϊββιτῃ δϑί. --- ἀϑρό- 
αις μὲν οὐ προσέπιπτον. 
θαῦνιβ αἰσὰπὶ δ ΑΥΠ ΘΠ ΘΠ 565 
8. δὰ Θοῦαη] ἢοβίθβ τοίου 5 
οβδϑϑί, διῃθ σα Π 6556 Θχἰ βίην, 
Βτιεᾶ, ΠΙυὰ Ρύοθαῦ ΠΟθγ. οοπι- 
Ρᾶγαη5Β ΓΝ 1], 1 τῷ στρατῷ 
προσέβαλλον, ν 1 1 τοῖς 
ἄλλοις ξυνέβαλλε. ΟἹ, ΠῚ 80, 
1. Αἀαῖν αυϊάειη [Ὀγιᾶθ88. ροϑβί 
μέσον [εἰ δῃίθ οὐδὲ] ἀἰδηριθη- 
ἄππὶ 6556, αἱ ἀϑρόαις ἰπη σαν 
οαπη ταῖς ... τεταγμέναις. ϑεα 
ῬΥΪ5. ψΘυιπ 6556. ἀἰοῖ!. 6 αὺο 
ΟὉ ἴρ805 1105 ἀδῦννοβ ταῖς... 
τεταγμέναις ἴαγα ἀπθῖί65. δεν 
ΡῬοία5 ἀϑρόαις δὰ Πιοδίβθβ. -- 
προσβαλόντες κατὰ πέρας. 
Ῥονο ον ἀπ οι ΘΟ 
- Α 

ἰσγπθηΐθ8. Αἰ Ιμονοβαι, κατὰ 
, 5 

κέρας Ἰοπρο οΥαϊΐπθ Β0η8 76 
να]. τᾶ 5᾽σηϊΠοδίϊοπο εἰδὶ αϑὶ- 
ἰαἰ15. δϑί ἀἰοδπαὶ ΒΌπι5 ἐπὶ κέ- 
ρώς (νἱα. 8αη. {Π 0, 4), οὐ 8 ΠῚ 
ΔΙ ΘΓ αση ἱπίονάτπιηι ἰθοὶ πΠ0ὴ ἡθρᾶ- 
τηι5. Ὑ|4. Ρορρ. δὰ Χερη. ὕγυ, 
Τ᾽ 435. 1, 12... ἪΟ ἰδῆ 
510 ᾿Εχρί παι ΠΟ ῬΟ558 οὐ ὁ0π- 
ἰγαυΐα οἱ 6558 γεῦθᾶ κατὰ μέσον, 
ΠΤ}: ἀϑρόαις, ἱπ4 6 ἀρρᾶγϑί, αιιοά 
ἀϑρόαις πο Ψα]οὶ μετωπηδὸν 
(1 90, 4), ἐπὶ μετώπου ([μυ6. 
ἀδ Οοιῖδον. Ηϊβύ, 29), ἴῃ δοῖβ ἰθὺ- 
γϑβίνὶ ἐπὶ φάλαγγος (ζϑη. γι. 
10, 48). -- κύκλον ταξα- 
μένων. Οὐ δάη. Π 88, ὅ. 
Ταξαμ. αὐτῶν τοῖον δὰ [ι866- 
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ἔπλεον καὶ ἐπειρῶντο, Δορυβεῖν. γνόντες δὲ οἱ πρὸς 
τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Λαυ- 
πάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηϑοῦσι᾽ καὶ γενόμεναι ἀϑοόαι 
αἵ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἐποι- 
οὖντο. οἱ δ᾽ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι 8 
καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερχυραίων ἐβούλοντο προκατα- 
φυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούν- 
τῶν καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. ἢ 
μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς 
ἡλίου δύσιν. 

(9. Καὶ οἱ Κερκυραῖοι δείσαντες (ἡ σφίσιν 1 
τοὺς ἐκ τῆς ἐπιπλεύσαντες ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς κρατοῦντες οἷ 
νήσου πάλιν πολέμιοι 3) τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀναλάβωσιν ἢ καὶ 
ϑιδιομίξου. πλὴν. ς ας ξε σῳ δε τοῦξ. τξ ϑτν ἐἤ ον Ρηπὸ σιν, οἵ δὲ Πε- 9 ᾽ ΠΡ ΠΡ ΉΘΘΙΣ 

διεκόμισαν καὶ τὴν πόλιν 

ἔπειτα οἵ μὲν 

λοποννήσιοι πάλιν ἐς τὸ Ἥραιον 
ἐπὶ “ευκέμ- » ο Υ) Η Α ΄ ΕΣ , 
ΣΡ ΠΠΞΣ ΕΣ ἐφύλασσον. οἱ ᾿ ἐπὶ μὲν τὴν πολιν οὔκ ἐτὸλ-- 2 

νουσι. μησαν πλεῦσαι χρατοῦντες τῇ ναυμαχίᾳ, τρισ- 
΄ Ὶ -»" “ » σ ΄, 9 

χαίδεκα δὲ ναῦς ἔχοντες τῶν Κερκυραίων ἀπ- 

ἂρ. 9: 9.1. 
ψυϊρο εὐ ἴπ ρἰθυίβαιθ οοαα, πάλαι. 

Ὅδη. Ὗ4}}, Βεκκ. 
τηδὶ, 

πάλιν ει, Μοβᾳι. Ασ, (ἢν. 
Θοα νἱὰ, οα. 

“Ἥραιον Αὑρ. Ραᾳ]. γαι. Ψψυϊρο οἱ Βεκκ. Ἡραῖον. ϑεᾶ νἱὰ, 
ΠῚ ΒΥ 

δ 2. τρισκαίδεκα δέ κ55. Απρ. ΟἹ, ὕεη. 6. Ε' Ρα]. 10, Β6ρ. 
αν. 1δυγ, Τρ. Εν. 4]. Ὑάυϊρο εἱ ΒΕΚΚ, τρεῖς δὲ καὶ δέκα, ρεὲὶ 
856. Π0ὴ ἀοίογϊ5. Οἵἷ᾽. Τν00.Ψ ΜΙ ῬΏνγπ. Ὁ. 409 54. 

ἀδοηηοιῖοβ, περιέπλεον δὰ Αἰμ6- τηθῆθτο ἰΐαιιοι. ΟἵὈὨ, Κυιιθσ, ὅτ, 
ῃΐθη565. -- περιέπλεον. τ 47, 4 δάῃ. 2. 
ΕΠ Ἃ Οἱ. 184,1. 186, 4. 

Χ ΠΣ Ορ. 79. 81. ὡς κρατοῦν- 
ὃ. 2. οἵ πρὸς τοῖς Κερ- τερ, αἱ νἱοίονθ5. -- τοὺς 

κυραΐίοις, ἷ. 6. οἵ πρὸς τοὺς χὰ τα, ἀναλάβῳσιν. 

ον ϑορέμην ἐρθών, ἐ σπῳ ΤΊ, ὃ τε οἱ ἶριν Δ [08 ἐκ ῥγᾶθροϑβ. 
ἈΑΈτρελεεξ ἘΡΌΣ Ἐγε εσοσο - τ πκυσ ΟΟΜΙΕ Ἥραιον. Οἱ, ἐν Ναυπάκτῳ. Οἷ. 1 84. εῆὰ ἢν ἊἋ 

8 8. πρύμναν κρουόμε- ΣΝ ΗΜ ΟΝ 
νοι. Οἵ, δάη. 1 80, ὅ. --- τὰς 8 2, κρατοῦντες τῇ ναυ- 
τῶν Κερκυραίων. ἔβι δοοὰ-  μαχέᾳ. Ηδθο δχραπρὶ ναϊὶ 
βαιναθ ϑαθίθοι, --- ὅτε μάλι- Κυυοσ. εἴοπαϊ ἰἀπιθὴ ροββαηῦ, 
στα ἴαθρα οαπὶ ἐβούλοντο. Οἵ, ἀπμηπηοᾶο κρατοῦντες δΧρ 65 
[14], . 11] 90, 4. ΠῚ 47,8. 1Ὁ᾽ καέπερ Ἀρατ. ΟἿ, άιι.. 1 69, ὅ. 
19, 2. 80, 1. ΥἹ 9, ὃ. ὙΠ -- τρισκαέδεκα δὲ. . ἥπει- 
91, ὃ, -- ἑαυτῶν ... ὑποχω- ρον 5Ἐρ6ΓΙΟΥΪ Π]ΘΠῚ ΤῸ τι ΟΡΡρο- 
ρούντων. Οὐγ ἰίὰ βου ρύιηι δῖῖ, ηἶταν αὐ βἰηροϊαθ δου ΡΑΡΐθ8 
"οηὰ ὑποχωροῦντες, οΧ ΔΑΔἰθιῸ ἰἴηνοῦθο ογάϊηθ 5ἰ0ὶ γϑβρομαθδηΐ, 
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8 ἔπλευσαν ἐς τὴν ἤπειρον ὅϑενπερ ἀνηγάγοντο. τῇ 
δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν οὐδὲν μᾶλλον 
ἐπέπλεον, καίπερ ἐν πολλῇ ταραχῇ καὶ φόβῳ ὄν- 
τας χαὶ Βρασίδου παραινοῦντος. ὡς λέγεται, 

᾿“λκίδα. ἰσοψήφου δὲ οὐκ ὄντος ἐπὶ δὲ τὴν Δευ- 
κίμμην τὸ ἀκρωτήριον ἀποβάντες ἐπόρϑουν τοὺς 
ἀγρούς. 

Ἷ 80. Ὃ δὲ δῆμος τῶν Κερκυραίων ἐν τούτῳ καὶ ὁ μὲν δῆ- 
. μος τῶν Κερ- 

περιδεὴς γενόμενος μὴ ἐπιπλεύσωσιν αἱ νῆες, κυραίων Ὡξ 

τοῖς τὲ ἱκέταις ἧσαν ἐς λόγους καὶ τοῖς ἄλλοις, λόγους ἔρχε- 
ς ; ταιτοῖς ἐναν- ὅπως σωϑήσεται Ἶ. πόλις. καί τινὰς αὐτῶν εἴθίς, ὃὲ δὲ 

ἔπεισαν ἐς τὰς ναὺς ἐσβῆναι" ἐπλήρωσαν γὰρ Πελοποννή- 
ΕΞ Ἢ ΔΎ τιν ν᾽ σιοι ἀποπλέ- 5 ὁμῶς τριάκοντα. οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μές ΠΟ ϑυσι. 
σου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν. καὶ 

Θλ Ξὺν , 3 “ , 6 το 
ὑπὸ νύχτα αὐτοῖς ἐρρυχτωρήϑησαν ἕξήκοντα νῆες 
᾿ϑηναίων προσπλέουσαι ἀπὸ “ευχάδος. ἃς οἵ 
3 α , Ἁ ’, . ε 3 
ἀϑηναῖοι πυνθανόμενοι τὴν στάσιν καὶ τὰς (εξτ 

8 4. Μευκίμμην Οδ455. Αυρ. Ψεη. Ὁ. αι. Η. οὐ ἃ πιδῃ, 566, 
ΟἹ. ναϊθο ἐς ΒΕΚΚ. “ενκέμνην. Οἔ, 54. 1 80, 4. 

αρ, 80. 8 1. τριάκοντα. Ῥοβί ἰος ἀπ ττα γαϊσο προσδεχό- 
μενοι τὸν ἐπίπλουν ἀοϊονίπηη5, ααὶϊαὰ ἀθϑιιηί ἃ (855. “Αυρ. ΠΕ πα. 
Η. Βερ. Βεκκογ, ααὶ ὑποὶβ Ἰμο! αϑῖςς ἴῃ δὰ. 5ίει, 6Χ 5010 τηᾶιε:. Απιρ' 
ἐποίανιυ, ϑοΠποο εχ νϑυθὶβ 79, 1 δείσαντες μὴ σφίσιν ἐπιπλεῦ-. 
σαντες ἀυοίο Οὐ σἼΠΘΙΩ τε ἤει τς ἄθθθγθ. 

. ἦσαν. ϑιπ τοῦ ροβὲ 60]- 
Ιδοιίν πὶ δῆμος Ρ] 0.4 }15 ἸΘρὶταγ 
Ὗ 829; 2. .-δὺὸ 1: 95,- 1: ΛΑ 5 601: 
Ιεοίϊνα, «αϊθαβ Ρ] αν [6 ΠῚ ΤΒυοΥ- 
ἀἴάε5. δααϊαϊι, ργδθίοῦ ΠΟ 55] τη. 

Ουο οχίπῖ δέ Ρανιϊουαθ ἐνδίθοιϊο. 
Οἱ. δάη. ὅθ, 8. -- ὅϑενπερ 
ἀνηγάγοντο. ΟΊ, (δρ. 10, 

8. 8. ἐπὶ μὲν τὴν πόλιν 
τς «ὄντας: ΟΥ. Νίαμεη.  ἀτ. 
8 484, 2 ἃ εἰ 8 δῦ0 8ἀη. 8. 
Κυύπορ. αν. ἃ ὅ8, 4 Δα. 2. --- οὐ- 
δὲν ταν, ΒῚΏ110Ὸ τη ἃ 8. 15. 
πὸ ΠῸτ0. -- ἐσοψήφου δὲ 
οὐκ ὄντος; οαΐ Δ 6 η ΠΟῆ 
ἰάδπὶ ἕαϊε 5 αι γαρσὶὶ ([ε- 
ΓΘΠαΪ), Οαΐι85 [8 ΠῚ 6 ἢ 5υΓγα- 
δσῖατη 0 ἰδηΐπη ἄθτῃ νὰ ]6- 
δον ΘΕ ΤΙ͂ΦΙ πδ6: 0111..11..3, 
Βιαβϑίἀδβ θηΐπὶ ἰαἰϊῦ ΘΟΙΒΙΠ Υῖτ5 
ΑἸοΙάαθ. βϑουπηάππι ο, 69 οἱ 76, 
408165. νἱγοβ δ δ ἢ Ϊ5. ΠΟΠ ἔπἾ556 
ἐσοψήφους [τἰἶπὸ ἀϊδοίμηι5. --- 
Δευκέίμμην. (ἱ. «ϑά. 1.80, 4, 

δᾶρ. 80. 81. ὁ δὲ δῆμος 

πλῆϑος ἐν ὅμιλος, βαηΐ στρατιά 
ΙΝ 128, 2, στρατόπεδον Κ᾽ θ0, 
4, φρουρά ΤΥ δϊ, 2. -- τοῖς 
ἄλλοις. Βεἰϊαυ5 ΟΡ ἐτηδ 1105 
ΟΡ εἰπηδιϊ απηατι6 Ὡτη οἶ5, --- ὅμως, 
', 6. 4φυδιηνὶβ νἱοιὶ οθϑϑοπὲ οἱ ἀἰ5- 
βίάθγπι. ΟἿ, δϑάῃ. 28, 2. 

8 2. μέσου ἡμέρας. Τιὰ 
θθη6 ἀϊοὶ ἀεπιοπβίναμῦ ΤΏΟΙΙ, 
Μασ. ρΡ. 237, 7 εἱ 1ο". αα Ρηνγῃ. 
Ρ. 88 58. Μεάϊτππι ἀϊεὶ ΠΤ ῊΣ 
ἐφρυκτωρήϑησαν). διά 
τ οόῤταν ἐμηνύϑησαν. Β6λιο!. 
τ μῖς ἢ; ἰῃι6 691 ροίοϑί φρυ- 
ἜΣ ΨΘύΘΓΆΙ ΠΟῸῚ 8} ἱΠΟΡ 6 ΠῚ 



Κερκυραῖοι 
τοὺς ἐχϑροὺς 
ὠμότατα τι- 
μωροῦνται, 
τοὺς πολλοὺς 
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τες ηξαυτοὺς 
φονεῦσαι ἀ- 
ναγκάξοντες, 
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ναῦς ἐπὶ Κέρκυραν μελλούσας πλεῖν 
ἀπέστειλαν καὶ Εὐρυμέδοντα τὸν Θουκλέους στρα- 
τηγόν. 

81. Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυχτὸς 
9 Ἁ ΄ὔ » εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ᾽ οἴκου παρὰ τὴν 

᾿ 

γῆν καὶ ὑπερενεγχόντες τὸν Πευκαδίων ἰσϑμὸν 
τὰς ναῦς, ὅπως «μὴ περιπλέοντες ὀφϑῶσιν, ἀπο-- 
κομίζονται. 

Κερκυραῖοι δὲ αἰσϑόμενοι τάς τε ᾿ἡττικὰς ναῦς 
προσπλεούσας τάς τὲ τῶν πολεμίων οἰχομένας, 
λαβόντες τούς τε Μεσσηνίους ἐς τὴν πόλιν ἤγα- 
γον πρότερον ἔξω ὄντας, καὶ τὰς ναῦς περιπλεῦ-- 
σαι 

οὐδὲ τὰ ἱερὰ 5᾽Θηονγατμα. ἔαΐββθ, απδπὶ ΡΟΪγ}. Χ 
αἰδούμενοι. 40 ἀθβουῦ θῖν, ἀἴοθηβ δᾶ πῚ ΡΔΡΓΌΠῚ 

αΥΠΠ τὰ 5. αὐι 1556 ἫΝ Εχ δῖ5 
γε Ρ ἷ5. [ΘηΪη}] οχ  βίπηδγα Πἰοθὺ ΠῸΠ 
501π| ᾿παἀϊοαίιπι 6556 ϑρδνίδηΐβ 
Ὠοδβίθβ. δάνθῃηϊ, βϑᾶ εβἰΐϊδῃη βθχα- 
δἰηίαᾷ πᾶνεβ οὐ Τιθιιοαάθ οἱ ΑἰΠ6- 
ὨΙδηβί τα δάνϑῃϊ,ς. Βτοά,, ἀρυᾶ 
ποι νἱ6 ρίαντα. Οἷ, δάη. Π 80, 
1. ΠῚ 22, 1. ὙΠ] 102. »Ἔθοῖα 
ΙΑ. ᾿πηρὶῦ οατπὰ ἀπὸ Δευκάδος, 
ααΐα, 5] ᾿Αἰβοπίβηβοο ἰᾶπὶ Τθιιοαάε 
Ργοΐθοιϊ [αϊδϑθηῦ, Ῥγορ 6 ΟΟΥο Υαπι 
Γαϊδβθηΐ, ΡΥ αβαιδηη οἰαβ518 Ρ6]ο- 
Ροπποβίογππι Τμριιοα ἀ6πὶ ΡΘΡ  ΘΠΪΓΘ 
εἰ {γᾶ ῃ5 ἰϑιΠπλιιπ) ῬΟΥίατὶ Ρο[556, 
απο ἀϊσιππίαν ἔθοϊββθ, πῶς μὴ 
περιπλέοντες ὀφϑῶσι δι ,51: Ἷ" 
ὁ 61}. Ετ οχ βοοῖα μοδᾶδ βἰρηϊ- 
βοδιίομοπι δανοπίαθ ποβεϊαπι [Ὰ- 
Οἰδ ΠΊ 6556 ψϑυ βίτη!!8 οϑί, --- Εἰ ὐ- 
ρυμέδοντα. Οἵ πᾶ. ποπὶ. 
Δρ. 81. 8 1. ὑπερενεγ- 

πόντες. Οὗ, δάποί. 15, 1. -- 
τὸν Λευκαδέων ἰσϑμόν. 
Τιϑοαβ οὐτη δη  αϊπ5 ῬΑ ΘΠΪ 5818 
οβϑϑϑῖ, ἃ Οου π.}}115 ρον ΟΥΡΒϑ μη] 
οἱ ἀδυραβῦχῃ {{ΠΠπὸ τι }5515. 15. Πητι8, 
οαΐ ἰπάθ ἀρὰ ΡοΟΙΪΥ θ᾽ απ, ΠΟΙΊΘη 
“ιόρυκτος, Ῥονίοββιιβ οδί. Ὑ]ά, 
Βίσδο, 462, 56εἃ ρῬοβίθα νέου πὴ 
ἤατα. ΘΟΠ ΡΟΥΘ ΠῚ Δγθηδ 6. ΔΟΟΙΠη- 
Ιδηθ τη, αἱ δἱἷΐ ΡΙΊη. Η. Ν. ΙΝ 1, 
ὅ, τϑαάϊίιβ οδί ρυϊβίλιιαθ ου ΠΊδ6, 
αὐδο ΤΊΏθοΥ ἀ1415 δοίαίο οἱ ουαί, σα Τὰ 

κελεύσαντες, ἃς ἐπλήρωσαν, ἐς τὸν ᾿γλλαϊκὸν 

ΠΥ 65 ΠΊΔΟΠΪΤΙ ΔΓ ΠΊ ΟΡ6 ΘΕΠῚ 5ΒῸρΡ6- 
γαῦθηί, Θποά Πἷο ἔδοίππι οἱ ΠΥ 8, 2, 
Ῥαρηΐϊηβαϊα ἴαϊΐ οὐϊαπλ ἔὰτη, οὕτα 
ΡΒ ΡΡα5 Μαοθάο οοπίνα ΒΟΠΊΔ 05 
ὈΘΙΠ απ σ᾽ οββὶὶ, 564 1ὐν]ϊ δοίαίθ γαν- 
515 ἰηβια. Νιά. Τὐν, ΧΧΧΗΙ 17. 
ΟἿ Τιραῖ, ἄταθο. βερί. ΠΙ ρ. 19 54. 
ΜΘ π 5 φαϊοβοθηῦθιβ ἔγούππιὶ ναὸ 
ἰδ η5 1} ρΌ5586. ἀἰοὶὶ οάνο!!, Τὸ, 
Ρ. 01. 50 Απρίογαμη ἱπιρουῖο 
ἔοβϑαπ τϑϑιϊ πᾶ 6556. Πιθπιοῦδΐ 
Βαυγβίδηῃ. ἀθοϑυ. 1 ρ. 110, [51}- 
ΤΠ 5ῖν 6 ἴδιιθθβ,Θ 4αθ 5 Ασαγπδ- 
πἶδο ΟΠ οβ᾽55θί, 4 αἰπ ρθη 5 [θυ η 8 
Ῥᾶ55115 ἰΙοηρἃ5, ἰαΐαβ ἤδαα Δ] 1π5 
ΟΘη πὶ οἱ νἱρίητ! [556 Βουῖθι 
Τὴν. 1. ἃ., σαα5 νουθα γορυεμθηα 1 
Τ68Κ. 1. ἃ. ρ. 20. 

5. 2, Κερκυραῖοι 
Ῥγοχὶπηαπη ΠΔΡΓΔΙΪΟἢ 6 ΠῚ 
Ὀίοη. Ἦδὶ. ρ. 888 Ἀ. 
χομένας. Οὗ. δάῃ. 

λαβόντες. ΘΙ ΙΓ Ὁ 
λαβόντες ἐκόμισαν, Αὐἰδίορῃ, 
γ6βρ. 1819 ἄγειν ταύτην λα- 
βών, Τιγϑιδιν, 1115, 1128, ΤΠ65- 
ΠΟΡ}. 212. Μαίίῃ. αν. 8 δὅϑ8 
δᾶη. 2. -- τούς τε Μεσση- 
νέους. "- Μοββϑηὶβ νἱα, 75, 1 
οὐ ἀθ τέ ραϑυίίοαϊδο ΘΟΠο δ θπ6 
δάη. 116. 72, 1. -- περιπλεῦ- 
σαι... ἐς τὸν Ὑλλαϊκπκὸν 
λιμένα. δε πᾶνγθβ μαιϊὰ. ἀπθ6 
ἴθ Ροτίαα δὰ ἴογαπι δἰίο 72, 8 
ΟΠ θίᾶθ ϑηΐ; πᾶηὶ ἰδὲ οιδηῦ 

δέ οι. 
Ια δὲ 

οἰ- 
1 Έ ΠῚ 
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λιμένα. ἐν ὅσῳ περιεκομίζοντο, τῶν ἐχϑρῶν εἴ 
τινα λάβοιεν, ἀπέχτεινον᾽ καὶ ἐκ τῶν νεῶν ὅσους 
ἔπεισαν ἐσβῆναι ἐχβιβάξοντες ἀπεχρῶντο᾽ ἐς τὸ 
Ἥραιόν τε ἐλϑόντες τῶν ἱκετῶν ὡς πεντήκοντα 
ἄνδρας δίκην ὑποσχεῖν ἔπεισαν, καὶ κατέγνωσαν 
πάντων ϑάνατον. οἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν. ὅσοι 
οὖκ ἐπείσϑησαν. ὡς ἕώρων τὰ γιγνόμενα, διε- 
έφϑειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν 
δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο. οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύ- 
ψαντὸ ἀνηλοῦντο. ἡμέρας τε ἕπτά, ἃς ἀφικόμενος 
ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, 
Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχϑροὺς δοκοῦντας 

Οαρ. 81. 8 2. ἀπεχρῶντο ὕεη. οὐ, ἴῃ τηᾶγρ. Αὐρ΄ εἰ (Ἱ,, 
ἀνεχρῶντο τπᾶτρ. Ραγπι. δ α]ρο οὐ ΒΕΚΙ, ἀπεχώρησαν. ,,Ε νυϊσαία 
Βουρίαγα, υϊάφαυϊά, 68] Ῥογίῃβ ἰογαᾳιθαύ, πἴΠ}} ὈΟπὶ 56η515 ὉΠ1οὶ 
Ροίεβι. ἔδπι, 488 ἴῃ Ἰηᾶγρ,. οοά. ΟἹ, ποίαία εϑΐ, σοπῆνπιδί ϑυϊάδβ: 
Θουκυδίδης ἀπεχρῶντο, ἀντὶ τοῦ ἀνήρουν.“ Ρ αἰ, Εδάριῃ Πα θθηὶ 
Ζομ. [,6χ. οἱ Βοκκ. ἀπροᾶ, ρ. 428. ψυϊραίδπι ποβίγα δϑίδίβ ὉΠῚ15 
Κυυσρον ἀοίοπαϊν δα Ὀοπ. Ρ. 149 οἱ ἴῃ Οοπιπιρηί. δηίϊαα. βίυά. 1840 
Ρ. 441. ϑεὰ οἵ. εἀ. πιδὶ. 

Ἥραιον Αυρ. ῬΑ]. 1ι. αἱ. Ῥίομ. ΗΔΙ. 
Ο΄. κα. ΓΖ24, 1. 

8 3. διέφϑειρον Μ. πᾶ. Ὁ., τε αὶ διέφϑειραν. 

ψυϊσο εὐ Βεκκ. Ἡραῖον. 

μᾶγα!ϊα 14, 2. Οἰγουτηνθοίδε ἰον δέκην ὑποσχεῖν. Οἷ, 88η. 
5Βαπῦ ρϑ ΘΠ 50} 8 πη, ἴῃ απ ν Θίθ ΓΘ ΠῚ 
Οοτουγδτη, ουϊπ5. ρδΓΙ θυ Π85. ΠῸΠΟ 
ῬαΙδθοροΙἑη ἀρ ΡΟ] δηΐ, β᾽ίατη [1556 
δα ς. 12 δαηοίανίπηι5. Οἵ, ΜΈΕΙΙ. 
4ε Περ. Οοτογι, Ρ. 8 54. - τῶν 
ἐχϑρῶν. Εχ οριεἰτηδίϊπιπὶ ρᾶτίς, 
θθυπι οἰγουτηηδυραπί, προδθϑῃΐ 
ΘΟΥΠΙΠῚ, αἱ, ἴπ ὉΓΠ)6 ΤΠ Δ βογδηΐ 
(80,1), 51 4αθτη ΘΟ ΡΥ ΘΠ θη ἀθγδηΐ, 
πΘ6 τα οορηϊία ἱπίον 6085, ααἱ ἴῃ 
πανῖθτι5 ογαηΐ, πη π5 σοηοϊία- 
Τοῖαν, ΠῸ5 διξίοπι ἴῃ ἰθυγᾶτη 6Χχ- 
Ῥοποηΐο5 ἘΡΉ ΒΕ ΒΒῚῸ δε εὖ ρᾶγ- 
του α οἵ. Μδρμ. ἼΣ 234 δάη. 
4. τὰ ἀνθ το δια ἴῃ ΤΥ Ἶτη 6 - 
νδηῖ. Οἵ, ϑυϊ4. 5. ν. ἀπεχρή- 
σαντο, ῬΟΙ]. Ν1Π 14.1Χ 158 εὐ ἀ6 
ΒΙΠῚ}} ᾿διαχρῆσϑαι δάη, 120,1. 
Οείονιμη τον Ξαὺν Ἐπ τὖ δὸ' “τὸ 
Ἤραιόν τε. ΒΓ ΠΜΠΙτον οΟἸ]οοδία 
Βαπί γεῦρα ἐς τὰ ἐπὶ πτερά τε 
ὙΠ ΟΣ δὲ, 1.9, -- 

ὅ8, 1. 
ξ 8. διέφϑειρον ... ἀλ- 

λήλους. Ενγαΐ Μδιμ. αν. 8. 489, 
ΠΙ. -- αὐτοῦ ἐν τῷ ἵερώ. 
Εχίγομηα δχρ] δύ! οἢἷ5 ὀλτιβᾶ δα- 
ἰθοία βαηΐ, αἱ Π| 2ὅ, 8 ἴῃ νν. αὖ- 
τόϑεν ἐκ τῆς κοίλης. Ἤλιδος. 
Οὗ, ἐκ τοῦ Ἄργους αὐτόϑεν 
88, 1, οὐ 1πᾶε.-. Οαρᾶδᾶ (Ἱ-ο, 
τοϑοχι. 4, ἴπ 4] ἃ 6πὶ δα Ἀμμ δῖὰ 

1ν. ΧΧΥ 1, 1, υὉἱ νἱὰ. Ὠτὰ- 
Κκϑηρ. Ὑιάθ ρυϑθίθν 1105 Κυπθρ. 
δα Ῥίοη, ρΡ. 280, ΕἸ], κα Ατὐὺ, ὙΠ 
11, ὃ, Ηουθβὶ αν. Οο". ρΡ. ὅ8 54. 
-- ἐκ τῶν δέν δρω ν. θυδο 
δνᾶπὶ ἐν τῷ ἵερῶ. [π΄ πὰ ρυδθ- 
ῬΟΒΙ ΕΟ η15 μαὐπΐ οὰπὶ Ογαθοίβ 
ὁοπϑβθηιϊαμί, ΟΘγπιΔη] αἰ 556 πε η1, 
Ο, ἀρτᾶν ἔκ τινος Χοη. πᾶ. 
1ΠΠ| ὅ, 10, ἀπαρτᾶν Τ.υο. Τίπι. 
ο. 860, Βἰ Πλ}118. 

8 4, σφῶν αὐτῶν ποῃ δ6ϑΐ 
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αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς : δ 
εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν 

9 , ΄ 

ἀπέϑανον δέ τινες καὶ τὸν δῆμον καταλύουσιν, 
ἰδίας ἔχϑρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν 
ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων. πᾶσά τε ἰδέα 
κατέστη ϑανάτου., καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ 
γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅ τι οὐ ξυνέβη, χαὶ ἔτι περαι- 
τέρω. καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε, καὶ ἀπὸ 
τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, 
οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηϑέντες ἐν τοῦ Διονύ-- 

σου τῷ ἱερῷ ἀπέϑανον. 

δομῃείϊν 5. ΡΟϑβθβϑίνιβ, 56 ρϑυι- 
ἰἶνι5. -- τὴν μὲν αἰτέαν. 
καταλύουσιν. ,,Οτοάο 105 
οὐἶα5 αἸοίατο5 ἔαϊ55α αἰτίαν 

ἐπιφέροντες ὡς [ρτὸ τοῖς] ν6! 
αἰτίαν ἐπιφέροντες αὐτοῖς ὡς 
τὸν δῆμον καταλύουσιν. Νϑτη 
αἰτία 586 06 ΡοΒ 56 Βαθοὺ ρατιὶ- 
ουϊατη ὡς Οὐ] ρδυιοἱρίο. ΤΊναο. 
Π ὅ9, 2 τὸν μὲν Περικλέα ἐν 
αἰτίᾳ εἶχον ὡς πείσαντα σφᾶς 
πολεμεῖν... Ἠοτοαϊ. ΤΥ ὁ τήν 
τε ᾿Αομμόδου. ἀδελφὴν ἀρδι ἐν 
ἀπέλτεινεν αἰτίαν ἐπαγαγὼν 
ὡς δακρυσάσῃ παρὰ τῇ μητρί." 
θαΚ. Αὖὐ πο 8ὶ Ὑπιονάϊάθβ. νο- 
᾿αϊδδϑὺ Ῥγορίθι ΟΡΡοϑίψαη ἀπέ- 
ὕανον δέ τινες ΡΟΙΐτ8 πᾶσι μὲν 
τὴν αἰτίαν ἐ ἐπιφέροντες ὡς τὸν 
δῆμον καταλύουσιν 5ουῖθογ 46- 
θεθαῦ, ϑ'8α Αἰϊύθι γῈπὶ Θχρυθϑϑὶῦ. 
ΟΥἸπθὴ δηΐπι, ατοὰ ΡΓῸ Πθ0]8 

οαῦβα Πα θυ, ΠΟ ἴῃ ΟΠΊΠΘ6Β 
ν Δ υδ56. αἷΐ, 564. πρϑαΐοβ 6586 ἃ]1- 
ααοὺ ΠΟμΠλΪΠ65 ουϊδηλ ἃ}115. (ὁ ὁδὰ- 
5151: ΟΥἸΠΊΘη {ΠΠαϊπὶ 6556. δἷ5, αὶ 

ΡΟΡΟΪ ροίοβιδίθμι βοῖν θοῦ ν ἱθ- 
Υἱηΐ, Οἄ 6505 6586 ΠΟΠΠΉΠ105 οὐϊδ 
ΟὟ ρτὶναίδπι ᾿η οἰ τὰ π ν 6] ρθοιι- 
ὨΪα πὶ δὶ δὶ ἀοθιίαμη. Αἰθηᾶθ νϑὺ- 
θυηὶ ἀπέϑανον, ἷ. 6. τον ο ἃ 
ἢ ΘΟ Ϊ 5110 1, οἴη οΡαν͵ ῬΟΠάΘΡΘ 
Ρτδθροϑίψιπι. Αὐιΐοα 5 τήν δὰ 
γοῦθὰ αἰτίαν ἐπιφέρειν οἰἰδηὶ 
460, 6 δἀάϊιαβ. ὁδ. 6 δήμου 
νοοθ οἵ. ἀάη. 100,4. Ῥανεοἰρί απ 
ΡΓΆ68. χκαταλύουσιν ἂς οομπᾶιι 
ἀϊοίαπι ὁ8ι. Οἵ. Κυιθρ:. αν, 8 ὅ9, 
2. δάμ, 9. -- ὑπὸ τῶν λαβὸν- 

των] τὰ χρήματα, τῶν δανει- 
σαμένων. ϑδ6}0]. 1ιἃ τὰ ληφϑέντα 
γοοδνΐ Ῥθοιιηἶδπι, αὐᾶπι 415 8Ὁ 
αὐϑϑηΐανῖο ἔθθπ ον Δοοθρ οί, ἀοοθὶ 
ΑΥπ, Ταπρθηάα ἃπίεπι μᾶθῸ Ομ 
ΒὈΡΘΙΙΟΥΘ ᾿ἀπέϑανον. 
ὃ ὅ. πᾶσα ἰδέα... ϑα- 

νᾶάτου. 6 ἢδο νὶ ἐδ δς, νοοῦᾶ- 
ΡῈ} οἷ. δάπ. 1109, 1..,,11ἃ Τδοῖϊ, 
ἴῃ Ηΐβι. {Π| 28] Ὁτη ἢ Ἷδ5 πη ἃ 50 
τη οὐ ὑϊ ατη.“ Β8υ. Ναο ἃ}1ἃ ἔα- 
οἶ6 5. τηδ]} ἀθονδί αἀἴχὴ Οὐνί. 
ΠΙ| 28, 22. ἐν τῷ τοιού- 
τῳ. : ἘΠΕ Ἐβὴλ θα ἐπε οὐδὲν 
δ τι οὐ... καὶ ἔτι περαι- 
τέρω. ἴῃ 18. Κυπορθν, 4 ΟἸΪπὶ 
δὰ Πίοη. Ρ. 160 τοϊδιύναπι οἷον 
αα οὐδὲν ὁ τι οὐ τεοἴοννϊὶ νοαο- 
ταῦ, ἡπποίη Οὐτητηθηΐ, δηίϊατι. βία. 
Ι. ἃ. νϑυθογιπα ΠΥΡΟΥ͂ Ο 6 η. 4 π8ῃ- 
ἄτη γϑοιϊὰβ 4 πδουῖί, , ΘΠ δι, Παρ, 
48: ΡΟΒΎΡΘΠΊ0 φιαθομηφιίε ἀἰοὶ 
ααὶ ἢ πρὶ αὐθαπῦ ἰσηανῖδθ 
Ἰαχατίδ 64 16 ρτοῦνα, ἵπ {110 
ὀχϑυοΐϊία ομποία ἔπ οτα οἕ αἰΐα 
ἀπιρίλι5. “ἊΝ ἃ55. Καὶ περαιτέρω 
5 ΉΠ1τ6ν ΑὙἸβί 0]. ΤΠ ΒλΟΡΙΝ. Τ0ὅ, 
-- πατὴρ ... ἀπέκτεινε. 
Νοῦ ἀθ απὸ ραίγθ ἴᾶθο δοοὶρ᾽ θη ἃ 
6586, 868 ἀ6 ΘΟΠΙΡ ΠΕΡΊ 18, 1] Υ6η} 
ἔδοουϊηι, ἀοοοὶ ΒΙοοην, ᾿πέκτεινε 
βίαν 6δὶ ἱπὴΡ θυ δοίη, --- τῶν 
ἱερῶν ... πρὸς αὐτοῖς. Οἵ, 
αἄπ. Π 47, 4. --- περιοικοδο- 
μηϑ'έντες, ταν ὸ ἱποϊαβὶ, οὉ- 
δύνα ου, ΗΕ αϊι5. γαυ βϑιμηὶ γουθὶ 
πὲς Ῥακν ᾿66 ΔΠΠῸ8 πίογρυθ5. πἰ- 
Ἰατη. ΘΧΘΠΊΡ] ΠῚ ιν α}1γ, πθα τι ΘΡῸ 
ΡΙανα αὐδπι ἀπ τιι Ὠ]ΘΠλ1ϊ, ΖΘ ο ἢ, 
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᾿ Ἢ ἢ) 4} ζ “χ( Τα παρέκβασι δ2, Οὕτως ὠμὴ (ἡ) στασις προυχωώρησε, καὶ ἔδοξε δὰ ὶ Ἧ ὠὰ 

μᾶλλον, διότι ἐν τοῖς πρώτη ἐγένετο, ἐπεὶ ὕστερον σῶν τῶν Ἕ}- 
γε καὶ πᾶν ὡς εἰπεῖν τὸ Ἑλληνικὸν ἐκινήϑη δια-- ληνικῶν στά- 

, σεῶν φύσεως 
φορῶν οὐσῶν ἑκασταχοῦ τοῖς τε τῶν ϑθήμων προῦτα- καὶ αἰτιῶν, 
ταιρ τοὺς ᾿ϑηναίους ἐπάγεσϑαι καὶ τοῖς ὀλίγοις ἐγ βου καὶ ἃ 

τοὺς “ακεδαιμονίους. καὶ ἐν μὲν εἰρήνῃ οὐκ ἂν τι καιρὸν μὲν 

ἐχόντων πρόφασιν οὐδ᾽ ἑτοίμων παρακαλεῖν αὐτούς, στάσεων παρ- 
ἐχει ὁ πόλε- 

89, 11. [ΑΙΓΟΓαΠὶ ἜΧΟΙ ΡΠ ΠῚ 651 
Χεη. γι, 1 4, 11 ϑηρία περι- 
ῳποδομημένα, ἴοτδο 5δθρίο ἴπ- 
οἴα586, ἢ ὁ5 1.1 Ιρβὶὰβ τϑὶ ΑΙ ΘΓ Τα 
ΘΧΘΙΡ πὶ ἴῃ Ραιιβαηΐϊδθ οᾶδὰ 1 
184 ἴανὶ οἵ, δάποι.] [Ἰθϑὶπιιβ."΄ 
ΒΙοο πιῇ. 

ᾶρ. 82--84. ,, Ιοηγβίυβ [Ρ. 
885]... αυδοὸ [ΤΠ πον 65] ἀ6 
σΟΠΊΠ 1 0115 Οὐ θοαυατη Οἷν Τα {1 ΠῚ 
τη 8}}5 δα αἰ, δὰ ἰδτηα δ τ ἰγαρίοδ 
εὐ ΟὈΒΟΌΓΟΒ δίαιθ ᾿πηρ] οἱ 05 νϑν- 
ΒΟΓΙῚ 8ἃ0 56η.θ {18 11ΠΔ ΠΟΧΙΒ 
Πα ὈΘη 8 οὐ ἃ ΘΟ ΠηΪ τ|δῖ1 56Γ- 
τηο 8. ΔΌΠΟΡΓΘηἰα γορυθῃθπαῖι. “ἢ 
θα Κ. Οομβαθο ἰίᾳ ν᾽ δίαν 50γ1- 
Ῥ5ῖ8886 Τπυογάϊάθβ, αὖ ΒΘΥΤΏΠ ΟΠ 6ΠῚ 
δ Υγ65 πϑιγϑηαβ δοσοτητη αδγοί. 
Ναὶ αὐ4 θ61|1ο ῬεΙοΡ Ομ βἶϑοο, 
αὐϊὰ ἴῃ οἸηηῖθιι5 ἀτγδθοοῦατη τὸ- 
Ῥὰ5. Ποιτιαϊιδ απὰ πὶ Πδ6 566 1{10- 
π657 Πιπιπο ἰού ἃιι06 ΠῚ [ΟΟῸΠῚ 
ΠΟΙ 1118 ἀθ αμὶνοῦβᾶ Θ᾽ 15. Παίαγα 
ΡΓΘΘΠΊ 5515 ᾽πὶ (ΘΥΤΠ Δ ΠΪΟΙΙΠῚ ΟΠ 6Υ- 
ει Μδηβο ϑρατγί. Π| ᾿. 417544.. ἴῃ 
ΟΔ}ΠἸ|ο πὶ ὑγηβ᾽αίαπι δα ἢ οἰδί! οΠϊ- 
Ῥὰ5. {Ππβίγαν!υ (411. Το, ΙΧ ρ᾿. 
104 5ᾳ. ΡΑγΔΡΠγαδίη. οἷ ἀθαϊι 
Βεἰβκ. ἴῃ ογδιϊοηπτη ἰπίουρυθία- 
(ἰ0Π6. 

ὑδρ. 82. 81. ὠμὴ(ἡδ στά- 
σις προυχώρησε. Δυϊουϊαβ 
ΔΌΘ6556 πϑαιὶΐ, ααοᾷ 46 5θα!ῖοπθ 
δηΐθα Πδυγδίἃ 56 Γη0 οβί, Οἷ, 80, 
ὦ. [Κ᾽ 48, ὅ. ΝΌΠ 5. ΠΙΟΠΊΘΗΙΙ 6βί, 
αποα οὐδ ἀριὰ ΤΊοηγ5. Ρ. 880 
ΔΥΛΙου 5. οὶ ἰταν, Νάτη ατιὰ6 6Χ 
Ἰοο 5ουῖρΊοῦΘ ἀρὰ {Πππ| 86 γα πιὰν 
Ῥίθγδααθ οουγθοίαᾷ ϑιιηὺ οχ [ΠΡῚΝ 
ΤΗυογαϊάεῖ5. Ουϊὰ ἰριθαν. Ἰρ86 
Ἰορουϊῦ, οοσποβοὶ ΠῸῚ Ῥοίοβί ἢἰβὶ 
εχ δααϊίαᾳ ἱπίογρυθίαίϊοπθ. Νϑαιῖι, 

απδπίαμη δ ΟΥ̓ ̓ Β5α ΔΥΓ ΟΠ τη 
αὐ η 6, ὁπ 00 Ι060 ΘΟΠραν ἈΠ ἀὰ 
Βαπὺ γοῦθὰ 1 28,1 τούτου δὲ τοῦ 
πολέμου μῆκος μέγα προύβη, 
46 αυἴθι5. οἵ. Κυαιιθρ:. ΕΣ ΙΣΤ 
84η.16. .᾿)μὴ προυχώρησε αἰοιαπι 
ἐβί πὶ ἤρετο μέγα 11 τῦ, 6, μέγα 
προύβη 1 28,1, -- μᾶλλον. 
ΘΌΡΡΙε ὦὠμή. --- ἐν τοῖς πρώ- 
τη. Οἵ. δά. 11, 1. --- ὡς εἰπεῖν. 
Οὗ «ἀη.112. -- διαφορῶν 
ννν ἐπάγεσϑαι, οαπὶ αὶ] - 
46 ἀἰΒοογάϊα 6 Θβ 56 1 6 015 
ραίγοπὶβ,ο, τὰ αὖ ἃ {Ππ 6 16} 8 68, 
οὐ ορυϊπη δῖ α5, ἰ8 αὐ 1 8 6ε6- 
ἀδοπη πο 5 ἈΡΘΘΒΒΘΥΘΗΐ, 16 
ἰηΠηἰἶνο βἰπθ ὥστε 5ῖο ἴῃ δχρ]ῖ- 
οδίϊοπα ἃ ον θη απ 5 σ ἢ Πα ἢ Δα 
Ῥοβίίο πος 101 “ἀργὴ ΟΊ ΤῊ τς 
2 1Π| 6 9 Ὁ Το σϑ οἷν Πριτη. 
Απίΐαα. αν. π τ. --- καὶ ἐν 
μὲν εοι. Ὅαο [ἴο τηθηῖθτὰ μὲν 
-- δέ ραν! ἴα πίον 58 Ἰαηοίὰ 
56 ηΐ, αὐ ἰλου τη νοῦ ἤηἶ[0, Α|16- 
ταπι αΐο Βα Βα ταπὶ ραυϊοῖρὶο θη πη- 
(ἰοίαν. ΟἿΎΙ ἣν 1. Κυαθρ. τ, 
ὃ 69, 16 ἃάη. 4. -- οὐκ αν 
ἐχόντων δὰ τοὺς τῶν δήμων 
προστάτας εἰ δὰ τοὺς ὀλίγους 
Βρθοίδῃ5., ἀυδιηπαιᾶπι ἑκατέροις 
ββαυϊίαν, ρδτῖλον ἀίαιι6 ΟΡ ΡΟΒἰΔιπὶ 
πολεμουμένων δέ ἴῃ φοπεῖϊνο 
οΟἸΠοΟαίη] οβί, πὶ βυδρίδ πη 15 
νὶ 5ΘὨ ΘΠ ᾿δοηδίοὶ (οἴ, ἘΡΗ 
18, 1), ἂν δὐίοτι ἁἀάϊψιμη οβί, 
φυϊαὰ ἐν εἰρήνῃ ἰάεπι ἀίααο εἰ 
εἰρήνη ἣν ναϊθπι. Οἱ. Κυιθρ. 
αν, 8 ὅ4, 12 δάη. 10, -- ἑἕτοί- 
μων. Ἑτοίμων ὄντων ἐγιβίνα 
οοηΐοῖν Κυιορ., ἕτοῖμ᾽ ἣν ΟἸα558. 
Οἵ, δάη. ' θ4, 4. Χοι. Αμπᾶῦ. Ἢ 
8, 11. Κταοο, ὅτ. 8 47, 4 δαη. 6. 
ΑὨΏΔ]. Ρ}11. 1868 ρ. 121. -- 
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μος οἱ δὲ πρλεμουμένων δὲ καὶ ξυμμαχίας ἅμα ἑκατέροις τῇ 
τρόποι τῶν πὸ ΄ ΄ » ΩΝ πόλεωνμάλι- τῶν ἐναντίων κακώσει καὶ σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ 
στα ᾿ ΡΣ ὥΒΗΣ αὐτοῦ προσποιήσει ῥᾳδίως αἱ ἐπαγωγαὶ τοῖς νεω-- 
σαν, καὶ τολ- ᾿ ᾿ ᾽ ΄ ΓΕ) μα, ἀπάτη, τερίζειν τι βουλομένοις ἐπορίζοντο. καὶ ἐπέπεσε 3 
ἐπιβουλαί, πρλλὰ καὶ χαλεπὰ κατὰ στάσιν ταῖς πόλεσι, γιγνό- ἀπιστία ἐπῃ- ἣ Ἔν 5Ὁν ἄρύ ΠΝ τ ΠΡ ΣΩΣ ΠΕ ἢ νοῦντο. μένα μὲν καὶ ἀεὶ ἐσόμενα, ἕως ἂν ἡ. αὐτὴ φύσις 

τῶν ἀνθρώπων ἧ, μᾶλλον δὲ καὶ ἡσυχαίτερα καὶ 
τοῖς εἴδεσι διηλλαγμένα, ὡς ἂν ἕκασται αἵ μετα- 
βολαὶ τῶν ξυντυχιῶν ἐφιστῶνται. ἐν μὲν γὰρ εἰρήνῃ 

ὕαρ. 82. 8 2, ἀνθρώπων 5ἴπ6 ἀτγίΐουϊο Οπιπ65 ῬΥδθίον Και. Η. 
61355: ΘΟ ΟἽ 90. 1. τ, Δ 50. ὉΠ Π ΠΟΙ ὃ 

ἕκασται. Δυρ. Ρ4]. ἴε. αι. α. ἕκαστα. Ἑκαάστοις πιᾶν αἷι 
Κταρρ. 

πολεμουμένων δέ, οὑπὶ 
δαΐοη] Ὁ6|10 ΡΥΘΠΙ ΡΘΗ αΥ, 
Οἱ. δάπ. 1 87, 1. -- καὶ ξυμ- 
μαχίας ἅμα... ἐπορέξοντο, 
αἰγῖδαθ 6, 4 ΓΟΡΓᾺ ΠῚ πον - 
ΓΤ δγδηΐ οπρὶαϊ, 5βίσηα! 
οὐΐατῃ ἔδοι!α ἀαθδίαν ἴδοι] - 
(88 ΔΥΟΘΒΒΘΉΔΙΪ 5οοῖο85 διιχὶ- 
Ια 65, αὐ οἱ δάνδγβ 8πὶ| ἴᾶ- 
ΟΥΙΟΠΘΏ Ορρυϊπηθσοπί οἱ 
εχϊηάθ ροίθηεϊδη 5 θ᾽ πιοί 
ΟΟΤ ρΡΑΥΔΡ θη, [)6 ρᾶγέϊοα! 5 καὶ 
αμαὰ οἷ, δάη, ΟἹ, 1. Οτπὶ Β6|10Ὸ 
5121] δἰ} 50 οἷ 6 ἐ8 15 δγοθβ8θη- 
ἀδ6 Ορρογίαπἰία5 ἀαθδίαν, ῬΓΟρίον 
ᾶηο νϑυθΟΓ ΠῚ ΘΟὨΪ ΠΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ οἱ 
αιοά τηδχὶπηαΠηΠ] ροπᾶπ8 Παθοί 
ξυμμαχέας νοοαθα! τη, εἰβὶ ρϑη- 
ἀοί δχ γοπηοιίΐουα ἐπαγωγαί, 5ί8- 
{ἰπ| ἃ ἰηϊι1ο οδὲ ροβίζιμι, Μαρηᾶ 
5806. ἴδδο δϑέ ψϑυθογαπι ΘΟ] 068- 
{1015 ᾿Ιοοη ἴα, 564 νὶχ ΠηδῖῸΥ 48 
11ὰ 15, 1, Ὁ νάθ δᾶπ. ΟΥ, διΐδπι 
δάη, ΙΝ 98, 7. Εὐδπι ,,ἀ δι ν πὶ 
ἑκατέροις Ραιυῖο γοπιοίϊι5 ἃ νου Ὸ 
5.1.0 ἐπορέξοντο ροϑιυιῖι [4υΐὰ, «υὶ 
βΒῖη: σφεῖς αὐτοί, ἴΐα τηθ} 1115. ἴη- 
16] ραν}. ΡοΥγΟ ἰάθπι ἀδιεϊνιβ 
ποίο Θγαθοίβηηο [οἵ, δάπ, 1 2, 6] 
ῬΓῸ ἑκατέρων 6βι ροβίίαβ,; οὐρὶ- 
ἰδηα πὶ δηΐϊπὶ ἑκατέρων τοῖς 
νεωτερέξειν τι βουλομένοις." 
ἀ06}}, Ξυμμαχέα, υὖ 586ρ6 (εἴ, 
δάῃ, 1118, 2), ἰρ505 500108 5 σ:ηϊ- 
ἤοαι, ᾿Ἐπαγωγή αἃ νειθι ἐπά- 

γεσϑαι, αυοα ριδβοθβϑὶί, τὸνο- 
οδηάαπ) 6ϑύ. ΟἿ, 100, 1. Ὄδιεϊνὶ 
δαίοπι κακώσει εἰ προσποιήσει 
οδυβδηι πα ϊσαπί, Οἱ, Μϑι, αν, 
8 398 Ὁ οἱ δάη, 1 128, 1. ΠΙ 82, 
0. Ν1 38,2, θοπίᾳαο ἀδέϊνὶ σφίσιν 
αὐτοὶς οχ π5υθβίδηϊβνο νϑυθδὶὶ 
προσποιήσει ροπάρηι. Οἵ, Κυπθο. 
ατ, 8 48, 12 δάη. 4, δηο Ῥουὶ 
οὐ ΠΟΒίΓΔΤΩ ΘΧΡΙΔη ΔΙ ΟΠ 6 ΠῚ ἰοίϊι5 
᾿αϊα5. δπαηεἶαιῖ ρυοθανὶε Ποῦτ., 
ηἰδὶ φιοὰ ῥᾳδέως ποη πιοᾶο ἔα- 
ΟἿ, 568 ΠΡ πΓΘΥ βιρηϊβοαγα 
ΔΥΡΙ γα ίαγ, 

8 2, ἐπέπεσε. Οἵ, δἄη. Π 
48, 8. --- γιγνόμενα... ἥ. 
Οὗ, Το. Ηϊβύ. ΓΝ Τά νἱ18 δου απ τ, 
ἀἄἀοπθο Πποιλΐηθβ, οὐ βἰπη τα 
ΘΟΠΡΙ αν ἴῃ ο. π)αὶ, 60]], --- 
μᾶλλον (Θτανίαβ, βδενὶα5) 
δέ. Βυρρ!. γιγνόμενα, ἀδ 40 
απ δάνθυθὶο ἱπηοίο οἵ, 1 14 οἱ 
ἂς δάνθιθῖο οἱ δάϊβοιϊνο οορα αι ῖβ 
δάη, 4, 2, --- ὧς, Ῥτοαι, ΟΥ̓ 1 
91,1. ΠῚ 46, 4, ---ξυντυχιῶν. 
Οὗ, δάη. 48, 4, --- ἐφιστῶνται. 
Τὴ 5 8 76. 1] ΠῚ Ϊ Π ΘΓ 6, ΘΧΡΙΙοαἰῸΓ 
ἰπ Κίαρῃ. Το. ΠῚ ρ. 9579. 
Αοοοράονο (ἃ ἃ ἢ ὁ ῃιὶ ἢ 65) οἱ δᾶ 
ἀθ οἂτι5ἃ δΥ 6 ἢΪν 6 δ Βοη θη ἰἈ πὶ 
ἃρίϊα5. νὰ] 6586. ΒΙοοτηΐ, οοπὶ- 
Ρᾶνδηβ ὅορ]ι. ΘΓ. 777 πρίν μοι 
τύχη τοιάδ᾽ ἐπέστη οἱ Ἐν, ΗΙρρ. 
819. ΒΙΠΉΠΠον ὅπως ἂν παραστῶ- 
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καὶ ἀγαϑοῖς πράγμασιν αἵ τε πόλεις καὶ οἵ ἰδιῶται 
ἀμείνους τὰς γνώμας ἔχουσι διὰ τὸ μὴ ἐς ἀκουσίους 
9 , ΄, ., ὅ6 κ ὁ Β , Ἁ Ξ 

ἄναγκας πίπτειν᾽ ὁ δὲ πόλεμος ὑφελῶν τὴν εὐπο- 
θέαν τοῦ καϑ᾽ ἡμέραν βίαιος διδάσκαλος χαὶ πρὸς 
τὰ παρόντα τὰς ὀργὰς τῶν πολλῶν ὁμοιοῖ. ἐστα- 

3 σίαζέ τε οὖν τὰ τῶν πόλεων, καὶ τὰ ἐφυστερίζοντά 
που ἐπιπύστει τῶν προγεγενημένων πολλὴν ἐπέφερε 

ὃ 8. δε πὰπὸ εὐἰάϊπιι5 ἰΘριπίαν ἀρια Ποπ. δ]. Ρ. 886, 10. 
Οοπίτα πύστει τῶν προγενομένων πολὺ. 
Ῥ. 880, 2 εὐ οοἀά, ηἶδὶ φυοὰ ἀποπύστει Μ. 
πολλήν Βα5. ὁΧχ οπιοπᾶ., αἰϊψαοί χκενοῦσϑαι ΒΑΡ Θηϊ. 
γψεγθα δρυὰ Πίοη. ρ. 958 δῇδγαπίυγ, 
ααοααδ ἰοοσίαν. Οἷ, δάη. 

σιν τύχαι Εατ, Μεά, 381. -- ἐς 
ἀκουσίους ἀνάγκας πί- 
πτειν. ᾿ἀβουλήτους ἀνάγκας 
ΧΡ πᾶ πίθβ 5 Ὀβεπϑυηΐ ΠΙΟΠΥ8. 
ΗΔ]. οἱ Ιοββερῃ, Οἵ. δάπ. 81,1, 
Ῥοιυϊτ οἰϊαπι ἄκοντας ἐς ἀνάγκας 
(1. 6. ἀπορίας) πίπτειν 50Γἰθ], 
Ιρβὰπι βἰπΊρεχ πίπτειν δυτοπὶ 
ΤΆΓΟ 51ῖ60 αἰοϊίαγ ΡΓῸ ἰπποίο ἐμπί- 
πτειν οἱ 4115 νϑυθὶβ. --- τοῦ 
καϑ'᾽ ἡμέραν, νἱοία5 4π0- 
εἰάϊαηϊ, Τοῦ 68. πφαίγαπι, --- 
τὰς ὀργάς] νῦν ὀργὰς τὰς 
γνώμας καὶ τοὺς τρόπους ἐκά- 
λεσεν. ὅ'9ο], Οἵ, δάπ. 1. 140, 1. 

8 8. ἐστασέαξε τὰ τῶν 
πόλεων, αἀἰϑδιἀεθαπὶ οἶνῖὶ- 
ταΐαπιὶ ρᾶγίοβ, Οἵ. δάη. Π 11, 
4. 1ΠΠ| 59, 1. ο,Ὀϊοηγδβίυβ Ηδὶ. 1. 
ἃ. ραιίβπι ἢαΐϊῃ8 αἰ  ββι ΟἢἾβ ἀθ 
Βϑα το η θὰ8 ἀτθίυτη (ὙΆΘΟΔΓΙΙΠῚ 
ἀβαὰο δ νερὰ ἐπὶ δὲ τῷ ἀγαλ- 
λονται δοοαναῖο Θχϑηηϊηδύ οἱ, αυϊὰ 
ἴπ 51 ΠΡῚ}}15. ρΡΓΟΡΘ ρϑυῦὶοα 5 σθργο- 
Ποπαϊὶ ΤΠΘΓΘΔ ΓΕ, οβέθηαϊ!.Κ ΠΕ. 
-- καὶ τὰ ἐφυστερίξοντα. 
Οὐδουϊταγ, Ὁ ΤΙΙΤῚ τὰ ἐφυστερί- 
ξοντα 51ηΐ αἵ ἐφυστερίξουσαι 
πόλεις, οἵ ἐφυστερίξοντες, ΠῚ 
τὰ ὕστερον γιγνόμενα. ΠΙπά 
Ῥγδοίου Ὠϊοη, Ρ. 886 Ρτοθανὶι 
Θαπίδς. Π 28 ρΡ. 178, σαὶ ἐστα- 
σέαξον οὖν, ἰηααῖε, αἵ πόλεις, 
καὶ οἵ ὑστερίξοντές που πύστει 
τῶν προγεγενημένων πολλὴν 
ἐπεδείκνυντο ὑπερβολήν. 864 

ΤΒπογαϊαϊβ ΚΟ]. ΤΙ. ϑ56οῖ. 1. 

. τοῦ καινοῦσϑαι ΠΤ) 
, προγεγενημένων 0., 

Ἐοάοπι πιο 
ΡΥδοίοσαιαπὶ απο ἐς τό Πῖο 

αὐ 8 ΠΊ δαί ἴρ58 δι 8}1π|8 ἀθῖηοῃ- 
βίγαββεὶ ἐπεφέρειν ὑπερβολήν 
6556 ἐπιδείκνυσϑαι ὑπερβολήν, 
ποιεῖσϑαι ὑπερβ. -- ἐπι- 
πύστει τῶν προγεγενη- 
μένων πολλὴν ... ἐς τὸ 
καινοῦσϑαι κ. τ. Δ. ἘΒδδβοῦι- 
Ρϑἰπιβ 68, αἴ ἰρβαπὶ Πίοηγ- 
βίαπὶ 6 οἶβϑ. οοῦίο οορποβοϊξιν, 
Παοθιβ δπΐπὶ ἰοοἷβ Ρ. 886 δρυὰ 
ΘΠ ἤᾶθο νουθᾶ δέξου πα, Ρυΐογο 
αυδ}1ἃ 6χ οοὐἀϊουτη ἤάδ Ἰθρα τί, 
ΔΙέθΓο 4} 1ἃ 05 δἀϊάϊ πηι. Αι 
1Π πὶ εἰ ἐπιπύστει τῶν προγεγε- 
νημένων πολλὴν εἰ ἐς τὸ ἴῃ 500 
ἰῦγτο Παθυΐϊ556 οβίθπά πηι εἰ δῖα 
ἱπιεγρυειιϊοποα: οἵ δὲ ὑστερί- 
ἕξοντες ἐπιπυνθϑανόμενοι 
τὰ γεγενημένα παρ᾽ ἑτέρων 
ἐλάμβανον ὑπερβολὴν ἐπὶ τὸ 
διανοεῖσϑαί τι καινότερον οἱ 
Ρ. 881 πολλὴν τὴν ἐπίδοσιν 
ἐλάμβανον ἐς τὸ διανοεῖσθαί 
τι καινότερον. Ῥγθίογεα ἐς τὸ 
αριὰ δυπάθη ρ. 9ὅ8 5βγνδίμη) 
εβί. Ῥιβογορᾶπίθβ ἰσιτανῦ ῥ του 5 
Ἰοοὶ βογὶ ρίιγαβ εχ ᾿ἰθυὶ5 ΤΊ ΟΥ - 
ἀἸαοἷ5. {4858 6556 ραίδει. Οἵ, αυδε 
46 ἸΙοοογιπι ΤΗπον ἀϊἀδονὰπι ἀριὰ 
Ῥίοηυβ. 46 βυργὰ δάῃ. 81 Ὀγθ- 
μά τον τη ΟΠ αἰπηιι8. Υ Ἔβ σ᾽ Ὁ ΠῚ ἐπι- 
πύστει νοσοαθι]1 ἴῃ βουϊρίθνα ἀπο- 
πύστει νἱάδίυΓ ἰδίθτθ αἰαιο πολλὴν 
εἰ προγεγενημένων πϑυὰ ἀιθὶμπι 
οβϑῖ, ααΐη Οδηίδο. αἀποαιθ Ἰ. ἡ, 
δηίθ οουϊοβ παθαοεῖς, Οαΐθι5 (6511- 

10 
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τὴν ὑπερβολὴν ἐς τὸ καινοῦσϑαι τὰς διανοίας τῶν 
Υ ἐπιχειρήσεων περιτεχνήσει καὶ τῶν τιμωριῶν 
ἀτοπίᾳ. καὶ τὴν εἰωϑυῖαν ἀξίωσιν τῶν ὀνομάτων 
ἐς τὰ ἔργα ἀντήλλαξαν τῇ δικαιώσει. τόλμα μὲν 
γὰρ ἀλόγιστος ἀνδρία φιλέταιρος ἐνομίσϑη, (υξλ-- 
λησις δὲ προμηϑὴς δειλία εὐπρεπής, τὸ δὲ σῶφρον 
τοῦ ἀνάνδρου πρόσχημα, καὶ τὸ πρὸς ἅπαν ξυνετὸν 
ἐπὶ πᾶν ἀργόν" τὸ δ᾽ ἐμπλήκτως ὀξὺ ἀνδρὸς μοίρᾳ 

ΠΟ Ὠ 5 δοσϑαϊυ αποα πϑαϊγαπιὶ πολύ 
ΠῸΠΠ8πὶ Παθοί ΘΧρ] οί! ΟΠ 6 πὶ (Π8 ΠῚ 
αἱ ἴθ ργθίαυὶ βαπί: ΠῚ 8 θ᾽ ἢ ἃ ΠῚ 
αἰξογεθαηὺ ΟΧΒῸΡ ΘΡΔῊ {18 1; 
ἸΡΒα τη πολλὴν γα! ἀθνη1) εἰ ἐς 
τὸ καινοῦσϑαι ΟΡ ΪΠῚΘ ϑοπρυιῖς 
ΘΌ ὯΙ Υ 16, 8 τὴν ενς ἐπιφερο- 
μένην αἰτίαν ἔς τε μαλακίαν 
ον καὶ ἐς τὴν ἄλλην ἀβουλίαν. 
Τούσπι ἰρὶαν ᾿οοαπ 8 014111551η1] 
(6βι18 δυιοίουϊἰαΐα ἴπ Ἰηίθοναπι γ6- 
βυϊταῦπι 5δῖο νϑυπηαδ: οἱ 68, 
αὐδ8θὸ ρΡοδβίθᾶ ἔδοτε δνϑῃΐθ- 
Ὀαηΐ, δοοθάθηϊθ ὈυὶΟΥ 1 
ἔδοϊ ποῦ πὶ ἔα πιὰ πᾶ ἢ ἃ τὴ ἃ ἃ 
((. 6. ᾳυοὰ «αὐἰϊηοὺ δὰ, ΟΝ 
78,8) ἐχοοσὶίδη ἄδ πονὰ ο0η- 
51118 δ ογ θηὺ 6Χχ ΒΡ ούδῃ- 
018 ΠΊ ΟἿ ΠῚ ΘΟ 8 ὑπ τ πὶ ἃ Ἰ ΓἸ οἷ 0 
ὑπ] ΡΟΘΠΔΡ ΠῚ ἰῃ ΒΟ] Θηἰΐ 8, 
δεῖν, ρτο απἰθὰ5 δια οαπὴ ϑΟΟι5, 
ῬΟΠΘΙ6 Ροίοναι (οἴ. διὰ τὴν .᾿.. 
ξυμφοράν ἴῃ Ιοσο 5ἰμη Ππιο ΟΥ 
15, 8), ὀαδ8πιὶ ἱπαϊοδηί. Μοοᾶ- 
Βυΐο περιτέχνησις 5ϊηλ}]6 οϑὶ 
περίνοια 48. 8, αθὶ νἱάε δάῃ, 

8 4, τὴν ᾿ρἐωθυῖαν... 
δικαιώσει, αϑἰταίδπι νοοᾶ- 
θα] ΟΥ ἃ ΠῚ οἵ 5 αἰ ΠῚ σατο 6πὶ ἴῃ 
γΘὈῈ8 (ρΓΟρυ, ααοα διε οὐ ἃ ἀ 
γ6 58, υὖ Βιρτὰ ἐς τὸ καινοῦσϑ'αι) 
ΔΥῸ Ἶ γᾶ δὰ 5 Ὁ ἵ πὶ πὶ τι ΑΓ ἢ, 
Ροτι, ᾿φξέωσις, ρτοριῖα ἃ 651]ὶ- 
τῇ ἃ {10 10 5161] οἴ ὁ ἢ 15 νἱ πὶ 
παθοὶ, Ἐς τὰ ἔργα διὰ μέσου 
ΟΟἸ]οΟαία ΠῸΠ 801 πὶ ΟΠ νου Ὁ 8 
τὴν ἀξίωσιν νὶἀδηίαν ΘΟ]ΆΘΓΟΓΟ, 
οὐ τοὶ Π0 ΟὈβίανθ δυςο Πὶ 

Ος Ε΄ Ραὶ, οἱ ἀθίθυϊουθθ Βομη}}}} ἀνδρεία. ΟἿ, 

ΟΠ ΒΒῸΠῚ ἴῃ ἀἄη. οὐ , δά 151, 4 
νἱἀϊπιὰ8 864. οὐϊδηϊ ουτη ὙΠ 
ἀντήλλαξαν. Οὗ, δάη. 60. Ὧδε 
δικαιώσεως νοοδ οἵ, δᾶπ. 1 14ι, 
1. οἱὲ Ὀίοη. Αμεῖαα. ΠῚ 10 ἀνα- 
στρέψασα τὰς ἀνθρωπίνας δι- 
καιώσεις ἡ φύσις. Τούαπι, Ιοσιπι 
ψοΪαηῦ 6556 ΘΧαπιρίιπη ὕποκο- 
ρισμοῦ, 564 ποη 801ΠῚ τΈΡιι5 
ψαγρῖθυ8. Πποηθβίϑ, νϑΓᾺ ΠῚ Οὐδ 
ΠοηΘβι18. ἱπν]ἀϊοβα ποιηΐπα ἱπηρο- 
5118. 6888 ΘΟΘ᾽ΟΒΟΘΠΊΙ5. Κη θη 15 
Β1Π11165 γὶάο ρα ΒΙοοηιῇ, --- τό 1- 
μα μὲν Θθι. ΕἸξαναβ Ῥοθίοδ 85, 
παρομοιώσεις καὶ παρισώσεις, 
ἴῃ Ὠϊ5. Ἄχαρίταί Πίοη. ΗΔ]. ρ. 808, 
οοπίρα απθπὶ ἀἰβραίαι (ἰ41]. Ρ. 178. 
-- φιλέταιρος. ἴπ πο γοῦα 
δὰ ἑταιρέας, γοϑρίοὶ ραίαὶ Ανη. 
Οὗ, 8 ὅ. --- ἐνομέσϑ' ἡ δουϊδβίι8 
τοὶ δνθηΐαπι ἀθβίρηαι, Ῥδυῖίου 
δηΐοα ἀντήλλαξαν εὐ ροβίρα 
προσετέϑη, ἐγένετο. Ἐοτιηι 
βίδίιι ἱπιρ θυ ἔθοίο αθίαιιθ ἀθβουῖ- 
οἷταν, -- τὸ δὲ σῶφρον οεί. 
Θϑοσηίαν. ΘΟΠΙρΡΙ τα δἀϊδοίϊνα ργῸ 
Βα δίῃ ἰν 15. ἃ δίγϑουῖβ Ροβιιᾶ. ὍΝ 
ἃαη. 10, 8. - τὸ πρὸς ἅπαν 

«ἀργόν, ΟἿ 6 πὶ ΓΘ ΠῚ ΠῚ0- 
ΕΥΥ ΡΥ ἀθῃ ἐἴὰ ἃ ἃ ὁ πὶ ἢ 6 Πὶ 
γθὰ που ίία, Ηδ85. -- τὸ δ᾽ 
ἐμπλήκτως ὀξύ, νοβᾶπιβ 
8 ἢ ἷ πὶ ἴ 6.18 (ατά οὐ). - 
ἀνδρὸς μοΐρᾳ προσετέϑη, 
νἶτο αὐὐνι Βα θα ίαν, νἱγ τα τ} 5 
Ιοοο παθδθαίαν, φυθὰ δὶ ἰδ ϊὰ8 
αἰοὶ ἐν ἀνδρείας (νεῖ ἀνδρὸς) 
μοέρᾳ τιϑέναι ἄοοει (ο6}}. ΟΓ, 
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προσετέϑη, ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι ἀπο- 
ὅ τροπῆς πρόφασις εὔλογος. καὶ ὃ μὲν χαλεπαίνων 

ἀσφαλείᾳ δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι Μοβαι. γυϊσο οὐ Βοκκ. 

ἀσφάλεια δὲ τὸ ἐπιβουλεύσασϑαι. ὅ564. ἀδιυίνιιπι οἱ ποτηϊπαι᾽ν πὶ 
ἀείποθρ5. ΘΟ] οοαίο5. μαθεί θίομη. ΗΔ]. Ρ. 888, ἀσφαλεία Ἰϑρῖσαν ἴῃ τη. 
δὐ ἴῃ τπᾶυρ,, (Ἱ., ἀσφαλεέαι (νι δἀδβοτῖρίο) ἴῃ Μ,, ἴῃ [πρᾶν 81055. τῇ 
δάβου, Ἵβί, ἀθηΐαιθ 5980]. ΘΧρΠΙοαὶ γοΡὈ 15 τὸ ἐπιπολὺ βουλεύσασϑαι 
δι᾿ ἀσφάλειαν. Ῥαιίναπι ἰρὶθσαν ΤΘΡΟΠοπ απ 6558 νἱἀθγαπὶ ΒΥ ΠΡανΕ. 
εὐ Βτρᾶ. Οἵ, Κυπθρ. δὰ Ῥῖοπ. Ρ' 1566, αὶ Ροβίθα “ἀσφαλείᾳ δὲ τῷ 
ἐπιβουλ. οοπϊεοἶ!. ἊΣ, ΟἸν. θδῃ. ἀσφάλεια δὲ τοῦ ἐπιβουλεύσασϑαι. 
Οἵ, δάη. 

νΙξ. Ρ. 112. - ἀσφαλείᾳ δὲ 
τὸ ἐπιβουλεύσασϑ'αι. Ουπὶ 
Βουῖρίου αποὰ βαρτὰ αἰχὶῖ, 50]- 
Ἰθ μη 6 ΠΏ ΠΟΙ. ΠῚ ΘΙ σηἰ ΠΟΘΙ] ΟΠ ΘΠῚ 
6Χ Δ ὈΙΪΟ Ρθυτηπἰαίδτα 6556, [518 
ΧΡ ἰοθῦ, 6χ ᾿ἰρϑ8ἃ ὑϑῦὰπὶ παίμχα 
ΔΘα.ΑὈ}Π 185. ααδοᾶδη) νου ΟΥ ἈΠῚ 
πᾶίᾳ 6βϑί. ΝΆΠ) ΠΟῸΠ 501ΠῚ νϑγᾶ 
οαϊυβα 6. ΠΟΠΊΪηἶΪΒ ποιὸ ἴαϊβαβ 
απ ὈΓΘν 551Π1|6 ΟΡΡΟηϊίαΡ, 56 
οὐδ Ὑὶο ἴῃ νἱγίαίθιη τηπίαίο 
Ομ γάτα Ὑἱγ5. (θυ πη0 ἰδΠΊθη 
ἴοθο ἐρὶρανιϊία: μέλλησις προμη- 
δῆς, τὸ σῶφρον, τὸ πρὸς ἅπαν 
ξυνετον) ἴῃ νἱ εἰ πὶ γοῦβα γΘΒΡΟπ- 
ἀοὶ, Βϑααίίαγν, αὖ ΠοΟ αποαῖα Ι000 
εδᾶθῃηὶ νϑῦᾶθ. οὐ ἴδίβϑθ ποίϊοπὶβ 
Ὀτονββίπηᾶ 8510 ΟΡΡΟΒΙΪΟ ηθᾳὰ8 
αὐϊάαθπατη Θχρ! θαίϊοπἶβ οδυ8ἃ δα- 
αἀαίαν, ἀοῖπάθ αὖ νοβᾶηδα ἰθηηϑυ- 
ἰδ{1 ΡῬΓῸ δῃϊπι0 νἱγ}]}} δοσορίδα οοη- 
ἐγανῖα νἱνία5. ᾿σηανίαθ ἰΙοθ0 ᾿δὈ (ἃ 
ΕΧ δάνθυβο 511, Ρυΐογθ ὁαα88 δνΐῃ- 
ΟἸδα γ ΟΡ 15 ἀποτροπῆςπρόφασις 
εὔλογος Ρταθαϊοδίιπι, ΠῸῚ ἅρρο- 
5 ΟΠ 6 ΠῚ ΟΠ Πουΐ, δ] θγὰ τὸ ἐπι- 
βουλεύσασϑαι δὰ ρυτάοπι5 οοη- 
51Π| τηοἀθγδίϊομθπη τοΐθυτα οοοὶ- 
τηὰν. Ομοα 51 νϑυ απ οϑί, ἀδίϊνιϑ 
ἀσφαλείᾳ ΠΟ ἃ ϑυραιπάϊθηαο 
προσετέϑη Ρεπᾶει, 56 οὐπὶ ἐπι- 
βουλεύσασϑαι ᾿πῃ 6 πὰ 85 6δι, 516 
42, 4 διὰ κινδύνων τὸ πλέον 
ἔχειν ἀϊοίιπι δϑὺ ῬΓῸ τὸ διὰ 
κινδύνων πλέον ἔχειν, ΤᾺ 20, 4 
ἐν ̓ τούτῳ. τὰ ἐνόντα ἀγαϑ'ά τὸ 
τὰ ἐν τούτῳ ἐνόντα ἀγαϑαά. Οἵ, 
Κυυθα, αν, ἃ ὅ0, 10 δάη. 1 οἱ 
δάῃ, Ἷ49, 4, ΡΝ ρα δαΐοπὶ ἐπε- 
βουλεύσασϑαι δαοίδη) 4αβη δ γη 
5 ΠΡ] 1οἷβ βουλεύσασϑαι νἱπι 

Βαθοί. ϑισηϊῆοαῦ Θηἶπὶ ἃ] ΪῈ 5 
ἀθΘΙθΘΥᾶΓΘ δἷῖνα οοηβα ΑΓ 6 
(οἵ, ἐπινοῆσαι, ἐπιγνῶναι 1 
10, 2), ατὰ δδάθιη ποίϊοπθ ργδθ- 
αἴσατῃ Ἰθρτταν ἀραιὰ Αὐνῖαι. ΕρΙοῦ. 
4155. ἸΝ ΕἿΣ 160 ὅτι αἰσχρὸν 
ἡγεῖτο, οὐδ᾽ ἐπεβουλεύσατο, 
ὉΔῚ νἱάθ ϑοῃννοίσμαθιβ, Αὐγογ- 
ὈϊΑΙΠ θυ ΡΟϑ᾽ τῸ 1 ἀσφαλείᾳ ἰαΐο 
βοηϑί, Οἵ. 566, ὅ. ὕι ἀφηΐααα 60π- 
ΤΡτ Οὐ. ΘΟΠ ΘΙ θα ΒΘ Θίαν, 
ἀποτροπή γΙτ Πιδεῖ αποάδιηηοάο 
ΟΡΡοϑβίία 6586 ἀδθρθθί, ΕἸ πβτηοαὶ 
δα η Βυθβίδηςϊνα νουθ 8] 1ὰ νἱπὶ 
5.8 ΠῚ ΠΟῊ 50] 1π| ἃ} δοίϊγο, 564 
οὐδ ΠῚ ἃ Τηθαϊο σΘΠΘΓΘ ΘΟΥΌΤῚ ν6Γ- 
ὈΟΡΌΤῚ τοροίαηΐ, ἃ 4πῖθι5 ἀονῖ- 
ναίὰᾷ ϑιηΐ. [118 ἀποστροφ Ιν 
10, ὅ δὰ ἀποστρέφεσϑαι, ὍΣ 
γωγή 8 1, 100,1 δα ἐπάγεσθαι, 
ἀποκομιδή 1 181, 4 κα ἀποκο- 
μέξεσϑαι. ξυναλλαγή 82, 7 δὰ 
ξυναλλάσσεσϑαι του ΘΟ Πα ΠΤ δϑβί, 
Ουλγ ἀποτροπή ΠΟΙ 80] ππὴ οἰὰ5 
δϑί, αἱ ἀνογῦ (4, 7), 564 οιὐἴδτη 
οἴαϑ, αἱ ἀνδυ ει γ δῖνθ {ἰπιῖαάπ5 
ΒΘ ΟΡΠΣ ἐς (ΟΥἿν εἴς σ7...5; Π| 10. 9: 
ΙΝ ὅ9, 2. ὙΠΙῚ 10, 2). δηλ ν6γῸ 
ἸΙοοβ δὶ νϑυίθηάιιβ οδύ: ἰπίο 
ΘΟΟΠΒΕΪ ΓΘ ΡΓῸ ὁδιι8ἃ 5ρ6- 
οἰοβϑἃ τϑοραθηαϊ ἢ δοὶς τὴ 
650. Βυθδαυαϊοπάμθπτῃ πἰς οἱ ἴῃ οἱβ 
(6 βθοππίαν ἐνομίσϑη. ὕΟὐπι 
ποϑίρα ἰΠ θυ Ροίδιοπ 6 ΘΟηΒθμεϊ: 
56Π0], τὸ ἐπιπολὺ βουλεύσασϑαι 
δι᾽ ἀσφάλειαν πρόφασις ἀπο- 
τροπῆς ἐνομίζετο. Οοηίτα (458. 
ν᾽ Αηη8]. ρ}}}}. 1868 ρΡ.121 54. 

8ὅ. ὁ χαλεπαίνων, Ἰιο πο 
ἰγδουαπᾶπβ, ἴεννίἀπθ (ἀθν 

105 
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πιστὸς ἀεί. ὁ δ᾽ ἀντιλέγων αὐτῷ ὕποπτος. ἐπι- 
βουλεύσας δέ τις τυχών {τὲ ξυνετός, καὶ ὑπο- 
νοήσας ἔτι δεινότερος προβουλεύσας δὲ ὅπως 
μηδὲν αὐτῶν δεήσει, τῆς τὲ ἑταιρίας διαλυτὴς 
καὶ τοὺς ἐναντίους ἐκπεπληγμένος. ἁπλῶς τὲ ὃ 
φϑάσας τὸν μέλλοντα κακόν τι δρᾶν ἐπῃνεῖτο καὶ 
ὁ ἐπιχελεύσας τὸν μὴ διανοούμενον. καὶ μὴν καὶ 
τὸ ξυγγενὲς τοῦ ἑταιρικοῦ ἀλλοτριώτερον ἐγένετο 
διὰ τὸ ἑτοιμότερον εἶναι ἀπροφασίστως τολμᾶν" 
οὐ γὰρ μετὰ τῶν κειμένων νόμων ὠφελίᾳ αἵ τοι-- 

8 ὅ. ἑταιρίας. Ο. Ἐ. 1. Ι ἑταιρείας. Ουδ5 ἕογτηδβ ἰίᾷὰ ἀἰβέϊῃ- 
δασηῦ ΠΟΌ. δὰ ΒΡ". Αἰ. 082 εὐ Ὀἰπά. ἴῃ Βίθρῃ. Τῆ65., υἂὐ ἑταερέα 
δἷῦ ἀτηϊοὶεῖα, ἑταιρεία 50 α! 1 εἴπ τὰ, Οἵ, δάπ. ϑθᾷ ἤοο βου πηθπ 
ῬΥΓδοίθγ 81105 ΠΟΠΠΌΠΟ5 ΠῸΠπ σποβοὶξ Βοποοῖη. ἴῃ Απίαα. ἰὰγ, Ῥ. 101, 
αἱ σοπΐουυὶ ἰπθοῖ Θἰπίθη, δὰ Ῥίαί. Ρουῖοὶ, Ρ, 146, ἃ 40 ἰδῖλθη ΠῸΠ 
τη] τὰ ΓΟ δύμμη αϑί. ΑἸΐοβ, αὶ ἀθ ἰδ ἔογτηβ αἀἰβϑθυπαθγαηΐ, πουηϊ- 
ΠΑΡΙΠΊ15 ἴῃ δα. πιᾶῖ. Αἀά. Βαβί, δὰ ἰβοοῦ, Ρᾷπ. ο. 232. 

ἁπλῶς δέ οοἀά. ΟΥἁ δάη. 
8 6. ὠφελίας εοαά. ΟΥ̓, άπ, 

Ηἰισκορῦ). -- τυχών, τγϑπὶ 
ἔοι ον ὀχϑθοαίαβ. ΟἷἉ, αάῃ. 
99, 8: ΤΕ ἐκ 5. Ὁ- 980. 
954 δοσεδββῖί. Ησο ᾿ρβιπὶ [6ρἶββε 
ἀροεί εἶιι8 νἱτὰρογϑῖο (ρ. 889): 
οὔτε ὁ αὐτὸς τυχῶν τε καὶ 
ἐπιβουλεύσας νοεῖσϑαι δύνα- 
ται. Ὁ 8 ΤΥ ΖΡ εἰπόντες καὶ 
οὐ τυχόντες. -- δεινότερος, 
ἷ, 8. ξυνετώτερος, πὶ 5610]. ---- 
αὐτῶν, “μήτε τοῦ ἐπιβουλεῦσαι 
μήτε τοῦ ὑπονοῆσαι. -- ἕται- 
ρίας. ὕμῃηυπι ἷο 5ἷ1 ἀτὴ Ἰοὶ εἶ ἃ 
ΠΙνοΥβα, 8η 50 δἰ ττ}1πτὴ, ἀυὉ]- 
ἰδηῦ ᾿ηἰΘΓργθίθβ ; δ᾽ ΘΓ ΠῚ ἰδ 6 
ῬΓΟΡίον 8. 6 οϑὲ ργο ἢ 5, Πθοὸ 
ἴουπῖα σνοσᾶθι}} πηι!έατη, ΟὈδίδί. 
ΟἿ. 54. Ῥὲ βοάδι 5. Ῥτγδθίου 8|105 
νά. δα, Απιίφα. αν. 1 8 70. 
ΘΟΒοοη, Απαα. ἴπν, ρ. 101 οἱ 
850. Απίαυ. τ. 1 ρῥ. 185 54. 
3504. Βιιοίίηεν, Ηϊϑβέ, Πιου οἶα ν, 
Ατῖο.--- ἁπλῶς τε, ποὴ ὁπλῶς 
δέ, οχ ὀοπδαδίυδί πο, ΤΠμπογα αἰ. 
ΟἿ, δάη. 40,4, -- ἐπικελεύσας 
Θυαν τ πὶ ἴἢ οἰἔδη αἱ νἱπὶ Πδθοί, 
Οἵ. Χρη. Ογν. ΠῚ 8, 41. Αὰ 
ποὺ εἱ τὸν μὴ διανοού- 

μενον ῬΆΡΙΓΘΓ ΞῈΡΡΙΘ κακῦν τι 
δρᾶν. 

5.0: τὸ ξυγγενὲς τοῦ 
ἐρόοθ ΘΝ, })6 πὶβ ΘΟ 5 ΟΣ 
0 1 1 ΠῚ Π 451 ΤΠ ἕται- 
ρικόν τάδιι ΨΙΠ 48, 8. -- οὐ 
γὰρ μετὰ... πλεονεξίᾳ. 
ϑοηϊθητία οὑπὶ ἤδϑθο 5δἰΐῖ: πῸπ 
ΘΗ Βουνδίϊ5 [αρῚ θ 5, 4 ἃ 6 
Ἰαίαϑ ογδηΐ, αὐ} 1815 Οδ 58 
οἰαβιηοαϊ 5Βοα δ᾿} |Ὸ0 ΤΠ 606 - 
[Ὁ5 ΠἸεθαπί, 568 οοπίτδ οοη- 
βιυϊὰτὰ 816 5 65 ἀν αν ἶδ 8 5 γἃ- 
18, ΠΟΟΟΒΒΆΡΙῈ5 οϑὺ ἀδιϊνὰθ ὥφε- 
λέᾳ. σετίς μετὰ ὠφελίας οοπ- 
Ἰαηροηᾶα 6586 νἱΧ ογεάα5, οἹπὶ 
μετὰ τῶν κειμένων νόμων οἱ 
παρὰ τοὺς καϑεστῶτας (νόμους) 
δα ΔΠΙΏ 551) ᾿ΠΊΘΙ 56 ΓΟΒΡ ΟΠ ἀθδηΐ. 
Οομἤντηδὺ θη μι} ΟΠ θη ΠΟῚ 50- 
ἴὰπὶ ὙΑ}186 ἱἰηίθυργείαιϊο: πῸΠ 
Θηΐη αἰ 5πιοαϊ ΘΟ θη ἃ 5 
ΡΘΥΊΘΡρ 65 ΟὉ αὐἰ110ᾶ 6 τὴ, 568 
σοηΐτα ἰθροβ ΟὉ ἃνϑυὶ {18 ΠῚ 
Γεθ αηΐ, 568 οἰΐαπὶ Π]ΟηΥβὶ 
παράφρασις Ρ- 891 δοιρία: οὐ 
γὰρ πὶ ταῖς κατὰ νό ον ὦφε- 
λίαις αἴ τῶν ἑταιριῶν ἐγίγνοντο 
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αὗται ξύνοδοι, ἀλλὰ παρὰ τοὺς καϑεστῶτας πλεον-- 
ἐξίᾳ. καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις οὐ τῷ 
ϑείῳ νόμῳ μᾶλλον ἐχρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι 
παρανομῆσαι. τά τὲ ἀπὸ τῶν ἐναντίων καλῶς λεγό- 
μενα ἐνεδέχοντο ἔργων φυλακῇ, εἰ προύχοιεν, καὶ 
οὐ γενναιότητι. ἀντιτιμωρήσασϑαί τέ τινα περὶ 
πλείονος ἣν ἢ αὐτὸν μὴ προπαϑεῖν. καὶ ὅρκοι εἴ 
που ἄρα γένοιντο ξυναλλαγῆς. ἐν τῷ αὐτίχα πρὸς 

τὸ ἄπορον ἕχατέρῳ διδόμενοι ἴσχυον. οὐὖκ ἐχόντων 
ἄλλοϑεν δύναμιν" ἐν δὲ τῷ παρατυχόντι ὃ φϑάσας 
ϑαρσῆσαι, εἰ ἴδοι ἄφρακτον., ἥδιον διὰ τὴν πίστιν 

τῷ ϑείῳ νόμῳ. Οἵ. ἀάη. 

σύνοδοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῷ παρὰ τοὺς 
νόμους τι πλεονεκτεῖν. ες ἀ4- 
εἰνὶβ οἵ, δάη. 81. --- τῷ ϑεέῳ 
νὁμῳ υἱτοὺς ϑεῶν νόμους 800}. 
Αἱ. 1848, ἐν ϑεῶν νόμοις ΡῬὶπα. 
ΡγΠ,, ἢ 48. ΑρΡυὰ ΒΊΟΥ. Ρ. 9δ0 
τῷ ϑείῳ καὶ νομέμῳ, υιὰθ τῷ 
ὁσίῳ καὶ νομίμῳ ὍοΡΥ, 564 
υἱά ἴρ56. Ῥίοηγβ. ἰθροῦῖς, ποθὴ 
5815. ᾿Ἰαποί, 
Ἢ Ας τά τε ἀπὸ τῶν ἐναν- 

τέων... γενναιότητι, ει 
486 80 αάνουβαν! 8 Ῥγοθε 
ἀϊοοθαπίαν, 68 ἰίᾳ δΔαπιῖίίο- 
θαηΐ, αὐ δοίϊομ 5 ΘΟΓΙΠῚ 
οανδύθηῖῦ, 81 ϑπρΡΟΥΪΟ 68 
εβ56ηΐ, ΠΟ δα 6 ΠῚ οὑπὶ 66 - 
πϑτοβὶ τα το, ὕττπμι προύχοιεν 
δ τοὺς ἐνδεχομένους, δὴ δᾶ 
τοὺς ἐναντίους Βρθοίθί, 8η1019}- 
τὰ; 564 Ποὺ νἱἀθίαν Ριαθϑίαγο. 
Νδτη 410 τη 5 ]5 δάνθυβαυῖ ροίθη- 
τἴὰ Θπιϊπθηΐ, 60 ΠηΔ 615 οανθηάὶ 
Βαπῖ, ,Ἔργων αἱ τῶν ἔργων 40, 
ἅ4, ἔργῳ φυλασσομένη ΥΙ 40,2. ε 
ῬΟΌΓ, θεὲ ἀπό ΡΓΔΘΡΟ5 10 η6 οἵ. 
δᾶη. 117, 1. --- καὶ ὅρκοι. 
δύναμιν, οὐ ἴατᾷ ἰπτδηἀδ 
Βιουα Ϊ ἴογίθ ἱπίθγρ οπ ΘΌ8η- 
τὰν γΘοοη οἰ αύϊο πη 5 (.. 6. γ6- 
ΘΟ Ια π ἀδε ρυα.ϊᾶ ε 68 118 8), 
ἱπρυδοβθηΐξὶ, ΡΓΟΡΊοΥ ΓΘΓὰ πὴ 
αὐ Ιου! αἰ ο αἰγϊπη 48 
ἀδίδ, ν 4 θη ΐ, ἀπ πὰ (5. 4 Ὁ ἃ τῇ 
αἰ) νῖγ 65 αἰϊα θη οπη ἢ 8}}6- 

θαμῖ. Ὅρπον διδόναι Ηΐς ποῃ, 
αὖ ΡΟ ΠΊα 6. δϑὺ ἴπι8 ᾿πΠΓ8Π- 
ἄτῃ οἴξενγτγε, 5εα Ἰάεπι δίαᾳμπε 
ὅρκον παρέχειν, ὀμνύναι. Ῥτο 
ἑκατέρῳ Βεἰβκίαβ ἑκατέρων οοη- 
ἰθοῖι; 584 πθὸ Ρ]ΌΓΑΙΪ Οριιβ νἱ ἀθίαγ, 
απ ἀδ ἀιιοθ5 Ποπηϊηἶθ5 δαᾶνογ- 
58 115 ΠΟΙ ΠΉΪΠτι8 4 πϑτὴ ἀα ἀπδθι5 
ΡΡ θα. ΘΟ Ἰαν! ροβϑὶθ (οἴ, 5βὰ. 
Ι 22, 8), π66 Θεπεῖῖνο, οὰπὶ δὰ 
ἐχόντων σϑηθίϊν μη ἴδοι! οορὶ- 
τοι αὐτῶν, ἱ. 6, ἀποθαβ 115 
πῃ ργδίϊδπη γϑαθαηίθιβ. Ροίθϑβί 
4αϊά6ηὶ ἐχόντων δοἄθπι ρτοπο- 
τηἶη6 αὐτῶν 5'τη! διάϊίο οὐϊϑτη 
δα ἴᾳγτα ἰπγαπάδ τίθει, πϑαπδ 
ἰάθο 6ὁχ ὑπο Ραϑν, ἢ. ἔχοντες Ἰερὶ 
Πρύθδβὸ οβί; 868 θᾶ, 486 86- 
ΘΠ ἑῸΓ, ΑἸτονῖ Θποάδιϊοπὶ πι8 815 
ἴανβηϊ, -- ἐν δὲ τῷ παρα- 
τυχόντι... προφανοῦς. 
Ορροτγίαπιίαίε δυίθῃ οὉ- 
Ιᾶία αἱ Ρυΐον νἱγίπατῃ [14 α- 
ΟἶΔΠῚ πδοίι8 6556, 58] τηὶ- 
Ὠ15 ΤΠ 1Π| Δηϊθαν Υ- 
ιἰ55θῖ δανθυβαγί ατη, ΟὉ [{ἰ- 
ἄπ (, να ἃ Δάν υβαυὶ δ πἰ ΓΘ ὈΔίῸΓ, 
ΠΟῚ Πηθίιθη5 ἀο] πὶ οἱ ᾿ἰηϑιἴδ5 " 
Ηδ80Κ.), δὰπὶ ΠΡ 6 15 α}- 
ΟἰἸΒοΘ Ια ἀἀᾶτη Ρ8ΙΆ τη “΄ 
Κταθρ. θὲ ἄφρακτος νοσᾶθαϊο 
οἵ 1, 1. 117,1, ἀ6 φϑάνειν 
γοῦθο οὐπὶ ἰηθι. ἴαποίο δᾶη, 1 
88, 8. Αὐϊβίορῃ. Εᾳυ, 988. ΝῸΡ, 
1884. ΡΙαῖ, Ματο, 4. Οδπιβ ἰο- 



αἴτια τῶν 
στασεων. 
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ἐτιμωρεῖτο ἢ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς, καὶ τό τε ἀσφα- 
λὲς ἐλογίξετο καὶ ὅτι ἀπάτῃ περιγενόμενος ξυνέσεως 
ἀγώνισμα προσελάμβανε, ῥᾷον δ᾽ οἱ πολλοὶ κακοῦρ- 
γοι ὄντες δεξιοὶ κέκληνται ἢ ἀμαϑεῖς ἀγαϑοί, καὶ 
τῷ μὲν αἰσχύνονται, ἐπὶ δὲ τῷ ἀγάλλονται. πάν-- 
τῶν δ᾽ αὐτῶν αἴτιον ἀρχὴ ἣ διὰ πλεονεξίαν καὶ 
φιλοτιμίαν ἐκ δ᾽ αὐτῶν καὶ ἐς τὸ φιλονικεῖν 
καϑισταμένων τὸ πρόϑυμον. οἱ γὰρ ἐν ταῖς 

’ὔ Ψ Υ ΕῚ ὔ δ ’ - πόλεσι προστάντες μετὰ ὀνόματος ἕχάτεροι εὖ- 
πρεποῦς, πλήϑους τὲ ἰσονομίας πολιτικῆς καὶ 

αυθηάϊ ἐν τῷ παρατ. ἰδορίταν 
οἰϊαπὶ Ὗ 88, 1. -- ξυνέσεως 
ἀγωνισμα, ρΡνιυάδεδηςΐδε 
ῬΥΔΟΙΪ ΠῚ, ἷ. 6. Ργα θη 88 
δ Ὁ ἃ 6 ἢ ρ γδϑιηΐατη νἱοίονΐδα. 
Οὗ, δη. 1 22, 4. -- ὅζον δ᾽ 
οὗ πολλοὶ... ἀγαϑιοί. 
»»ϑα σα5 Δα [6Π|, ΟΌΠπὶ ποἴανιϊ 
Βιαη, ἔδοι!ϊὰβ 50]] 665 
δυαθϊαηῦ 4181], ΟΠ 511η]|- 
ΡΙΙΟ65, Ποπ δϑ5.1, δθο ᾿πβθγαῃ- 
0 τι σα 58, ΟἿ [6 ̓ σο πὰ ΡΥ ἢ ἴδ πῚ 
τηᾶρὶβ Δοπγαίϊ αἀυδηὴ ἀοίθβίδίϊ 
βἰηΐ, σΌΓ 81|105 ἀβοῖρθγῦα 48Π| ἰρ 51 
ἀθοῖρὶ πιδ]αουῖηι. “ Α σπ. ΠῚ ῥᾷον 
κέκληνται ΘΧρΙΠΙοδηῦ 11 Ὁ 6 πὸ Ὲ5 
νοσδπέαν, αὐυοα ΒΙοοπιῇ, ἴῃ ρα. 
 ἰποίαγ, αυἱ ἀοθοθαύ Ϊ νἱ ρᾶ5- 
βῖνὶ δα 1120, 8 ΠΠπϑιταία, Κυπθρον 
δυΐοπι δὰ Ὀίομ. νουθὰ βῖο ἰηΐθυ- 
Ῥγδίαϊῃβ δύ: ν α]σῖιβ ἴδοῖ ὰ5 
ῃποΐανυϊοβ οδι!άο5 856. ἀϊοὶ 
Ῥδιίϊαπίυν απ Ὀ0ΠῸ5 81π|- 
ΡΙΪοΘ5; α4υδπι) ΘΧΡΙἸοΔ Ομ ΘΠ. ἃ 
ΠΟΡΪΒ ἴῃ δα. πιδὶ, Ὑϑρυ ἤθη Βϑτη 
τ 6 Ἱ δίααπὶῦ ᾿π Οὐτημηθηΐ. δῃίϊαιι. 
βίυϊον. 8. 1840 ρῥ. 452 54ᾳ., 5οὰ 
ΠΟΡΪΒ5 οουίθ ΠῸἢ ρογβαλβὶς, Ψα]ρα- 
ΥἿΒ.7) ἃ απ Κυπθρ θυ πηι αἰ ΥΓΟ 
ΒΙοΟοπι οἰ ἀϊπ5 ἴπ δᾶ, 5 ποη ἰητε}- 
Ἰοχὶῖς, ΟΠ ΠΥ πηδίῦ οἰΐϊαπὶ Ῥγοσορὶϊ 
(ρΡ. 2938) ἱτηϊίδίίοηθ, Οἵ, δά. πιαὶ. 
6 «οογίροιο κέκλημαι οἵ. Βαΐίῃ, 
αν. πᾶχ. 8 118 δάη. 12, Εδάθηι 
δἰυβ νἱβϑ δϑί 1 87, 1. Υ' 9. “-- 
τῷ μὲν ... ἐπὶ δὲ τῷ. Οἱ. 
δάη. 61, 1 εὐ 1 68, 4. 

8 8. ἐκ δ᾽ αὐτῶν... τὸ 
πρόϑυμον, οἵ οχΧ Πῖδ5 (τοῦ ι5 

ΠᾶΒΟΘἢ5), νοὶ δίᾳπ ροβὺ ἃ 5 
οὐδ πι, οἀπὶ ἴῃ οοητοημαοπαϊ 
οαρῖὶα τ αύθπ (οἰ σοπϑαθίμπα! 61) 
δἀἀυσαπίαν, ΔΙ8 0 Γ6 5.8 αἴ πῇ 
(Ρ τοῖα πὴ). Ῥυδοαϊοαίαπι βαηὶ 
ΒῈΡουοντα σγουρὰ αἴτιον ἦν. Βδπ6 
56}Π0].: πάντων δὲ τῶν εἰρημέ- 
νῶν κακῶν αἴτιον ἣν ἐπι- 
ϑυμία τοῦ βούλεσϑαι ἄρχειν 
τῆς γῆς διὰ πλεονεξίαν καὶ 
φιλοτιμίαν. ἐκ τούτων δὲ ἡ 
στασις ἀρχὴν λαμβανουσα. .. 
τυστερον λαμβάνει ἑτέραν τῶν 
κακῶν αἰτίαν, τὴν τῶν στασια- 
ξόντων προϑυμίαν, ὥσπερ εἰς 
ἕξιν ἐρχομένων αὐτῶν τοῦ... 
μὴ ἡττηϑῆναι τῶν ἐναντίων 
(τοῦ μὴ εἴκειν τοῖς ἐναντίοις). 
Ουοα δἃαίθπι ἀπίθα ἄρχη ἰθρίδαν, 
Π0Ὸη ἐπιϑυμία τῆς ἀρχῆς, ἰὰ 
ΠΟΣῚ ΠΛΪΓΑΥΙ; ΠᾺΠῚ 51Π}}]16 10 - 
ΥΪΔΤη ὉΤῸ σ] οὐΐδ ουρίϊίαία 
ΔΙ᾿ Οὐ 65. ΘΟΙΩ πον δηΐ [,(ηϊ. 
Οὗ, Ῥοβάουὶ, δ Τὰς, Απη, 1 48. 
-- μετὰ ὀνόματος οεἰ, δος 
Ἰηγϊίδίι5 οδὲ δ] υβί, (αι, 838. -- 
πλήϑους ἰσονομίας πολι- 
τικῆς. Ὅδθ ΔΟΑΘΔΌΝΙ ΑΘ αν 5 
οὗ. Βομοόθι. Απιϊφαϊθ, αν, ρ. 95 
αὐ Νίθθαην. Ηΐβι, Πόσα. 1 ρ. 81. 
Ἰσονομέας δαΐθηϊ ποπιρὴ Ποπ6- 
818 ἃ ΡΟΡαΪΑνίθιι5 ρτῸ ἰηνῖϑα δη- 
μοκρατέας Δρρο!!διίίοπο δἀβοϊία τη 
6556. ἀοοοί ΒΙοοιηῇ, Οἵ, δάη. Π 
81. --- πολιτικῆς, οἷν! 15, 
51 ἰάθπι εββοί δία ἔπ 8ὺ οἶν 68, 
οἷν τι ΠΔ, δὰ ἢ0. νοοα θα] πὶ δας 
πλήϑους τεἀυπάδνοι, Ετ οὐπὶ οἱ 
ἴῃ ΔΙΊΟΤΟ ἰποῖβο τοβρομπᾶθαι σώ- 

ὩΣ 
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ἀριστοκρατίας σώφρονος προτιμήσει, τὰ μὲν ποινὰ 

λόγῳ ϑεραπεύοντες ἦϑλα ἐποιοῦντο, παντὶ δὲ 
τρόπῳ ἀγωνιξόμενοι ἀλλήλων περιγίγνεσϑαι ἐτόλ- 
μησάν τὲ τὰ δεινότατα, ἐπεξῇσάν τε τὰς τιμωρίας 
ἔτι μείζους. οὐ μέχρι τοῦ δικαίου καὶ τῇ πόλει 
υμφόρου προστιϑέντες, ἐς δὲ τὸ ἕκατέροις που 

ἀεὶ ἡδονὴν ἔχον ὁρίζοντες, καὶ ἢ μετὰ ψήφου 
ἀδίκου καταγνώσεως ἢ χειρὶ κτώμενοι τὸ κρατεῖν 
ἑτοῖμοι ἦσαν τὴν αὐτίκα φιλονικίαν ἐχπιμπλώναι. 
ὥστε εὐσεβείᾳ μὲν οὐδέτεροι ἐνόμιζον. εὐπρεπείᾳ 
δὲ λόγου οἷς ξυμβαίη ἐπιφϑόνοως τι διαπράξασϑαι 
ἄμεινον ἤκουον. τὰ δὲ μέσα τῶν πολιτῶν ὑπ᾽ 

δ 8, προστιϑέντες ἀν. 560}0]. Ατπρ. εἱ Ὀίοη. Ηδ]. ρ. 894, τοῖ!- 
αἱ προτιϑέντες. Π|πα οομηπηοπαδηΐ Καιιθα. δά Ὀίοη. ρ. 161, θα ου!. 
δα 5ορ!.. Οο]. 149 εὐ εἴς ἄγῃ. 

φρονος, ἰαιταϊβ ΠΟΙΙΟΠ 6 ΠῚ 60 00η- 
{ἰπουῖ ορογίθί, ο»ἷπάϊοαί [Ἰο] 1] 
ΤΙ ΟΠ 611, απᾶ6. οἰ] 15. οταπ οἷἶνὶ- 
Ῥυδ, 1ὰ δβϑύ ρϑυῖθ5. ΘΌΠῚ ΡΑΡΙΒῈΒ, 
Ἰηιοτοθᾶϊε, ΟΌΠῚ ΘΟΠ ΓΑΥΪα 510 Ται]0 
δεσποτική 561 τυραννικχή. 7: 
Ατη. -- ἀριστοκρατέας σώ- 
φρονος Ῥδυοογαμῃ ἰσϊίαν ἀοτηϊ- 
ΠΑΡΆ ΠῚ (τὴν ὀλιγαρχίαν) Ποποβίο 
ΒΟΙΉΪπΠ6 πηρ θυ! ορεϊπηδίίατι (ἀρε- 
στοκρατίας) οθίοσοθαπί, Οἵ. ἀαη. 
Π 817, 1. Αἰᾳπο Ἔοο ἸΏ ΡΥ ΠῚ 
σῶφρον Δρρε]!αθαπί, αἰ 50] ερδηΐ 
Οἰν!αίε5, 4πᾶθ 8} Ορ πη 15 
γεσθθαπίιν, σωφροσύνῃ 5] οΥἰδυῖϊ. 
ΟΥ̓ ὙΠῚ θ4, ὅ. -- προτιμήσει 
ναυϊαία βιγποίαγα δᾶ μετὰ ὀνό- 
ματος δρροβίψιπι εϑύ, -- ἀϑλα 
«ἐποιοῦντο, ἰδτηᾳ δ πὶ 500- 
σαὶ ΠΊ ὁ ΘΓ Τῇ ἰ ἢ τὰ τῇ Ὁ ΤΆ 6 ΠῚ ΠΤ 
5101 ρΡτοροπεθαηίΐί. -- ἀγω- 
νιξόμενοι.. .΄. περιγίγνε- 
σϑαι. Οἵ. δἄη. 88, 2 δὲ σαπὶ 
5θηϊθηιϊα 58], Τρ 42, --- ἐπε ξῆ- 
σάν τε, εἰ ὀχβϑοπεὶ 5 ηΐ, 
Οὐ, δάη. Υ 100. Ἡ5ΒΈῈ 9 τ ἔτι 
μείξους. ϑαρρ!, ἣ κατὰ τὰ 
ὑπὸ τῶν ἐναντίων τολμηϑέντα. 
-- μέχρι, ἷἴ. 6... ,»ὄὕἴηίτα ἤπ65 οἱ 
τηθάμπη. Βᾶυ. -- προστι- 
ϑέντες, ἱπϊαπροηΐθβ. ΟἿ. 
δάη, 39, 7, Οὐπὶ ἐπεξῇσαν γ δὶ 
βϑηίθηῖ Ριισπαὶ προτιϑέντες, 

39... 1Ὁ 45:9: γισουθαπι 

'. 6. ΡΤ ΟΡ οπδηΐίβθβ. Οὗ, δαη. 40, 
1. ΝᾺπὶ τῇ οα τι πῇ ΡΟ ἢ 6 αἱ ποίϊο, 
ααὰθ Ρἰδοῦϊ ΟἸαββθπο, 80 ΠοΟ 
γΈΓΡῸ 8Π16 πὰ 65. --- ἐς τὸ ἡ δο- 
νὴν ἔχον, ϑθουθηάσπι ἰά, 
αποᾶν ΟἹ αρ τα θπι ργΆ Ὁ 6 θ ας, 
σα Ρ 6 εὐδί, Οἷς δάη. 11 4], 8. 
6 ἐς φτᾶβροβ. οἵ, δάῃ, Ι 6, 4. 
δι. ἀν. 8 δ18 ἀ. --- ἐκπιμ.- 
πλάναι. 8ῖς 1ναὖ, ΧΡ Ί τ 6. Ῥγο 
ἢος ἀποπιμπλάναι ΝΠ Ό8. 1: 
-- εὐσεβείᾳ ... ἐνόμιξον. 
Οὗ δἄῃ. Π 88, 1. Ἐγαβίτα Ἰστταγ 
ἴῃ ἀπὸ -Ῥαγ. Ὁ. εὐσέ ἡξίαν. -- 
εὐπρεπείᾳ δὲ... -ἥκονον, 
ααϊθὰ5 δαΐθη σοπεϊρ βϑαῖ, 
αἰ Βρθοϊοβᾶ οὔδίϊομβ πίθῃ - 
(65 ἃΙΙᾳαυϊὰ ᾿ἱπνιάϊοβο (Π6- 
ἴαβϑιϊ αὐ4) ροΡρείγατθηΐ, 
τ 6] 1τ|5 δι ἀϊεθδπί. Ἐπιφϑό- 
νως,'π να 1085 6, αιιοα Δάν ΘΓ ὈΪ 111) 
οἰϊδπὶ 1 7ῦ, 1 εἱ νἱ δοίϊνα Χρη. 
Ογν. Π 8, 10 Ἰερτίαν, ΒίθρΠδητιβ 
ἴῃ ΤἼ65. τηδ]6 ᾿πίθγργοίαίαν ΠῚ 6 - 
ΤΠ ΟΥ̓ ὈἾ ΠΟΥ; Π8ΠῚ Δ] αἰ εὐσε- 
βείᾳ οοπίνατί πὶ ΟΟΙΙ ΠῚ ΘΠΊΟΡΆΤΙ 
ὨθΟθ556 δϑύ; αὔδα ἀθθθὶ νϑῖθγο 
τηοᾶο οἄϊοδο δε περοίατγϊο, 
αιιᾶτη ΨἱΠπΠΊ ἴπ65886 ῬΌ5586. ὈΥΪΠΠῸΒ 
νἱάϊι θη. 6 γεϊδεϊνο ροβίρο- 
5110 οἵ, άπ, 89, 2. -- τὰ δὲ 
μέσα τῶν πολιτῶν, οἷν 6 8 
νϑῦο, φποίαποί ἱπίον αἰτο8- 



τὰ ἐκ τούτων 
προβάντα. 
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ἀμφοτέρων ἢ ὅτι οὐ ξυνηγωνίζοντο ἢ φϑόνῳ τοῦ 
περιεῖναι διεφρϑείροντο. 

88, Οὕτω πᾶσα ἰδέα κατέστη κακοτροπίας 
διὰ τὰς στάσεις τῷ ᾿Ελληνικῷ, καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ 
τὸ γενναῖον πλεῖστον μετέχει. καταγελασϑὲν ἦφα- 
νίσϑη. τὸ δὲ ἀντιτετάχϑαι ἀλλήλοις τῇ γνώμῃ 
ἀπίστως ἐπὶ πολὺ διήνεγκεν" οὐ γὰρ ἦν ὃ δια- 
λύσων οὔτε λόγος ἐχυρὸς οὔτε ὅρκος φοβερός, 
κρείσσους δὲ ὄντες ἅπαντες λογισμῷ ἐς τὸ ἀνέλ-- 
πιστον τοῦ βεβαίου. μὴ παϑεῖν μᾶλλον προεσκόπουν 
ἢ πιστεῦσαι ἐδύναντο. καὶ οἵ φαυλότεροι γνώμην 
ὡς τὰ πλείω περιεγίγνοντο᾽ τῷ γὰρ δεδιέναι τό 
τὲ αὑτῶν ἐνδεὲς καὶ τὸ τῶν ἐναντίων ξυνετόν, 

μὴ λόγοις τε ἥσσους ὦσι καὶ ἐκ τοῦ πολυτρόπου 

δρ. 89. 8 8. αὑτῶν οχ Δ6. Ρογί, οοηϊδοίαγα ρυϊπηιβ ταροϑαῖϊῖ 
Βδι. 

αἂΘέ ογᾶηΐ πιρᾶϊὶ, Ρογί, ὕἱι 
Ὀιοπὶ 455. ΧΙΙ͂Ν 29 βυηί οἷν 65 
πΘαὐΓ ΔΤ ραΥύθτῃ 5 4 6 68, 
4005 [μα τἰπὶ ααοαπδ πο ἀϊο5 γο- 
οἂηί. ΟἿ, δὰ ΙΝ 88, 8 οἱ ὙΠ] 
δ, 1. θὲ πϑυίγο βρϑηογα νἱά. 
Ἠεπηβίθυ, δὰ 1μποὶ]. Τίπη]. ὁ. 88ὅ 
Ρ. 147 εὐ Μαίίῃ. ἅτ. 8 4388 οἱ 
442, 4 αἰᾳὰθ ἀθ ρ᾽ τινα} δεεφϑ'εί- 
ΟΕ 1014. 8. 800. 

φΘθ 585 ὁον Πς ἐδέα. Οἱ. δᾶη. 
ὙῸ Ὁ 1Π 81, ὅ. -- τὸ εὔηϑες, 
δἰ πα ΡΠ οἶτα8, ἀϊο αατη  Πηϊρ- 
Κοῖι. Οὗ, Μοου. .Β..148, Τποηι, Μαρ,. 
Ρ. 149, ὅ. ---οὐ... μετέχει, 
ΟὈΪ 5 ΘΟ ΠοΓΟβ᾽ (ἃ 5 ϑἰτηδᾶχὶ- 
ΠῚ 6 ΡαΓΙΘΕρ8, ἷ, 6. 6Χ αὺ ρε- 
ὨθΡοΟΒἰ (ἃ 5 Τὴ ΧΙ ΠῚ. ὁΟηϑἰδῦ. 
ΟΥ 1 84, 8. -- τὸ δὲ ἀντιτε- 
τάχϑαι ἐνν ἀπέστως, καϊ- 
8 ΘΓῸ ἱπίθυ 88 ΟΡ Οϑβἰϊοϑβϑ 
(ει αὐδϑὶ 6 τεαρίομθ ἰηϑίτα- 
οἴ085) 6586 ἀἰιᾶδπιου (ει 
5ὉΒΡ10108 6). -- διήνεγκεν) 
κρεῖττον ἐγένετο. Β'ΘΠοΙ, 
8 2. οὐ γὰρ ἦν... φοβε- 

ρῦς, πρᾳὰε δηΐπι, 4 ἀδ8 (ὁδι- 
18 Π|1η8} αἰ εἰ ποτ εἰ, δὰ οὐδίϊο 
15Ρ 0 η 510) ΠἸστηἃ ογαίΐ δὰ ἴτ5 
ἰανδηἀαπὶ ἔοντηϊ 8 1} 6, Οἵ, 

γυϊρο αὐτῶν, απο ΘΧοιιβαυὶ ροίοδί. Οὗ. δάη. 1 17 οἱ 1Π22, 6. 

Κτυαθρ. αν. 8 ὅ0, 4 δάῃ. 8 οἱ 4. 
--κρεέσσους δὲ... ἐδύναν- 
το, Οὐ ΒΡ ουΐοΥ 85 οθ5θηῖ 
ΟἸΠ65 ταὐϊοοϊηδίϊοπε 8ᾶ- 
νϑυβϑῖιι5 ἰηβρθγαίατη αὐδὴν 
ἀδία [1ὰ 6 (ΒροπδοἢΪ8 δὰΐ ἰυ}}5 
ἴπναηα}), πὸ αὐἰὰ τη] Ρδᾶῖε- 
γΘηΐαν, πᾶ ρὶβ ρυονιἀθῦδη ϊ, 
4 Ὁ ἃ τῇ ἔα οἱ ἃ τὴ οαΡοΥο ροίε- 
γαπί, θὲ ἐς ρύδεροϑβ. οὗ 1Ψ 17, 
1. 84]. 1πρ. 48 ἀἂν 6 51 πὶ ἀϊνῖς 
οἷδ5 ἱπν οὐ ἃ ΠῚ 8 ἢ ἰπι1ι|Π|. (ἴδ 6- 
ἄνυ5 τοῦ βεβαίου ροβίτυ8 6δβι 
ρῖῸ ἢ τῷ βεβαίῳ. Οἵ ὟἹ 1, 1. 
Χϑη. Απᾶρ. ΠΠ ὃ, 18. Κιαρρ. θν: 
8 47, 27 δάη. Ἢ Ηπης Ἰοσαπὶ 
πη! 8. οϑὲ (858. Π1Ὸ ἔγαρτη. 49 
Ἀρξέττους ἐς τὸ ἀφανὲς τοῦ 
προδήλου (ἰ. 6. ἢ ἐς τὸ πρό- 
δηλον) τῷ λογισμῷ γιγνόμενοι, 
40 46 ἰόοο οἵ, Μάβ. ΒΒθη, ΧΧΙ 
Ρ. 812, Βιπη τον βέβαιον ἂς 60 
ἀἰϊοίαπη οϑύ, αποᾶὰ ϑβθουν  δίθη 
ἴδοϊι, ΚΝ 62, 4. ΥἹ 10, 2. 1124, 
1. θὲ παϑεῖν σἕ:38;.1. 
8 8, οἵ φαυλότεροι γνώ- 

μην, αἱ ρτγυδοηΐα ταϊη 8 
νΙ θη 1. ὍΓ.87..,8:.-- “δὸς .,5 
ἐν δ εές) τὴν ἔλλειψιν τῆς γνώ- 
μης. ὅ6}0]. 
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αὐτῶν τῆς γνώμης φϑάσωσι προεπιβουλευόμενοι. 
τολμηρῶς πρὸς τὰ ἔργα ἐχώρουν. οἵ δὲ καταφρο- 
νοῦντες κἂν προαισϑέσϑαι καὶ ἔργῳ οὐδὲν σφᾶς 
δεῖν λαμβάνειν ἃ γνώμῃ ἔξεστιν, ἄφρακτοι μᾶλλον 
διεφϑείροντο. 

-" ᾽ Ἂ ᾿ν 4 

84, [Ἐν δ᾽ οὖν τῇ Κερκύρᾳ τὰ πολλὰ αὐτῶν ἕν δὲ τῇ Κερ- 
πύρᾳ ἀρχὴ 

, - , ᾿ τῶντοιούτων 
8 4, προαισϑέσθϑαι. Αὐρ. ναί. προαΐίσϑεσθαι. ΝΠ] απ ργδο- ἐγένετο. 

βϑηϊβ αἴσϑομαι ἀρὰ ΤΊ. ἱπνθηϊίαν νϑβιϊρίιπι, ααΐη ἴῃ βοῖο δοοθη- 
15 ἀἰβουϊπηΐηθ ἰᾳὰ οοηβίβίαι, Οἱ, Π 98, 8. Νὶ 26, ὅ. ὙΠ 78, 2. 

δρ. 84. ΔΌ ἱποαπίε Ἰιος σαρὶΐα ὑβᾳὰθ δὰ δχίγπηαπι ἴῃ Απρ. 
δα 5] ΠσῸ]Ο5 γΕΥΒ5. ἀπ] τα 010}}}158 βίστπια Δρροβιὶία βηΐ. 

ξ 4, οἵ δὲ παταφρονοῦν- 
τες κἂν προαισϑέσϑαι. Ιῃ 
ΗΪ5 καταφρονοῦντες να]εὶ διὰ 
καταφρόνησιν οἰόμενοι 5. νομί- 
ἕξοντες. ετθα Ηδθν οὐοί. [66 κατα- 
φρονήσαντες ᾿ἀρκάδων Ἀρέσσο- 
νὲς εἶναι κἀβοιϊρβῖι Κγαερ. ΟἿ. 
ἰπίουρτγ, ἴθ] οὐ δὰ Ηεγοά. 1 ὅ9. 
ΒοΠποῖα, δὰ Χοπορὶ. Ηϊβί. αν, 
ΙΝ ὅ, 12. ΒεΙηη. ϑ'υπί, Ρ. 868. 
Θἰτη 165 ΘΙΊΡ ἢ 8565 γΘρΘΓΙΠΏΓᾺΓ Π 
11, 8. Ν 40,8. --- ἀφρακτοι) 
λείπει ὄντες. ὅϑ6Π01. ὲ ἰρβᾶ 
γοοο οὗ, 82, 1. 

ΟΔρ. 84. ̓ Τὰ ὠβελισμένω οὐ- 
δενὶ τῶν ἐξηγητῶν ἔδοξε Θου- 
κυδίδου εἶναι" ἀσαφῆ γὰρ καὶ 
τῷ τύπῳ τῆς ἑρμηνείας καὶ τοῖς 
διανοήμασι πολὺν ἐμφαίνοντα 
τὸν νεωτερισμόν. 8610]. ΘΟΕ ]16ν 
ἴῃ δἄ. 1 οοο νοὶ πον 6 ΠῚ γί 0 η65 
Εχ ΨΘΡΌΪΒ ἅπι| βϑηΐθη 5 ρου τα 5 
ῬΓΟΡΟΒαΪ, ΡΓΟΡίου 45 00 οἀροϊ 
ἀδιηπδηάυμη 6ββεῖ, Ηδβ Αὐπο] 8 
ἴῃ δ. 1 δχουγβα νο]. 1 Ρ. 608 544. 
ΘΧδΙΪ 88 ΟΟΠρΡίμΓ5 ταίαϊανϊί, 
βἰσαῦ. ἈΠ8ΠῚ Δ] θην Π05 ἴῃ δᾶ. 

8]. 5'8α γϑβίδηϊ δἰϊδθ ΠΟῚ ΠΉ]}]ἃ 6 
ἸπΠοΟμΟβθᾶθ, δ Ὀυϊβιϊ ἰδ πονὰβ 
αυδβάδηῃ (06 }16ν δἀαϊάϊν ἴῃ οβα, 2, 
ΕΧ 45 ἀπάτα αυϊά θη) Ὠ}}}}] 
γΔΙΟΓΘ ΠῸ5 ἴῃ δὰ, πιδὶ, ϑ0ρ!. 
ἀοοσαϊΐπηιβ, 5θὰ ἀπὰβ 4]145 5ι0- 
Βθταϊπηα5. Εἰ Αὐποί 5, οαϊ ρτὶα5 
απο Ἰοσὰπι ἃ Το γ αἰ 6 βου ρίυτῃ 
6586 ΟΥ̓ ἸΒΒῚ 6. ΡΟΥΘ ΘΒ ογδΐ, 
ἴῃ δα. 2, υδὶ {Π1ΠηΔῚ ΘΧΟΌΥΒΌΙΩ 
ΟἸΪδὶῦ, ἀυδπΊα απ 5606 ῃ 0188 
Ρίαμθ Τπαογάϊάθαθ ἰθὺ, σνεγθᾶ 
5101 ἃ Ομυ βοαπο βϑθοῦ]! Βα χιϊ δῖ 

Οἵ. δάη. 

βδρίπηϊ ρ. ΟἸιν, ἢ, βουρία νἱἀθγὶ 
ἀἰοῖε. θδταπαι δαύε πὴ. ΡΥΪΠΊΙΙΠῚ 
ΡῬΙΟΡίευ αὐτῶν φρτοποηηδη αὉ ἰηὶ- 
110 ΘΔ Ρ 015 Ροβίτιπι, θη 6 ργορίεν 
ορίδιϊνο8, 4υὶ 5. 1 Ἰεσπῃταν, {ππὶ 
ΡΥΡοΟρίου. γϑυθὰ ἀρχόμενοι ὑπὸ 
τῶν παρασχόντων, ΡΟΓΓῸ ΡΓΟΡΙΟΡ 
ἀϊοοπαὶ σθπιβ ἀπαιδευσέᾳ ὀργῆς, 
ἀδπίψιθς ῬΓΟΡίον δα ἰαταπι ἐν 
ὧ μὴ. - φϑονεῖν. ΒΙΟοτ οἰ ἀϊιι5 
μια οτ δίοπι οδρ᾿τ15, ἀ6 πὰ ρΥΪὰ5 
ἀυθιίανογαί, δὰ, 3 ἀρρεπάϊοθ ἀ6- 
ἔδηατς δα αοιϊθηβ νουθᾶ οἷἰτι5. ἱπηϊ- 
ἰαίατη 6556 [ΟΞ Ρ ΠῚ ἀϊσθηβ, 48 - 
γιΠ1 1Π} Ὁ ΠΟ ΠῚ ΠΟΙ ἢ 1185 ΡΥ ΌΤΗ 
ΘΟΥ85 6588 σορῃβοοη5 δὰ 8 1. 
δίησαία, ἴῃ οῖθιι5 οἴοπαϊπηα5, ὃκ 
84) οἰδύῖ5 "Προ θη 5 ΘΟ Θ᾽ ΟΒΟ ΘΠ ᾺΓ, 
Ηὶς ποὺ οἂριΐ ἃ Ὀίοηγβῖο Ηδὶ., 
ὉΠ] τού πὶ ΒῸΡ γί όσοπι ἰΙοοππὶ ΤΠ- 
ΟΥ̓ ]5, αἀὰὸ ἀθ ἴδοι οὶ θὰ5 εχ- 
ΡΙΙσαίαγ, Θχβουῖρβιῦ, ΟΠ ΒΒΌΤΙΩ, 
ΒΟΠΟΙΪα ἰά Παβιλμτῖα Ῥδιοϊββηδ 
οε ἴῃ οοαά. Αὑρ. Πμ}}ἃ 65ξθ, ἀβηϊ- 
486 ἃ φΥδΠΊΠΊ Δι οἷ5. ἢ] εχ 60 
Δίου τὶ, 5θα δα νοῦῖρθα ααυδοάδῃῃ αὶ 2 
Τοβθρθυτῃ οἱ ΠΙομθπὶ (858, τοβρὶ- 
οοτο νἱἀουὶ πο δ ἰδοθπάπμπ. Οὗ, τὰ- 
πάθη θ᾽ άπ, ΕΓαβίγα μος οαρ. ΤΠὰ- 
οὐαὶ νἱπάϊοανα βίθαθι Κδοτηρΐ. 
Ουδοβι. Τῆσο, ρᾶτὶ. ΠῚ (ρτορι. 
ΒΎΠη. Νεο- Βυρρίπεπβὶβ 1851). 

ΒΓῚ: ἐν δ᾽ οὖν τῇ Κερ- 
κύρᾳ. Ῥοβίᾳιδηη ο. 82 οἱ 88 ἀ6 
πῃΐνοσβα ἀτδθοῖὶα Ἂχροϑβίϊαπι οϑί, 
πη 84 ππᾶπὶ ΟΟΤΟΥΡΆΠῚ ΓΘ ΤῈ, 
ΟὕδΓα μιᾶθο ΘΠὶ 82, 1 διότι ἐν 
τοῖς πρώτη ἐγένετο ΟΠ Θγθηῦ. 
ε δ᾽ οὖν ρανίϊου}β οἵ, δάη. 1 
8, 4. 68, 1. -- τὰ πολλὰ 



154 ᾿ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Τ', πδ΄. 

προετολμήϑη, καὶ ὁπόσα ὕβρει μὲν ἀρχόμενοι τὸ 
πλέον ἢ σωφροσύνῃ ὑπὸ τῶν τὴν τιμωρίαν παρα- 
σχόντων οἱ ἀνταμυνόμενοι δράσειαν, πενίας δὲ τῆς 
εἰωϑυίας ἀπαλλαξείοντές τινες, μάλιστα δ᾽ ἂν διὰ 
πάϑους ἐπιϑυμοῦντες τὰ τῶν πέλας ἔχειν παρὰ 
δίκην γιγνώσκοιεν, οἵ τὲ μὴ ἐπὶ πλεονεξίᾳ, ἀπὸ 

8 1. τινὰς ορίϊπηϊ οἱ ρ᾽οσίᾳθ οὐδ. 
ἀπὸ τοῦ ἴσου (455. Ὁ. Ατ. Οἢγ. Ὅδη. οἱ 5. ν. αἱ, πιᾶῃ. ἴῃ Ε, 

51. ἀπὸ τοῦ ἴσου Ξερ᾿5βὶπι8 Ἰαρίηητιβ ἃρυᾶ ΤΉϊο. (οἵ, δἄπ. 1 717, 8), 
δὲ 5 ΠΠΠτὸΡ ἀπὸ τοῦ προφανοῦς (εἴ. 8άη. 1 85, 4), ἀπὸ τοῦ ἀδοκή- 
του ΥἹ 417, ἀπὸ τῶν εἰκότων ΝΊ 38. Οπδιηαιαπι ἐξ ἔσου ποη πιϊπὰβ 
θ6η6 ἀϊοῖταν 4υᾶπη ἐκ τοῦ ἴσου, αἱ 1190. ΤΥ 62. 

᾽ -“ , 9 

αὐτῶν προετολμηϑη. ,,4υὐὑ- 
τῶν [ρϑι}]0 οΟὔβοιγί 5] τϑίδυ ιν 
δὰ ἔργα ἴπ 5ιρεοιϊουίθιιβ 88, 8. 
Ταπὶ ΘΧρ]οδηΐαν ἰγ68 ργϑθοῖριδθ 
οδιιθᾷ8. 506 ΙθυῚΠῚ, απᾶ86 ἴῃ τ ΓὈ 5 
οἰ] 5. ΘΟΤΗ ΠΗ αηΐαγ: 1) ἀο5ὶ- 
ἀδυὶατη ἐγ γα πη 46 Πὶ δὲ ἱΠ5 0] 6 η 18 Π| 
ἀπ πδη τα τη Ὁ] οἰβοθπαϊ ; 2) ταρὶ- 
86 ΟἸΡΙαἰία5 ΡΔῸΡΘΓ65 δα ἀἰν᾽τατα 
ΟΡ65 ἃΔρρείθη δ ᾿πβιῖρδη8 :; 8)5018 
ΡϑΡΕ πὶ 5ίπ 1] Δοουἱία5 ἰη46, απο 
ΠΟΠΊΪΠ65 ῬΘΡρθίπο ἰῃΐον 586 ἀἰββὶ- 
ἀθηΐ, οΥθηβ. ΟΟηΒΘοα 0 νυ ΒΟΓΙΠῚ 
εδί προετολμήϑη, ὁπόσα... 
δράσειαν ... γιγνώσκοιεν ... 
ἐπέλθοιεν.““ Αὐπ. ΕΧΟΥΘΙΙ5 ΘὨΪΠῚ 
Βουρίου καὶ ὁπόσα ὕβρει ρτο- 
ῬΥΪΘ ῬΘΡΓΘΟΙΙ5 οὐαί καὶ ὁπόσα 
πενίας, 5εἀ ἰηίογροβίτο μέν ἰϑνῖτον 
γαυΐανὶν ΟΥ̓ΔΕΪ ΟΠ ΘΠ. --- ἀρ χόμ ε- 
νοι ρᾶββῖνε ἰηξθ] σθηάιπι. ΟἿ. 
84η. 86, 2, -- ὑπὸ τῶν τὴν 
τιμωρίαν παρασχόντων. 
Ηδθο αὐὔβοηδ βαηί, Ταηροηάα δᾶ 
556. ΟΠ) Βαροιΐοτθ ἀρχόμενοι 
ΕΧ τὕὉπὸ ρυδεροβίίοπθ, οὐ τιμω- 
ρίαν παρασχεῖν νᾶ]ογ Ρ 96 ἃ ΠῚ 
ἄλγε ἰηάθ, φυοαὰ Ἡεβιοάμβ Ορρ. 
7110 δέκην παρασχεῖν 5ὶς αἰχίϊ, 
Πφαοί. ΟΥἉ, διίαπι Ἐπὰν. πᾶν, 1108 
εὐ ΡΊιοθη, 1064. 56 πι}1]0 πιοᾶο 
δρίϑ δϑί βθηίθηία Ὁ οἷβ8, αυἱ 
ΡοΟΘη δ ἀθάθγαπί; ΒΟ0ΠΆΓ ἃῖι- 
ἴθ ἃ οἰβ, 4105 πα πὸ α]οἷ- 
ΒΟΘΠΑΙ ορροτίαπίίαξοτηι ἃ - 
θθηΐ, Ργορίοῦ. δογίβιϊ ρϑυοὶρ. 
ΠῸΠ Ροβδβυηΐί. -- δράσειαν. 
Ηδογθηλ8 ἴῃ ορίδιϊνο. Ὁπόσα 
δρασειαν οηΐπὶ αιοηΐαπι 4 τιἃ 6 

ἔδοετοηΐ, 8θι 4υδϑοομθπαῖα 
ἔδοϊεθαπί, ποη ἀυϑοοιπαι8 
ἔδοϊ πα ηΐ, νϑ]θηΐ (οὗ, Μαίῃ. ὅτ, 
8 628), πΠοηῃ βϑηΐθπίϊαπι Δ οπιηΐα 
ἰθιηροτα οἱ ἰοοα βρθοίθηξθιη ὁ0}- 
{ἴπϑγθ, βεᾷ ἀθ 50115. Οογουγδοὶβ 
1Π1π5 ἀϑίδι!β δοοϊρίαπαδ ν᾽ ἀθδηίαγ, 
Οὐ ἰδπΊ6η οὐ πδίανη βθηίθη 6 
ψΘΡθἃ σ᾽ θηθγαύϊ τη ἰη 6] 6 οὶ ποθὴ 50- 
ἸπΠῚ ρϑιϊαίαν, 56, 40 58ι15 στὰ- 
νὶβ ἢδί, ργορθιηοάππι ροβίυ[οὶ, οἱ 
ἴῃ ΔΙΊΘΓΟ τηθηῦγο ἄν ἴῃ νυ. μά- 
λιστα δ᾽ ἄν Ιεραῖαν, ἰάθηι ἄν 
ΡΓΪΠΊΟ Π] ΘΠΊΌΓο, αδὶ ροβί δράσξεαν 
ΘΧχοΐάθγα βᾶπθ [δοῖ]Ὲ ροίαϊ!, δά- 
αἸίατη ν 6115 (οἵ, Μ δε}. αν, 8. 527 4): 
ἴῃ ἰθγιῖο δηΐῃὶ 6Χ βαρ οΥ 5, 
ααδηηα δ ΠΟ 51η6 ἱποοποὶηηϊ- 
ἰαΐθ αἰΐᾳυδ, τηθηΐθ τοροίδίαγ, --- 
ἀπαλλαξείοντες. Ἐβι νΘΥθτπὶ 
ΤΗπογαϊάσδιηι. Οὗ 1 98,71. --- διὰ 
πάϑους ἐπιϑυμοῦντες. 
»Ηδθο ἤθοθβ88. δϑὲ νδίθδῃηι οὖ - 
Ρ᾽ά 6 ([εἱ ἀθ πη 5 Βα 1 190}} δρ- 
ΡΘύθηΐ 68; ΘΓ 5118 σ᾽ ποίϊνὶ αὐ Θτὰ 
ουπὶ δια Ῥτγδθροβίτῖοπθ ἰπποιΐ δᾶ 
βίδίαμη ν οἱ Γουῦπ ΟΟΠἀἰοῖ ΟΠ πη, ἴπ 
αὐ ΔΙΙαυ]ὰ ἢδι, βρη βοδηά πὶ 
5815. δϑύ ποίιι5 (οἵ, ἀπεχώρησεν 
ἀπ᾽ αὐτῶν δι᾽, ὀργῆς ΝΠ] 48,4); 
588 ΘΧΘΙΊΡΙ απ ἃυΐ ΤΗπογαἰ 5 δας 
ΔΙ1Ὸ5 ΒουΙρ ουἶβ Ασἰβίοιθϊ ἀπε υῖο- 
γ]8, δ] πάϑος (ᾳφαοά ΑΠ10] 56πι- 
ΡΟΡ ἃρυὰά Τῆιο, οἱ ἃ ἃ 6πὶ οἱ οἃ - 
ΙΔ πᾶ 06 ἢ ἀοβῖσηδί) ΡΘΥίτ- 
θδιίϊοπὶβ 8 ηΪπιϊ 56 οπρίάϊ- 
ἰ84..18. νἱπὶ Παυθαΐ, ΠΟ ΠΟΥΪ. “ 
ΑΥη, - οὗτε μὴ.., ἐπιόν- 
τες. »,ϑ'αμεέ οἱ, 4αὶ ἴῃ βϑάϊοηθ5 



ἜΤΟΣ Ε. ΘΕΡΟΣ. (1 84. 1δὅ 

ἴσου δὲ μάλιστα ἐπιόντες, ἀπαιδευσίᾳ ὀργῆς πλεῖ-. 
’ τὰ » ΄ 

στον ἐχφερόμενοι ὠμῶς καὶ ἀπαραιτήτως ἐπέλϑοιεν. 
ξυνταραχϑέντος τὲ τοῦ βίου ἐς τὸν καιρὸν τοῦτον 
τῇ πόλει καὶ τῶν νόμων κρατήσασα ἣ ̓ ἀνϑρωπεία 

φύσις, εἰωϑυῖα καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἀδικεῖν, ἀσμένη 

ἀοβοοπᾶππέ, ααδιηατιδπι 864 0811 
Ἰοοο οἱ οοπᾶϊοϊοπθ δἰ4ιια δάγνογ- 
5801} 5απί, π0ῃ, αὐ Ορργεββῖ, νἱὩ- 
ἀἰϊοῖδο οαρίαϊ, πθο, αὐ ρ ΘἢΪ, τὰ ρ᾽Π85 
ἀοπιἀουδηίθβ, 588 δὰ ΕΝ ἴδοϊ- 
πονᾶ 5010 ἔχπγοῦε ῬΡιπιτὴ βίμα!!, 
απο ἀϊαϊαγηϊαία οοπί θη 1 015 ΘΟ Υ- 
τἱριαπίαν, δοιῖ. ΚΑ. Οὗ, “δ4η. Ι 
τι, 8. ΘΟΕ ἰᾶτηθῃ μὴ ἐπὶ 
πλεονεξίᾳ, ἀπὸ ἴσου δέ ποῃ 
πα πίοι 8586 ῈΧ ϑάψθιϑο Ροηΐ, 
οὰπὶ αἷ5. εἰΐατη ἀπὸ τοῦ ἴσου 
πλεονεκτεῖσϑαι Ροδδὶΐ, 6]. 1 77, 
8 ἄοοεοῖ. Ιάθὰ οὔεπαϊς ἴῃ μή 
πορϑίϊοπθ, 4186 ἀθθθαι 6588 οὔ. 
Θϑὰ ἴῃ δησηἤαιῖβ γοϊδιν 5 ΘΟ Γᾶ- 
εἶπι ἀἰοιῖ5 πορϑίϊο δἰΐδηι δα βίηρα δ 
γοοδθυϊα οομῃίγαροβίίἃ Βρθοῖδη8 
6556 βοϊεί μή, υἱ ὅστις τὴν ἐπι- 
χείρησιν ποιεῖται μὴ ἀπὸ͵ τοῦ 
προφανοῦς μᾶλλον καὶ ἄντι- 
παραταχϑέντος ἢ ἐκ τοῦ πρὸς 
τὸ παρὸν ξυμφέροντος 9.1.4. 
ὃς ἂν “μὴ ἑαυτὸν μόνον, ἀλλὰ 
καὶ τὴν πόλιν ὠφελῇ 16, 8. 
-- ἀπαιδευσίᾳ... ἐκφερό- 
“ν᾿ ἐν οὐ.Βεηβ Ηΐβθν. ̓ “Μαο]ου τἀ ατ ἢ 
8ον Το δηβομαῖ Ζ166110- 
βίρκοὶῦ σὰ ψεῖΐ [56 "τ. ν 611] 
ἔοτίβ ουῖβ56ῃ. Ὡυδηη ᾿Ρ5ΆΠῚ 5ὶ- 
φαϊβολιϊοποπι νοοῖ ἀπαιδευσία 
Αὐποϊάιβ ἴθ οᾶ, 23. Ὑϑοθῃ( οΥ 8 ΠῚ 
οχιβίιηαι. Οἵ, ἀθ. πος νοοᾶθι]ο 
αᾶη. 42, 1. Αὐ οὐπὶ ΕπιΡ᾽ 4 6Π) 
ἀρυὰ 5100. ὅοιτη. 171, 62. αἰχῖββα 
πόλλ᾽ ἐστὶν ὀργῆς ἐξ ἀπαιδεύ- 
του κακά ΒΙοοπιῇε!αἴι5. δαποίει, 
Π6πΊΟ ἵπ γεγο 5 ἀπαιδευσία ὀργῆς 
τϑοίθ Πδογθθϊ.. [ἀθπὶ ΒΙοομ θ᾽ ἀπι8 
ΤΟΒΘΡΗΪ νοῦθα Ἀπί. ἈΠ 9 
ἀπαιδευσίᾳ τοὺ πείϑεσθαι τοῖς 
νόμοις ει ΧΙΧ 2, 2 ἀπαίδευτον 
τὴν ὀργὴν ἐπαφιείς Βῖης 6χ- 
Ρτεββᾶ ρυϊδί; 568 δχ ἢ15 ἰοοὶβ 4116 
Ἐαυὶριά6ο 6δὶ 5’ ΠΉ]]Π1ΟΥ, ΑΙΌΘΥ ῬΥΪΟΓ 
ΠΘαϊΓὶ 5815 51η1}}15. 6 βίῃ σα] ν] 
πλεῖστον οἷ. δάπ. 86, 2. 

8 3, ἐς τὸν καιρόν. Ἐς 
ἀθ ἐθηπιροῦα ἰίαὰ αἰϊοίαπι οβϑί ΤΥ 
89, 1 ΕΟ 16, 6." Οὗ. Μαεῖῃ. αν. 
8 518 ". 564 πο ἴῃ πὰ πο πο- 
ἀὰπι, ἀβᾷ4ᾷπ6 8460 516: 18οδτὶ 
νἰάδίαν. -- καὶ... κρατή- 
σασα. ἀεποιἶνὶ ἀρβοί αἱ ξυντα- 
ραχϑέντος τοῦ βίου οὐτῃ Ρατιῖ- 
οἱρῖο ἴῃ 4110 οᾶβιὰ ροβίίο ρὲὺ καί 
Ρυ οι !απι σΟραΪδιΐ βαπί, αὐ πο 
ΤΆΤΟ, Οἱ. δάη. 168, 1. --- παρὰ 
τοὺς νόμους. Ἠδδο εχ βδὶ- 
τηοηἶβ ἰθοῖθβ νοῦ Ῥυϑϑίθυ 
Ι65 685, πορίθοίῖβ ἰϑρῖθυ8, 
Θθνμαπὶ Θϑί, Ὅορ!α τιο0 82, 6 
μετὰ τῶν κειμένων νόμων 61 
παρὰ τοὺς καϑεστῶτας δοηίτα- 
τα Ῥοπὶ, οὐ αυϊα βισηϊῆοοηί πα- 
ράνομος, παρανομία, παρανο- 
μεῖν, αυἱὰ ραᾷυ]ο δία παρὰ δέ- 
κην. Εἰ Ὁ1ο 855. [1] 84 51: 
ἡ φύσις καὶ παρὰ τὸν “νόμον 
πολλοὺς ἁμαρτάνειν ἐξάγει. 
(86 οἱ ρτοχὶ πη ὃ νόμος οὐ δύ- 
ναται τῆς φύσεως ἀεὶ κρατεῖν 
πο Τοβρίοογ νἱχ δϑί ἀσθ 1 πη], οἰβὶ 
(ο6Ι]οῦ μᾶθο νϑυρα οἰΐϊδτη δὰ ΠΙ 
4 {τ8Π| ρο5568 δἰβγπιαι. 564 οὐπὶ 
μαθο παρὰ τοὺς νόμους οοηίγᾶ- 
γα βἰηΐ 115 τῶν νόμων κρατή- 
σασα, δυοίογοπι οἷβ β᾽β  ΠοδΥὶ 
ν᾽ ρθη 85 Ιεβὶ θα 8 γοΙαΪ558 
ἴᾳγθ 50 ΒΡΙΘΘΓΪ5. -- ἀσμένη. 
τοῦ δικαίου. Ῥοτνί.: 56 ἴτᾺ 8 
[οοποὶ δύο 5 8εὰ Ροτίαγθᾶ- 
τ 015 8 1111} 4] ἃ 6 πὶ ̓ τι Ρ0 - 
ἰθπίθπι, δύ ἰυγα Ρ οὐδ πέϊ ΟΥ 6 ΤΠ 
6556. ... Ἰυθθηίον ἀθοϊδτὰᾶ- 
νἱτ, Θϑηϊθηίίαιη ἤδης 6556, πϑῖἴι- 
ΤΆΤ. ΠῸΠΊ  ΠΆΤη ΘΧϑα αν βὰδ ἰυ- 
Ρἰμαάϊπθ ϑρουίθπαα νἰβᾶπη 6586, 
ἀοσεῖ ἄσπ, Βοργοπθηᾶῖς αὐϊάθπι 
οἰἶαπη ἤᾶθοὸ (106}}., 564, αἱ Ια οίαν, 
ἴῃ! αν ῖα, ΟΠ αὐϊδοιῖνο ἄσμενος 
ποίϊοπόπι [0 6 η θυ ΘΟΠΠ ΠΟΥ 58 - 
15 οοπϑίοί (οἵ, 1 36, 1), οἱ πδίαγα 
ΡΥΐα5 Ἰοσῖθιβ οοηβίγοία ἢΪ5 5ὰὉ- 



οἵ φεύγοντες 

1586 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Τ', πδ΄. πε΄. 

ἐδήλωσεν ἀκρατὴς μὲν ὀργῆς οὖσα, κρείσσων δὲ 
τοῦ δικαίου, πολεμία δὲ τοῦ προύχοντος. οὐ 
γὰρ ἂν τοῦ τὲ ὁσίου τὸ τιμωρεῖσθαι προυτίϑεσαν 

τοῦ τὲ μὴ ἀδικεῖν τὸ κερδαίνειν, ἐν ᾧ μὴ βλάπτου- 
σαν ἰσχὺν εἶχε τὸ φϑονεῖν. ἀξιοῦσί τε τοὺς κοι- 
νοὺς περὶ τῶν τοιούτων οἵ ἄνϑρωποι νόμους, ἐφ᾽ 
ὧν ἅπασιν ἐλπὶς ὑπόκειται σφαλεῖσι κἂν αὐτοὺς 
διασώξεσϑαι, ἐν ἄλλων τιμωρίαις προκαταλύειν καὶ 

, ἡ ὑπολείπεσϑαι, εἴ 
τινὸς δεήσεται αὐτῶν.] 

ποτὲ ἄρα τις κινδυνεύσας 

85. Οἱ μὲν οὖν κατὰ τὴν πόλιν Κερκυραῖοι 
“ τοιαύταις ὀργαῖς ταῖς πρώταις ἐς ἀλλήλους ἐχρή- 

Ιαι18 βᾶη6. αἷοὶ ροβϑβϑὶί ρανὶβᾶ 6556 
ἀδπιο Β γ8Γ6 56, αὐ ρΟΡΡαΓ θ ΠΟ} 65 
ΔΌΪΩΙΪΙ π0η ΟΟθγοογθί, ἰΐᾷ ἰἴπγθ 
ῬοΟΙΘη ΟΡ ΘΠ] 6558. Οβίθγ απ ἈΠ εῖβκ. 
νἱγρ αι ατα ΠΟῚ 8η08 ἄσμ. νοΟ.,) 568 
Ροβὲ ἰὰ φοΠ]οοδτεὶ ἰιιδ51:, --- ἀπρα- 
τὴς ... τοῦ δικαίου. δες 
ΒΙοοπηβ 6 415 ἃ ΙΌ56 0110 ρᾶθια 
ἀγα: ΒΒουρτὰ αἰοῖς νου 5 πὶ. ΧΥΤ 
8,1 ὀργῆς μὲν ἥσσων, κρείσσων 
δὲ τοῦ δικαίου, ρνδοίθυ 4188 
ΘΟΙρδιδι] ΡΟ05586 ἃρυὰ ϑαπάθιῃ 
ΧΙΧ 2, 2 κρεέσσων “μὲν τοῦ 
δικαίου γενόμενος, ἥσσων δέ 
δῖ, οὐ ΧΗ 8, 8, αυδθ 4υ δ ΠΊν15 
ΙΓ 1}1ὰ Πἷηο ἀὐοια 6588 ἰάθο ἢθ0π 
οογίυτῃ νἹα θύπγ, ααἷδ Πἰο ιδ115 ν Οοᾶ- 
Β0] κρείσσων 651 ΟΥΘΌΘΓ, -- τοῦ 
προύχοντος, εἶπ 8, 4ποὰ 
Θταὶη 6. 6. σῇ Ηενοὰ. ΥΙ 286 
τὸ κρέσσον στυγέουσι.“ Ατη. 
-- προυτέϑεσαν) τιμιώτερον 
ἔκριναν. 860]. Τὰ 1 760, 2. ΠῚ 
859...9. νι δα. τὲ νοὶ ὰ φίθιον 
νεῖν, ᾳφαᾶπάᾶο (οἴ. 121, 2, 857, 
4. 42, 2.1ν 17, 2) ἴανΐ ἀΐα Υ ἷ ΠῚ 
ποοόπίεπι πὸπ Βδροτεῖ, Οἵ, 
Οἷς. ἀὸ ΟἿ Π21, 15 αὐϊηδιὴ.. 
πὶ 6556 ΠῚ πᾶία5, αὐυᾶπὰο 
Βοιμαπηὶ ἀοηᾶ δοοϊρουθοοο- 
Ρ 556η 0. Οὐ γοϊαὐϊν πὶ μ00 ΙΟ600Ὸ 
ΒΘμθρδιϊπὶ ῬΟΒ 1 {ππὶ (ἃ οἴ οὺ 
Ζεῖι γ70) Υἱ οοπαϊοϊομδὶὶ ἰη- 
βἰγιιούιτη 810 (οἵ, Κυπορ: Ογ, 8 ὅ1], 
12 δάμη. 11 εἱ 12), ἐν ᾧ μή Ἰάοπὶ 
δβί δία εὖ μὴ ἐν τούτῳ. Νοὺ 

ἀεθοῦδαπὶ ἰρίίαν πἰο οὐ ρῖὸ μή 
Θχβρθοίαγε. 

8 8. ἀξιοῦσι, νοϊυηῖ, 
ααάοπί, Οἱ, δάπ, Ὁ 66, ῶ. - 
τοὺς ποινοὺς περὶ τῶν 
τοιούτων... νόμους. ,ϑἰσαὶ- 
ἢθδι ΘΟΠΙΠΊΙΠ6Β Ιθρ 88, ατιδ6 δὰ [Ὁ}1 
[αοίϊοπατη οουίαιηΐηα τοίθραπίαν, 
48.865 16 ρ 85 580, πὐβαροναίο Ποϑιϊ 
Ῥδγοᾶπηαβ, αὖ ν᾽ οἰβϑι 165 ἴοσία- 
πᾶ8 ΤΘΟΟΥἀΘΠια ΠΕΥ͂Θ ΡΥΟΒΡΘΙῚΒ 
γ6 05 ποβίνῖβ θαύαηλαν, αἱ ἰηϊ- 
πΊϊ οἰ ἰαυ απ ΠΟΒΓΑΓαΠπι ΔΟΘΡθ (δ 85 
ΘΠ ρΘυΘπλ5. ϑθηϊθηίἃ ἤᾶθ0 δβϑΐ, 
Ποιηΐϊπο5. ν᾽ θηια ΔΡγθρίοβ ἢἃ8 
ΘΟΙΠ πη Π 65. Π]Π]α ἰ 815. ἰθρ 65. Ὁ 
ΠΟΘ] απαὶ ΘΧΘΠΙΡ πη ἄατο, οὐ 58 
Θϑυαπι ἰαῖοῖα ῬΥΪνᾶγΘ, ΟῚ 4}}- 
«ἀδηᾷο ἔπιαν απε δἰ 1, αὐ ριΡΟΟἸΠΙ] 
ὀᾶταπι ἱπηρ] να παϊ ΟοΟΑΒΙ Οἢ ΘΠ] 
μαθοδηί.“ Ατ. -- ἀφ᾽ ὧν. 
διασώξεσθϑαι, ααἱθὰ8 ΠΩΤῈΝ 
αὐ οὐ ᾿ἰρϑὶ, 81 ἴῃ οδ᾽ απιϊταίθ8 
ἰηοϊάονῖπι, Βθυν θη ἐν, »ταὶ- 
θ5 5068 651, ᾿Ελπὶς ὑπόκειται 
αἰ ὕπεστιν ἐλπίς ΥἹ 81, 4 εἱ 
ἀδηβίἶνα ὑποτιϑέναι ἐλπέδα. 
Τυῖι προκαταλύειν δαβιρ υ ἴ0Υ868 
δνθυίθυθ -- μὴ ὑπολείπε- 
σϑαιν, πῸη ΤΟΙ 4 6.6 (11185 
1685:638), ἀἄθ. αὰο ἰγϑηβίθνο 1115 
πϑαϊ! ἀδὰ οἴ, ΕἸ], δὰ Αὐνὶ ΚΑ 20, 
2 οὐ βιρτα 1 140, 4. 

ὅαρ. 85. 81. 
ταις αἰιῖθυι, 
ρταραϊοδιὶ νῖοο ἐπηρὶναν: 

ταὶς πρώ- 
τοιαύταις 

Ρτϊπ 88 
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᾿ ᾿ τς 9 

σαντο, χαὶ ὃ Εὐρυμέδων καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀπέ- στεύουσι τὴν 
- , . ἣν καὶ Ἰστώ- 4 πλευσαν ταῖς ναυσίν. ὕστερον δὲ οἱ φεύγοντες την καταλαμ. 

τῶν Κερκυραίων (διεσώϑησαν γὰρ αὐτῶν ἐς πεν-- Οβάνουσιν. 

τακοσίους) τείχη τὲ λαβόντες, ὃ ἣν ἐν τῇ ἠπείρῳ, 
ἐκράτουν τῆς πέραν οἰκείας γῆς, καὶ ἐξ αὐτῆς 
δρμώμενοι ἐλήξοντο τοὺς ἐν τῇ νήσῳ καὶ πολλὰ 
ἔβλαπτον, χαὶ λιμὸς ἰσχυρὸς ἐγένετο ἐν τῇ πόλει. 

3 ἐπρεσβεύοντο δὲ καὶ ἐς τὴν “ακεδαίμονα καὶ Κό- 
φινϑὸν περὶ καϑόδου" καὶ ὡς οὐδὲν αὐτοῖς ἐπράσ- 
δετο. ὕστερον χρόνῳ πλοῖα καὶ ἐπικούρους παρα- 
σκευασάμενοι διέβησαν ἐς τὴν νῆσον ἑξακόσιοι 

4 μάλιστα οἵ πάντες, χαὶ τὰ πλοῖα ἐμπρήσαντες, 
ὅπως ἀπόγνοια ῃ, τοῦ ἄλλο τι ἢ κρατεῖν τῆς γῆς, 
ἀναβάντες ἐς τὸ ὄρος τὴν ᾿Ιστώνην, τεῖχος ἔνοικο-- 

,. 85. 8. 3. ἐλήϊξον (855. Δυρ. (ΟἹ. ͵εη. Τ. Ραὶ, Η. Βεξ. 
γάρ, τὶ ΒΕΚΚ. ἐληΐξοντο. ,, Ελήϊξον, ΤῊΣ μαθθπὶ ΟΡ ἰΠιΐ Πη85.ν» 
διΐδπι 6 ΤΠ, ΙΝ 41, 2 δἀποίανῖ: ὅίθρῃ., ἐλήιξόν τε τὴν “Δακωνι- 
κήν, καὶ πλεῖστα ἔβλαπτον, ἴάφαβ ᾿θὶ ἴῃ Οπληΐθ 5 ΒΟΥ ρ 15 οβϑὺ (6 χ- 
ΘΘρ Ϊ8 ῥδιιοϊββ᾽ π|}8β δἰβαιιθ πη8}15].. “ηΐξω ἀὐοαὰς ἀἰοιηῦ Ἐπιβίδ ἢ. 
[2οη.}] εὐ Εἰγη. Μ.ς. Ὦσκ., αυἱ Ρτδθίθρθᾶ δοίϊν ψΠῚ Ῥᾶββῖνα, αυδ8 
ρυά [ποΐδη. οὐ 8Π101 ταρϑγίαταγ, ποιΐοπα οχίοηΐβ ραβδῖνδα οοη ἢ γπηϑυὶ 
ἀοοεῖ. Ουΐπ5. ἐχθπιρία, ναὶ Τοῖ, 68}1, Ρ. 170 εὐ Ῥγόθορ. Ρ. 188, 
ἴῃ Θιερ. ὙΠπεβ. δὰ, τθο., ὉθῚ 580118. 8ΟΥΪβι! ραβδὶνὶ οὐ ρϑυρεβοίϊ, 488 
ἰδ ρογα οὐϊδ πὶ ἴῃ ἀοροποηιίθιιβ Ῥᾶββῖνθ Ροπαηίαν, ΘΧορία ρϑδβὶ- 
γ81 νἱπὶ Πα θΘπίΐα ἰδσαηΐαν, τη] 6. οπηΐββα βαπῖ, Οετία 6Χ ΒοΡΊρίου 15 
ΒῸΠ] πὶ δἤθυτὶ ροίθϑί θχθηρί απ δοίϊνὶ λήζειν. Νϑιῃ [Υ 41, 2 ρᾶυί(ον 
ἐλήξοντο τεϑβιϊιοπάμππι οϑι. Οἷν, ἸὉὶ δὰ. 

᾿ἰθ  ἀϊπ 65, ααἰϊθὰβ ἱπίδτ 58 8 4, τὰ πλοῖα ἐμπρήσαν- 
πξεθαηίυτν, 8168 ογαπί. ἢθ- τες. [άθιη ἃ0 Αρδίῃοοϊθ ἴῃ 
ρου δαίοθπὶ ταῖς πρώταις «ὦ Αἰἴτίοα ἰδούαπὶ 6556 οοηϑίδί. Οἱ. 
ὕστερον δέ αυοα 56αυϊίαγ. θιοά. ΧΧ Ἵ 54. - ἄλλο τι ἤή. 
8 2. διεσώϑη σαν. Ναν- Πρᾶξαι ροϑί ἄλλο τι δυσί 5010]. 

8115. ἴῃ ΘΟΠΕΪΠΘΏϊΘΠΊ. -- τῆς Ο΄ ἀκ 51:1}}Π1 ἔουσηαϊα τέ ἄλλο ἤ 
πέραν οἰκείας γῆς, ᾶἅ5τὸ δάη. 89,1 εἰ Υ᾽ 87. -- τὸ ὄρος 
Β8Ο 6 Τϑρίοῃθ (ἰπδα!δθο ἶη τὴν Ἰἰστώνην. ΗΟ ΤΠ0Π8 ἃ 
ΟΟὨ ΠΘηϊ6) βδἰιο. [π οοπιίπεπία Ὀοᾶν. [ἰ. Ρ. 38 (46) 15. 6856 οχ- 
Ἰρίεαν 6χ δάνοιβο βἰίαᾷ ἀργατη μἃ-ἔ.Ο ἰβιϊπιαιαῦ, ἴῃ 400 Θαβίγατη δῖ, 
Ῥεραηὶ Οοτγουγαοὶ, αυᾶϊθβ ἀρτοὸβ ΑΠρΡΟΙΪ ροβίίατη 5ῖ0. Οὗ, ῬαϊπΊθγ. 
βῖίνε Περαίας ταῦ τῖ5. 4115 ᾿η51}}185, δρυὰ ΒΙοοπιῖ,, ααἱ ἴῃ οἀ. 2 ρο558 
1,6500, ϑδιηο, ΟἸϊο, ΒΠοάο, ΤΠᾶ50, δἰἰδπὶ ΘΟ]! 6 πὶ δα ἰοηύδπι εἰν Ὰ}} 51, 
ἴπ σΟπίγαν 5. Ομ  ΠΘητθι15 [α]ϊ8βὸ ΒΑΥθάγαθ χα  βιϊπηδυὶ ἀἰοῖυ, Α ποιι- 
ἴατα δάηῃοίδι ΒΙοομι. 6 σϑποῖθ πι}}}18 ἀθ πποῃίς δὲ, ϑαιϊνδίογὶβ οο- 
ἀϊοθπαὶ ἡ πέραν γῆ οἵ. 9, ὃ: δἰλαῦὶ δαὶ πιοπίθπι ΟἹ] ν δἰα τη ΠῖιΠῸ 

8 8. Οἱ πάντες. ΟΥ̓ ἀάη. ΔΡΡΘΙ Ια ἄἀοοοὶ Μιι}}. ἀθ Βθρ. 
ΘῈ ὉΠ Οοτοντ. Ρ. θ6. Ῥγορθ 'ρϑᾶτῃ ὑγθθτῃ 
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δομησόώμενοι ἔφϑειρον τοὺς ἐν τῇ πόλει καὶ τς, 
γῆς ἐκράτουν. ε 

᾿,Αϑηναίων 86. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τελευτῶντος ᾿άϑη- ᾿ὖ 
εἰρη αρᾳ τ ναῖοι εἴχοσι ναῦς ἔστειλαν ἐς Σικελίαν χαὶ 4«-͵ 

πρώτη Μάχη-χητα τὸν Μελανώπου στρατηγὸν αὐτῶν καὶ Χα-τ 

πρῶ ροιάδην τὸν Εὐφιλήτου. οἵ γὰρ Συρακόσιοι καὶ 
στρατηγούν. Λεοντῖνοι ἐς πόλεμον ἀλλήλοις καϑέστασαν. ξύμ-- 

τῶν. μαχοι δὲ τοῖς μὲν Συρακοσίοις ἦσαν πλὴν Κα- 
μαριναίων αἱ ἄλλαι Δωρίδες πόλεις, αἵπερ καὶ 

πρὸς τὴν τῶν “ακεδαιμονίων τὸ πρῶτον ἀρχο- 

μένου τοῦ πολέμου ξυμμαχίαν ἐτάχϑησαν, οὐ 

μέντοι ξυνεπολέμησάν γε, τοῖς δὲ Δεοντίνοις αἵ 

Χαλκιδικαὶ πόλεις καὶ Καμάρινα᾽ τῆς δὲ ᾿Ιταλίας 

“Λοκροὶ μὲν Συρακοσίων ἦσαν, “Ῥηγῖνοι δὲ κατὰ 

τὸ ξυγγενὲς Λεοντίνων. ἐς οὖν τὰς ᾿ϑήνας πέμ- 

ψαντες οἵ τῶν Λεοντίνων ξύμμαχοι κατά τὲ πα- 

λαιὰν ξυμμαχίαν καὶ ὅτι Ἴωνες ἦσαν, πείϑουσι 

2 

8 

Ἰῃηῖου οσοϊἀοπίθπι οἱ τπηϑυϊ θη ἴῃ 
τηράϊα ἴογθ ἰπϑαϊα βἰίαπὶ ἔυἶβ88 
ἀἰοῖν Βαγβίδη. ἄθορυ. ΠΟ ρ. 8560. 
Ττογαπι σοτητηθηογαῖαν ΕΥ̓ 40, 1. 

ὕαρ. 86. 8 1. ᾿4ϑηναῖοι 
σοῦ, χγδυθαη [Ππυϊὰ5 Ἔχρθαϊο- 
πἶβ ΑΥΠΘηἸ θη β᾽ ἈΠ] . . . ἴα56 παγγδὶ 
Ῥιοά. ΧΠ [ὁ. 58 54.]1. ΜΝ 855. 
-- εἴκοσι ναῦς. Οεπίαπι ἰτῖγα- 
τη685 δοπιπηθηονδί οᾶουνιβ. Οἵ. 
ΒΙοοπηΐ, --- “ἄχητα. Ηυΐα5 ἰπ- 
Θϑηϊαμη 6χ ΑΥἸΒίορη. ὕἴ8εβρ. δἱ 
ΡΙ]αι. Τ80ἢ. οορποβοῖϊαν. --- ἄα- 
ροιάδην. φΡτο ποὺ Ῥϊοά. 
Χαβρίαν [υοὰ ε οοαᾶ. σοΥΓοΧὶ! 
Ἅγ ε585.] [υβάπυβ ΙΝ 8 [6 Οβατνῖα- 
ἄθπὶ ποταϊπαη5)] Τηπογάϊάθπι ἣγ- 
Ἰπδῖνν ΜΓ Ά.5Β; 

8 ὃ. αἷ... Δωρίέδες πό- 
λεις. Ὅδ πῖ5 νἱὰ, ΥἹ 8. 4. ὅ. 
-- αἵπερ καὶ... ξυνεπολέ- 
μησάν γε. Οἱ, ΠῚ, 2 οὐ ἰδὲ 
αᾶπ, --- αὖ Χαλκιδικαὶ πο- 
λεις. νι: ΥἹ.3.. 78. ΒΡ - 
Συρακοσίων ἤσαν, Ἐδίπε 

ξύμμαχοι 6 5ιρονίουῖ 8.) 001 
τὰ οὐτὰ ἀδιῖνο ἱπηοίππὶ 6δβΐ, 

δυαϊοηάπηι ἡ Νοη ν᾽άδίυν πθοθβ- 
βου, Μιὰ Ὗ 84,2. -- κατὰ 
τὸ ξυγγενές. ὕαίααο. εμϊπὰ 
Ομαϊοἰάθηβαβ εγϑηῦ, Οἵ. ἀ6 ἈΠθρὶ- 
πἶἰβ ὟΙ 44. 79, ἀε Τιεομεηἰβ ΥἹ 
8 οἱ ἃ]. 

8 8. ἐς τὰς ἀϑήνας πέμ- 
ψαντες. Ἡυΐυβ Ἰερδιοηἷ5 ρυῖη- 
6608 ἔυΐϊι αοΥρῖαβ Του πιι5. ὙἹα, 
ΡΙαι. ΗἸΡρ. πιαὶ. 282. Ὀϊοᾶ. 1. ἃ. 
-- οἵ τῶν Δεοντένων ξύμ- 
μαχοι. Τίὰ Ὑππογαϊάθηι νυ] ἀθυὶ 
ΒΟΥΙΡ 5.586, αἶα, αιιοὰ 5οΙΆΥΠΙ5, 
ΒἈΠαρίηϊ 5011 ἴᾶπὶ δηΐθ ΑΒΘ ϊθη- 
οἰαπι 500 11 Γπουϊὶπί, δἀποίαις Αγη, 
ἴῃ δα. 2, Αἱ Βοοϊοίδίοιῃ 6 0η- 
ιἰηαπι (ἀϊς 6οηῦ. Βαη465- 
σ 6 ΠΟ 556 50} 840) 5ἰβηϊβοαν! 
Ραϊαι ΒΙοοπι, Πρβουιπι οογίθ [ῳ60ῃ-- 
πἰπουαπι Ἰασαύαπι ον σία ἀρΡεὶ- 
Ιδῦ ΡΙαι, εὐ Πἱοᾶ, --- κατά τὲ 
παλαιὰν ξυμμαχέαν. Ἠυϊὰ8 
ἐοβᾶουϊβ οαπὶ ἈΠορὶπὶβ. 0]. 86, 4 
ἰπβίδασαι! τοϊϊαυϊδο ὀχίαηλ. ἰὴ 
ΒορΟΚΙ. Οοτρ. ἴηβοῦ, ἢ. 74, ΚινοΙ- 
μοῦ, Ιπβοῦ. Αἰι, 1 π, 88. --- οτιὲ 
Ἴωνες ἦσαν. Οἵ ἿΝ 01, 2 εἰ 
ΘθΔΌ, 440 54. 
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τοὺς ᾿4ϑηναίους πέμψαι σφίσι ναῦς ὑπὸ γὰρ 
τῶν Συρακοσίων τῆς τὲ γῆς εἴργοντο καὶ τῆς ϑα- 
λάσσης. 
τητος προφάσει, βουλόμενοι δὲ μήτε σῖτον ἐς τὴν 
Πελοπόννησον ἄγεσϑαι αὐτόϑεν πρόπειράν τε 
ποιούμενοι εἰ σφίσι δυνατὰ εἴη τὰ ἐν τῇ Σικελίᾳ 
πράγματα ὑποχείρια γενέσϑαι. καταστάντες οὖν 
ἐς Ῥήγιον τῆς ᾿Ιταλίας τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο 
μετὰ τῶν ξυμμάχων. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

καὶ ἔπεψαν οἵ ᾿4ϑηναῖοι τῆς μὲν οἰχειό-- 

δὃτ. Τοῦ ὁ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ἣ νόσος ὁ λοιμὸς τὸ 
τὸ δεύτερον ἐπέπεσε τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις, ἐχλιποῦσα 
μὲν οὐδένα χρόνον τὸ παντάπασιν, ἐγένετο δέ τις 
ὅμως διοκωχή. παρέμεινε δὲ τὸ μὲν ὕστερον οὐκ 
ἕλασσον ἐνιαυτοῦ. τὸ δὲ πρότερον καὶ δύο ἔτη, 
ὥστε ᾿ϑηναίων γε μὴ εἶναι ὃ τι μᾶλλον ἐκάκωσε 
τὴν δύναμιν. τετραχοσίων γὰρ ὁπλιτῶν καὶ τε- 
τρακισχιλίων οὐκ ἐλάσσους ἀπέϑανον ἐκ τῶν τά- 
ξεων καὶ τριακοσίων ἵππέων, τοῦ τὲ ἄλλου ὄχλου 

8 4. τῆς οἰκειότητος απὸ Ιοθ60 ἃριᾷ Ποο δάνοθγθίῃπι 
προφάσει. Οἔ ΙΝ 61, 2 εἱ 
αυᾶ8 ἀβ ββοῦηάο θ6}10 ὅ'1ο θη βὶ 
Ἰεσαπίαν ΝῚ 6, 760, -- βουλό- 
μενοι δὲ μήτε οεἰ. ἴίὰ οταϊ- 
ἴὰΓ, αὐᾶϑὶ ροβίθα 5ἰΐ αϊούμνι8 
πρόπειράν τὲ ποιεῖσθαι, 5εὰ 
Ῥθιπάθ Ρεγβῖς, ἃ βὶ βουρβϑιῖι 
τὸ δ᾽ ἀληϑὲς οὔτε βουλόμενοι. 
Οὗ δᾶη. 89, 8. Ργδρίοσθῃ: Ρ7Ὸ 
νερθὶβ τὸ δ᾽ ἀληϑές γ6] 51π|}}}- 
θὰ5 5βοίτιπι δέ 5ῖ9 Ἰθοϊίαν, αἱ 8}1- 
αυοιϊθη5 δρᾶ Ταοϊταπὶ σΘύθ ΤΠ Τη, 
Ψια. Βᾶοἢ. δὰ πη. 1 44, 

8 ὅ. καταστάντες, οὰπὶ 
ῬΘΕΥ ΘΠ 586 πί; Οἱ 92, 6. ΤΥ 
14, ὅ εἱ ἀξ {δηδβίεϊνο καϑιεστά- 
ναι, Ρεουάμποογαο, ΙΥ 78, 6. Ρτο- 
Ρίεν ἐς ποὴ ρίδοοι ΒΙοοιηῇθρι α ! 
ἰηἰθυρυδίδιίο, Οἵ. δάη. 1 59, 2. 

Οαρ. 87. Οὐ, Ῥιοά. ΧΙ ὅδ. 
-- 81. ἡ νόσος, ποίιπβ 1116 
τ ΟΥ̓ θ 18, ρΘβΠ]θπιϊα. ΟἿ. Η 47, 
8, -- τὸ δεύτερον ἐπέ- 
πεσξ. ὕδυβὰβ γοὶ δβχρί!σαγο 5ία- 
ἀοὺ Ὀιοά. 1, ἀἅ. Οὗ Κταιιββ. ἀε 
Ναίαν. το}. Αἰ, Ρῥ. 51 54ᾳ. -- 
τὸ παντάπασιν. ὃς Πος 

ΔΡΓΙΟα] 5. νἱ ἀδίαγ Ἰοσὶ, ἀεἴοπαϊμιν 
ἰΔτηθῃ 5815. 51Π|}}10τ|5 τὸ παρά- 
παν, τὸ ξύμπαν, ἃ]. -- διο- 
κογχή] διάλειψις, ἀναβολή. 
5601, ΟΥἷἌἉ ἀεὲ ἀνοκωχῆς νοῦθ 
δάποι. 1 40,4. Ργο Ππᾶο Ἰδσίταν 
ἃρυὰ ὈΙοά. (855. 
8 2. καὶ δύο ἔτη. 1 5οιῖϊ- 

Ρίου βιρνγᾶ 1 47 544. ἀΐοθγα π8- 
ΒΙεχιῦ, --- ᾿ϑηναίων ΠΩΣ, ΠΡ ΤῸ 
ΤΟΙ 4 αΟΓατΙ ΠΟΙ ἰἴίθπι. --- δύνα- 
μυν, ΟὙΠῚ 165 6χ τη] Ἐπὶ ΠΟπηΪ- 
Ὠθτηα 6 ἰηὐθυῖία Θχρ!ϊσθίασ, 60 - 
ΡἾ85 (5 τ εἰ ἐπὶ ἃ ἢ Ὁ), ΠΟ ΟΡ 65 
νδἱοί. 

ἢ 8. τετρακοσίων γάρ οεει. 
θιοάοταβ 1. ἃ. ΔΒ γπηαί ΤΟΥ 105 
6586 στρατιωτῶν «ὑπὲρ τοὺς τε- 
τρακισχιλίους, ἵππεῖς δὲ τε- 
τρακοσίους, τῶν δὲ ἄλλων 
ἐλευϑέρων τε καὶ δούλων ὑπὲρ 
τοὺς μυρέους. --- ἐκ τῶν τά- 
ξεῶν, Ἠΐϊβ νϑγρῖβ ἰάθη δίας 
αδιϑία [ογπιὰϊα ἔκ καταλόγου 
ΥἹ 48,1. ΝΠ 20, 2 νἱάογὶ β'ρῃὶ- 
ἢοατὶ ἀἀποίαι 606]. Οὐ γι 20, 
ὦ. 81, 8 οὐ 101 δάῃ, 

δεύτερον 
πιπίπτει 

᾿4ϑηναίοις. 
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ἀνεξεύρετος ἀριϑιός. ἐγένοντο δὲ καὶ οἱ πολλοὶ 4 
τότε σεισμοὶ «τῆς γῆς ἔν τε ᾿ϑήναις καὶ Εὐβοίᾳ 
καὶ ἐν Βοιωτοῖς καὶ μάλιστα ἐν ᾿ΟὈρχομενῷ τῷ 
Βοιωτίῳ. 

σεισμοί. 

"-- ἦρα π τε 88. Καὶ οἱ μὲν ἐν Σικελίᾳ ᾿4ϑηναῖοι καὶ 'Ρη- 
ίχ ηναι- ᾿ 
ΞΕ ΤΣ τὰς ἀαό: τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τριάκοντα ναυσιε σθρα- 

Αἰόλου νή- τεύουσιν ἐπὶ τὰς Αἰόλου νήσους καλουμένας" ἡ) έ- 

καλεῖται δὲ Διπάρα᾽ τὰς δὲ ἄλλας ἐκ ταύτης 
ὁρμώμενοι γεωργοῦσι, ΖΙιιδύμην καὶ Στρογγύλην 

Οδρ. 87. 8 4. 
Βε6ρ.» γα ααὶ ἐν Εὐβ. 

Εὐβοίᾳ (455. 
Ῥιαδβροβί ποῖα. ΟὟ ἃγοίδπη οοπὶ απο Πθιη, 

Ἄπρσ. ΟἹ. ἸΝρΩ. 88]... 1 ΟΝ. Ἢ. 

αὰδ6 ἱπῖοῦ ΑἸΠΘη85 οὐ Ἐαθορᾶπι ἱπίθσοθαθθαί, οπηϊββᾶμῃ ραίᾶ, 

8 4. οἷ πολλοὶ τότε σει- 
σμοὶ τῆς γῆς, τιυϊοὶϊ {Π|Π 
τουγᾶθ τηποΐὰ8, 4105 ἴὰπὸ 
ἔαΪ586 οοπϑδίδί. [8 τϑοία ἄτη. 
Τότε δὐυΐοτη βίπιυ! δὰ ἐγένοντο 
ΘΓ 6Χ ῬΥΟΧίτηΪβ ᾿πίθ!!] θσθη- 
ἄυτῃ 6βί. -- Βοιωτοῖς. Οἔ, δάῃ, 
107,2. --ὀ Ὀρχομενῷ τῷ 
Βοιωτίῳ] δύο γὰρ ̓ Ὀρχομενοΐ, 
ὁ μὲν τῆς ἀρκαδίας, ὃν Ὅμηρος 
(.. 1 6006) καλεῖ πολύμηλον, ὃ 
δὲ τῆς Βοιωτίας, ὃν “Ὅμηρος 
(1. Π 5811) καλεῖ Μινύειον. 
560Π01. Οὗ ΤῊ 70, 8. οἱ βϑποσῖξ 
ΒΓΔ ΓΊΔΙΪΟΙ οαυδ8 βἰπηα} 1 118, 2 

ὕαρ. 88. ὃ 1. τὰς Δ4ἰ6- 
λου νήσους. »» Εϑϑάθιῃι [ἡρᾶ- 
γΆΘΟΓΙΙΠῚ 5|Κν 6 Εἰραγθηβίαπὶ ἃ 1᾿- 
Ρᾶγα οπληΐιιπὶ τηᾶ χὶ πη οἵ Ἥφαι- 
στιάδες Θτδοοῖβ, 1ναἰϊπῖ5. Ὑ Ὁ] οδὶ 
εἶν αϊοκηῖαο ἀϊοίαθ.“ ΟἹ αν ον. 
510. δηΐ, Ρ. 8956. Οἵ, ἀδ εἰἶβ 
ϑίγαῦ. 275 5ᾳ. Ὀϊοᾶ. Ν' 754α. 
ΡΙΊη. Ηΐδβι, Ναῖ. ΠῚ 8, 92 544. --- 
-- δὲ ἀνυδρίαν. ἤδηο ὅπην- 
1811 ΟΟπιπιθηΐ, ἀ6 510. Ρ. 349 το5ι}- 
ΤΠ 0 Πἷ0 ΟΠ γπιδὶ δὲ Ἔχ ρ ἰοαὶ ΑὙπ. 

8 2, νέμονται. Οἷ, δἄη. 1 
2, 2. 116, ῶ. 27, 2. -- Κνι- 
δίων ἄποικοι. ἸΒ6 οὐ δίτδθο, 
Ραυβ, [Χ 11, 8] δίᾳιε 8}1}} [νϑ] 
Ὀιοά. Ν 9, αυἱ Οπηϊάϊ!5. ἈΠοαΪο5 

ΠΟΏΠΆ]105 δάϊα 6111], Αἀ4. ΟἸμινον. 
[Ι. 4.1. δυκ. --- οὐ μεγάλῃ. 
Οδίθυὶβ ἑᾶπιθη Δ 60}18 τηδίοτο. Οἷσ- 
οαἶϊϊα Ρᾶυ]ο πη ΠΟΓῸ πὶ 6558. ΧΧΥ 
Μ. ρ48558. ἀἰοῖί Ρ]Ίη, ; ἀπιθίτιπι ΟΓ,, 
βίδα! ογαπι οἱ {γι αϊ ὨΙοά, --- κα- 
λεῖται δέ. Ια αἰϊᾳποιίοη5. δέ 
Ἰερὶ ταῦ, ὉὈῚ τοαῖνα δηπηςδίῖο 
ΘΟ] ΟοαΥ, ροίογαι, Οἷ, ΤΥ ὅ8. 
ΗεἸά. δὰ ΡΙαί. Αθηι, Ρϑι]. Ρ. 178, 
Ὀὰκ. δα Πὶν. ΠῚ 88, 2. Δ δ 0}. 
δὰ Ταο. Αρτῖς, 16, --- τὰς δὲ 
ἄλλας. Τμυον αἰ 68 Ἰοίιαν αυᾶ- 
ΤΟΥ ἰδη ατη ἴπ 5085 Ἀθο ϊᾶ5 ἃ500- 
5067 νἱἀδίαν, Τοίίοπι οἱ οϑ5 4 6πὶ 
ποπιῖηδί Ρᾷα5. 1. 4. Θυΐπαιδ οοπὶ- 
τηθπηογαί ρρὶ. Οἷν. Υ 108. .,ἴη- 
16 ῬΙογοβαμ ἰἈΠΊ6Π.. .. διιοίΟ 65, 
Αγἰβίοιοίοη, Νατγοϊδη πη Ηριδοὶ. 
[Ὁ ϑογπιη. ΟΠ]. 354,1 Ὀιοά. ϑέγδθ. 
Με!. ΡΙη. ϑίορῃ. ἃ]., ἀ6 βερίεἊ- 
ΠΑΤΙΟ ΠΌΠΊΘΙῸ σοπηγνϑηΪϊῥ [οπὶ ΤΊια- 
ογάϊάοὶθ δαάδηϊι ΕἸ ΠΟΠ ΠΊΟΒ, 
Ῥμῃοδπίοιβα, Ενϊουβα.7 9. ΟἿὰν δτ. 
Ι. ἃ. Ηοάϊα ἀπάφοϊπι νοὶ] πιο δεῖ πηι 
ΠαΠΊΘγϑ ἢ σϑοσιδρὶ, Οἱ, Ἠοΐηι, 
Ηΐβι, ὅ1ο, 1 ρ. 87. 844. 848 546. --- 
4Διδύμην. ,,ὐασο πὰποὸ ϑδ] εὶς 
[3 411π6] αἰοία,Κ ΟἸαν ου, Ρ. 414. 
Μαηπουῦΐο ἰάπηθη ἀδοστ, ΙΧ 2 ρν. 
458 δϑὺ Ραπαιίϑ, ϑ'8α νἱάβ ΗοΪπι. 
1. ἃ. Ρ. 41. 860. --- Στρογγύ- 

σους στρα- 
τείβ. θοῦυς γὰρ δι᾿ ἀνυδρίαν ἀδύνατα ἦν ἐπιστρατεύειν. 

νέμονται ὃὲ Διπαραῖοι αὕτας, Κνιδίων ἄποικοι 3 
Ἵ ᾽ -" 9 -» » ᾽ὔ -} ; 

ὄντες. οἰχοῦσι δ΄ ἐν μιᾷ τῶν νήσων οὐ μεγάλῃ; 
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8 καὶ Ϊεράν. νομίζουσι δὲ οἵ ἐκείνῃ ἄνϑρωποι ἐν 

τῇ “ερᾷ ὡς ὁ Ἥφαιστος χαλκεύει, ὅτι τὴν νύχτα 
φαίνεται πῦρ ἀναδιδοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν 
χαπνόν. κεῖνται δὲ αἵ νῆσοι αὗται κατὰ τὴν Σι- 
χελῶν καὶ Μεσσηνίων γῆν, ξύμμαχοι δ᾽ ἦσαν 
Συρακοσίων. τεμόντες δ᾽ οἱ ᾿4ϑηναῖοι τὴν γῆν, 
ὡς οὐ προσεχώρουν, ἀπέπλευσαν ἐς τὸ “Ῥήγιον. 
καὶ ὁ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ πέμπτον ἔτος τῷ πο- 
λέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

89, Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους Πελοποννή-- σεισμοὶ ποῖ- 
σιοι καὶ οἵ ξύμμαχοι μέχρι μὲν τοῦ ᾿Ισϑμοῦ ἡλ- ἀστλξ Ὁ τῆν 
ον ὡς ἐς τὴν ̓ ττικὴν ἐσβαλοῦντες λγιδος τοῦ 
᾿Δρχιδάμου ἡγουμένου, «“Ἰακεδαιμονίων βασιλέως, 
σεισμῶν δὲ γενομένων πολλῶν ἅ ἀπετράποντο πά- 
λιν καὶ οὐκ ἐγένετο ἐσβολή. 
τοὺς χρόνους 

λην. 2.» Ηοαΐδαιθ ᾿ποο}ῖβ Πὶραγθη- 
Β' 005 δίαᾳιιθΘ ΘΟὨ ΘΙΒΊΪ 15 Θ᾽ ΘᾺ} 15 
νυ σαν νοοϑθαϊο ἀϊοϊίαν ϑίγου- 
5011, [081}15. νεῖὸ Βύγοτηθο} 1.“ 
ΟΙαν ον. Ρ. 410. --- Ἱεράν. 
ΡΙεὰς νοοϑίυν Ἱερὰ Ἡφαίστου 
Ὀιοὰ. Υ 7, οὐ Ἰάοῖνοο 40 8115 
οὐϊδ, Βἰ Πρ Ἰοἶτον Ἡφαίστου νῆ- 
σος, ᾿οάϊε Ν᾽ υ]οδηΐα 5θὰ Ὑ α]Οδ 0. 

8 8. νομέξουσι δὲ οεοἰ. 
Ηδπο ψυϊδὶ ορί πίοπθηι οὑν δαάϊ- 
ἀετῖε, ΤΙ. ἴρ88 5 βῃϊῆοδι Δ ΥθῚ5 
ὅτι... καπνὸν. -- ἐν τῇ Ἱερᾷ 
χαϊκεύει.  Θυοὰ ἀ6 οἴδβεῖπα 
Ψυϊοδπὶ ἴῃ Ηΐογα βοῦῖθιν ΤΊθΟ,, 
1ἴὰ δὺ 4115. ἀθ Τίραγα, ἃ" ἈΠ8 
δ αἰϊαὰ εχ 1118 1η8}}}5 ργοάϊίατη. “" 
Πα κΚ, Οδιβᾶπι ἀἰββθηβιβ ΡΘΗ, 
Ῥιῖοὰ, Υ 1 μὶ5 νϑιθῖβ: αὐται δὲ 
(αἴ νῆσοι) πᾶ σαι πυρὸς ἐσχή- 
κασιν ἀναφυσήματα μεγάλα, 
ὧν κρατῆρες γεγενημένοι: καὶ 
τὰ στόματα μέχρι τοῦ νῦν εἰσὶ 
φανερά. δε Ηϊοτδα παίαγὰ βρη 
Ῥγδθίθυ ἔμαθα νἱά. ϑογπιῃ. 250 
544. εὐ ϑίγαθ. 1, ἃ, ὅρον οοη- 
᾿αποιίϊοηβ ὡς ἐν Τ τπτο, οἵ, δάη. 
1 08, 1 εὐ 51|1πλ}Π1Δ οχοτηρία Ὁ Ἱ, 
2. 12, 1. - Σικελῶν καὶ 
Μεσσηνίων. Μοβϑθηϊ θηϊπὶ 

ΤΒπον τα 5 Χο]. ΤΙ, 85θοί. 1. 

καὶ περὶ τούτους 
- » -»" 9 

τῶν σεισμῶν κατεχόντων, τῆς Εὐ- 

ΠπΠΟη ογαπί ρᾶγβ ϑἰοα!οτηι, 568 
Σικελιωτῶν ; ὅ΄ἴου!! δαΐπι θαυ θαγὶ 
ΘΥδηΐ, ΠῸΠ ἰοιϊὰ5β 5101Π1|86, δϑὰ 
Ρᾶγιϊβ βθρίθπίγ 9Π8}1}5 οἱ τηθαἰτου-- 
γτϑῆθδ8 Ἰμορίο γιά. ΥἹ 2 οἱ δάῃ. 
1 110; 

ΟΔρ. ὅθ. Οἵ. Ῥιοὰ.. ΧΙ 59, 
αἱ 486 8 3.544. παΡγϑηςν γοῦ- 
05 δχίο!ῖι. --- 81. Ἅγιδος τοῦ 
᾿Δρχιδάμου. Ατομίάαμηαμι, αὶ 
Ῥοβίγοπιο ΠΠ| 1 ποπιϊηδίι8β δϑῦ 
(μ8πὶ ο. 30 ΟἸδοπιθῆθβ δβχθγοϊ (1 ΠῈ 
ἀυχ 556 ἀἰοίιβ 650)5 οἰ ποῖ 6. Δ ἢ ΠΌΤ 
427 ταογία πὶ 6558 ἀοιηοηδϑίγδί 
ΟἸϊπυ, ἴῃ αβὶ, Αὐ, Οἱ. Κυαορ. 
διυα, 15, Ρ. 161. -- σεισμῶν 
νἀ ἀπετράποντο πάλιν. 
Τάθπι ὟΙ 95, 1 ἴαοίαην ν᾽ ἀθὈ  πλ115. 
ΙΓ ΠΟΥ ἰουγᾶθ γθηοῦ θ5. ταοῖϊ 
ΤιΔοραἀδοπιοηϊὶ 41105 ἀπο65 οὔθᾶνο- 
γαης ὙἼΠΙ Θ, ὅ οὐ ΠΟΥ ΘΙ ἢν} πὶ 
ΠΌΠΊΘΓ ΠῚ οπϊβουπηΐ Ὑ1Π 11, 8. 
Τοῦγαὰθ ποθ ἰἴοὰ ΑἸΠ ΘΗ Θἢ- 

βίιπι οἱ (οὐ πυ ϊογαηλ ΘΟὨ ΟΠ 65 
«ὰγθδίαθ ϑὰης Υ' 45, 50, 

8. 2. κατεχόντων, ΟἿ ΠῚ 
οδεϊηδγοηῦ, ρον δ᾽ αγ θ ηΐ, Οἵ. 
δάη, 110, 1 εὐ ϑομνοῖρη. δὰ 
Αρρὶ. 11 Ρ. 128 εὐ 46 418 οἰαβ- 
ἄδιη νογθὶ νὶ ἱπίγαηϑιτῖνα 86}. ΤΥ 

6} 
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βοίας ἐν Ὀροβίαις ἡ ϑάλασσα ἐπανελθοῦσα ἀπὸ 
τῆς τότε οὔσης γῆς καὶ κυματωϑεῖσα ἐπῆλϑε τῆς 
πόλεως μέρος τι, καὶ τὸ μὲν κατέκλυσε,. τὸ δ᾽ 
ὑπενόστησε, καὶ ϑάλασσα νῦν ἐστι πρότερον οὖσα 
γῆ καὶ ἀνθρώπους διέφϑειρεν ὅσοι μὴ ἐδύναντο 
φϑῆναι πρὸς τὰ μετέωρα ἀναδραμόντες. καὶ περὶ 
᾿ἀταλάντην τὴν ἐπὶ Ποκροῖς τοῖς Ὀπουντίοις νῆ-- 
σον παραπλησία γίγνεται ἐπίκλυσις. καὶ τοῦ τε 
φρουρίου τῶν ᾿᾿ϑηναίων παρεῖλε χαὶ δύο νεῶν 
ἀνειλχυσμένων τὴν ἑτέραν χατέαξεν. ἐγένετο δὲ 

ὕαρ. 89. 8. 2. ἐπανελθοῦσα. Νυΐϊρο εὐ Βοκιι. ἐπελϑοῦσα. 
γ5 50 ΠΟ] βία πη ΘΟΙ Πρ ἃ5 ἰεβ᾽558 ἐπανελῖϑ'. ϑὶς οἰϊδπι ΡῬᾶυ]ο ἰπίογι 5. ἀα 
δδάθπὶ γ6 ἀἰοίιυν ἐπαναχώρησις. 
ἀν. Ηδδοκ. ΟΝ, 8, 
ἴῃ δά. τηδὶ., 

82. -- -τῆς Εὐβοίας ἐν Ὀρο- 
βίαις. Ηδοθο οὐ ἰπίθι 856. δἰ οἱ ΠΊ 
εἷβ, αδθ βοοαπία", ἱπηροηάᾶ 
Β.Πί, Νοα Θηἶπ βι σηϊβοδὶ ἴδυγδθ 
πιοίιβ ἵπ Εαθοοᾶ: ῬΟ 55: ΠῚ} ΠῚ 
ῬιΔον ΔΙ υἶβθθ, βδοὰ 60 ἰδθπΊροτῦα, 
4.0 οὐ ἴῃ Επαθοθα οἱ ἴῃ 4115 Ἰοοὶβ 
ἔρθαϊιθηΐθβ θβϑϑηῦ [οἷ 87, 4], Οτο- 
Ὁ1Π|5. οὐἶᾶπὶ ἰηπβὶ αι πὶ τηδυ}5 ἴη- 
Πα ΟΠ 61 {τ|586.“ Ὁ Αὐτη, ᾽ΠῚ 
[αἶβθθ ποὺ ορρίἀμηι 6 ὑϑοίοπα 
ΤΑΑΥΥ ΠΙΠΟΥῸ ΠῚ οὐ ἈΠ ΠΘαοη]5 ἀοοοῖ 
δίναῦ, 406 δ δοίθπι σοηβι! θηιι5 
44, Ἠοαϊε Βονὶέβ. Μία. 1,681. 
ατδθο. βορί. 1| ρ. 216 εἰ Βαγβίδῃ. 
αἀδθοσν. ΠΡ. 411. -- ἡ ϑάλασσα 
οοι.] ἐπανελθοῦσα ἡ ϑαλασσα 
μέρος ἀπὸ τῆς τότε οὔσης γῆς 
ἐπήλϑε καὶ κατέλαβε. καλῶς 
δὲ εἶπε, τῆς τότε οὔσης γῆς“, 
ὡς νῦν ϑαλάσσης οὔσης, δη- 
λονότι διὰ τὸν σεισμόν. ἄλλοι 
δὲ οὕτως" ἡ ϑάλασσα εἰς ἕ ἕαυ- 
τὴν ἀναχωρήσασα καὶ ὑποστρέ- 
ψασὰα ἀπὸ τοῦ λιμένος καὶ τῆς 
γῆς ἐπὶ τὰ κυματώδη (τότε γὰρ 
μάλιστα κυματοῦυται, ὅταν εἰς 
ἑαυτὴν ἀναχωρήσῃ), αὐϑις δ᾽ 
ἐλϑοῦσα ἐπὶ τὴν γῆν κατέλαβε 
μέρος τι ἕτερον τῆς γῆς, ὅπερ 
πρότερον οὐ κατεῖχε. 8680). 
, Ἐπανελϑοῦσα [Ἰσῖναν] ἴὰγθ ν- 
ΤᾺΠῚ βουϊρίυνα πη ἀποὶ οθηδ5θ0. 

Ταᾳὰθ ἐπανελθοῦσα νογυτὴ νἱά6- 
1 ναϊ!βαία, αυδηι Ρ] ιν} 0115. ΘΟῊ τ ν᾿ πητι5 

κατά Ῥτὸ ἀπό ργδοροβίι πο Ιεσθηά μη οοηΐθοὶς Κυπθρ. 

Ματα ρυϊπηΠ] 80 60, 4ποἀ 
ἴΠῸ ΘΥΓαί, [ἰογ6 γϑοθδϑὶΐ, 
ἀεοῖπάεὶῃ τὴ ἃ αὶ ΠᾺΠῚ ὁ ἀτῃ ἃ 1 πὶ 
56 ΠΟη ΘΠ] δΔαιιᾶὰθ 5108 - 
ὑπ ἢ ΡᾶΓ(Θ ΠΏ 4πῸπδη ἀ ἃ τη ἂτ- 
Ὁ15 ἰηναβιὶις ΑΥη. -- καὶ 

Ν 

το μὲν ... ὑπενόστησε, οἵ 
πᾶ αὐἰά δηὶ Ἰη ᾶΥὶβ ρᾶΓ5 ἰη- 
αηάανὶν (Ἰπππηἀαιϊοπ θη [6- 
οἷ, υἱὐἱ 8 4 ἐπέκλυσε), ΔΙ (6 τᾶ 
νΘΥΟ 56 ΓΤΒῸ5 ΓΘΟΘΡΪ . Ὑπ- 
ενόστησε αἱ ΗΠετοᾶ. 1 191 ὑπο- 
νοστήσαντος τοῦ ποταμοῦ. --- 
ϑάλασσα. - Ἐχβρθοία- 
γουΐβ [ουβιίαη ἐστὲν ἡ, 564 γυϊσᾶ- 
ἰδῆ (06}}. 5ἷο ἱπιογργθίδίαν: ἀπ 
γάμον 8.6 686 Π88 Ταπηὰ ἰδὲ 
δεῖσι Μεου -- διέφϑειρεν. 
Ἢ ϑάλασσα. 

ὃ 8. ᾿Δταλάντην. ,, Οὐαὶ 
δηΐθα ΘΠ ΘΥΒΟΠΘΒῈΒ. δδβϑί, ἰβίῃτηηο 
νἱ πιᾶνῖϊβ τυρίο οχ ρϑθηϊηβαία 
[ὑπ] ἔδούατῃ ᾿ῃ 8! πὶ 5ουιῖ Π]οα., 
[!.-. 4.7. Ψεγαπι Τὸν αἰ θην, απ 
ἤδθο ΘΟἸ]θοθυϊί, τη ἀββθοιίαβ 
6558 ν᾽ ἀοιαν, οὐ ἃηΐο ἱπππᾶδιϊο- 
ὨΘηῚ Αἰαϊαηίαπι ἔιϊδθθ ᾿ηβα τι 
5815. ΠΟΐΪ5 ΘΧΡΙ οὐ πὶ 5ἰἐ οχ 1. 
ΤΙ [ὁ. 82, ἀθὶ νὶὰ, δάπ,7.“ Ηὰ ἃ 5. 
Οὐ. Βυνδίδη. ἀθορν, 1 Ῥ. 191. 
τοῦ φρουρίου... ΣΦ ἘΕΣΕΝ 
δ ρεηρί, οἵ, Μαιι, θν. ἃ 828 Ὁ 
οἱ Ἰηΐτα Υ' 2,4, ἀ6 σα β.6}}0 'ρ501182. 
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καὶ ἐν Πεπαρήϑῳ κύματος ἐπαναχώρησίς τις, οὐ 
μέντοι ἐπέκλυσέ γε καὶ σεισμὸς τοῦ τείχους τι 
κατέβαλε καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ ἄλλας οἰκίας ὁλί- 

γας. αἴτιον δ᾽ ἔγωγε νομίζω τοῦ τοιούτου, ὴ ἰσχυ-- 
ρότατος ὁ σεισμὸς ἐγένετο, κατὰ τοῦτο ἀποστέλ- 

λειν τὲ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐξαπίνης πάλιν ἐπι- 

σπωμένης βιαιότερον τὴν ἐπίχλυσιν ποιεῖν᾽ ἄνευ 
δὲ σεισμοῦ οὐχ ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆ- 
ναι γενέσϑαι. 

90. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐπολέμουν μὲν χαὶ ἐντῇ Σικελίᾳ 
ἄλλα, ὡς ἑκάστοις ξυνέβαινεν, ἐν τῇ Σικελίᾳ καὶ ,}1υλαὶ καὶ, 

᾽ ΕΣ ἈΠ ΈΈΡῚ πριν 2 Μεσσήνη ὑπ᾽ 
αὐτοὶ οἱ Σικελιῶται ἐπ᾿ ἀλλήλους στρατεύοντες ἜθΉμ ΤΕΣ 
καὶ οἱ ᾿4ϑηναῖοι ξὺν τοῖς σφετέροις ξυμμάχοις" δ 
ἃ δὲ λόγου μάλιστα ἄξια ἢ μετὰ τῶν ᾿4ϑηναίων 

8 ὅ. 
αρ. 90. 8 1. ἀλλοι οοαά. 

ἢ 4, Πεπαρήϑ'ῳ. Ἦδπο ἰπ- 
ΒὉΪ]ΔΠη, αι Π| ΟΠ} ΟΠ ΓΘΟΘΠΊ ΓΘ 
ΡΙρέτι δυὲ Ρεϊδοϊθὶ (Πελαγῆσι) 
ΘοπιραγαὈδηΐ, Χιλιδρόμιαν (Ἡ- 
λιοδρόμιαν, “ιδρόμιαν) 6558 
βυβρίοαίαν 16 Κ, ατδθο, 5ορί. 1Π 
Ῥ. 112, ϑοοροίουῃ ΕἾ]. [0, ἅταθο. 
ΠΡ. 22. οἱ 602. οἱ ΒοββΒ. Ὁί. 
Ἄν δο βηη, Απίΐαᾳα, αν. 1 Ρ. 87 οἱ 
Ηοῆη. Ἕἄταθο, Π ῥὶ 1806 54. 
Ῥρρδυθίμαπι εὐ ϑ'οορθίαπι 5ἰπηαὶ 
ποτηϊηδύὺ ΡιοΙθηι. ΠΠ 18, 47. 568 
νἱάς Βυγβίαπ, ἀθορι. Πρ. 587. 
-- κύματος. σῇ Βευηῖ. ὅγηι. 
Ρ. ὅ9. Καδμη. ὅτ, ἴῃ 18. 56}0]. 
8 284,1. -- τὸ πρυτανεῖον. 
ΟΓ. δάη. Π 16, 1. 

8 ὅ. αἴτιον πη 50] η. οβί 
ΒΡ εοίδῃ8 δὰ δορ᾽Απάτιπη τὸν σει- 
σμόν. Ῥοβὶ ἈθαιΡαπι ΘηΪΠ 50 Υ]- 
θθπά πὶ ογδὺ ὅτι ἀποστέλλει. --- 
ἧ ἰσχυρότατος εεἰ. ,,θῃ- 
ὨΪΏ0 βου θοηάππηι νἱἀ οίιν ἐπισπω- 
μένης (56}}, τῆς ϑιαλάσσης), τα 
50] οί πὶ ἰΠ 6]] δία τὸν σει- 
σμόν, αἱ ἀποστέλλειν 5ὶῖ, αὐυοὰ 
ΒΘΙΏΡΟΥ οὖ παὐίαπαθ ἔαϊΐ, νϑγ 
ἰγαηβι σαπι [ἢππὸ Θπῖπὶ ΠΟ 4υ8- 
ἄναί βί πρὶ οχ στέλλειν ᾿πιγδηβιςνα 

πὴ 4} οοαά. Οἵ, δάῃ. 
ΟΥ «ἄη. 

Ῥοβίθη ἃ ὅορἢ. ἴῃ ΡΙΝ]. 571, 
640], υὐ τοοία 58 παρεαὶ ποιεῖν. 
Θπεπηδ ἀπιοάτιπι δπὶπι ἡ ϑαλασσα 
τὴν ἐπίκλυσιν. ποιεῖται ἰ. 6. 
ἐπικλύξει, βῖο. ὁ σεισμός ατγᾶθοθ 
ἀϊοθπάιβ εβὶ τὴν ἐπίκλυσιν ποι- 
εἶν“ Ηεοννονά, δια. Τηυο. 
Ρ. 1406. Οὗ, Κυιορ. αν. 8 52, 8 
δάη, 1. -- βιαιότερον. ὈΓ. 
Βιυίιπι. αν. πιᾶχ. ὃ 600 δάῃ, ὅ. 
δι. αν. ἃ 480, 40 «ἀη. ἰπῆτα 
ΤΟΙ ΟΕ ΝΥ ΠΟΥ. ἘΞΞ 
ἄνευ σεισμοῦ, Ἰά6πὰ εδί φυοὰ 
εἰ μὴ σεισμὸς ἐγένετο. Ἠϊπο 
δχρ ϊοαπάπμη ἂν ξυμβῆναι. ΟἹ. 
Μαίῃ. ἀντ. 8 598, 1 ἃ. 

αρ. 90θ. 8 1. ἄλλα ρῖο 
ἄλλοι πὰπηο τϑβογρβίπηιβ. Οπΐπᾶπὶ 
ΘηΪπη Πἰ 5᾽πί, ουτη 5 1Θ Ὁ] 5ΘοΙ Οὐ τὰ 
ΑἰΒοπβηβίαπι ΠΟΙηΪη6. ν᾽ θϑηίῦ 
ΘΟΠΙΡΓΘῃθηάὶ (οἴ, ο. 108), ΡᾶΓαΠα 
Παρ, Ῥγδθίθσρα οὐδῖίο 4πο- 
46 Ῥᾶγιη. Οοποϊπηᾷ 58]0; ἄλλα 
Ὀθη8. ΟΡΡΟπΪταν Ῥγοχίποῖς ἃ δὲ 
πον ἄξια. ᾿Ἐπολέμουν ἄλλα αἱ 
τὰ ἄλλα ξυνεπολέμει Ι θῦ, 2, 
ὨΌΪ οὗ δἄη. -- ξυνέβαινεν. 
ΞΌΡΡΙ!. πολεμεῖν. 
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164 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ 1", π΄. πα΄. 

οἵ ξίμμαχοι ἔπραξαν ἢ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους 
οἱ ἀντιπόλεμοι, τούτων μνησϑήσομαι. Χαροιάδου 3 
γὰρ ἤδη τοῦ ᾿Αϑηναίων στρατηγοῦ τεθνηκότος 
ὑπὸ Συρακοσίων πολέμῳ, “άχης ἅπασαν ἔχων 
τῶν νεῶν τὴν ἀρχὴν ἐστράτευσε μετὰ τῶν ξυμ- 
μάχων ἐπὶ Μυλὰς τὰς τῶν Μεσσηνίων. ἔτυχον 
δὲ δύο φυλαὶ ἐν ταῖς Μυλαῖς τῶν [ἥεσσηνίων 
φρουροῦσαι καί τινα καὶ ἐνέδραν πεποιημέναι 
τοῖς ἀπὸ τῶν νεῶν. οἵ δὲ ᾿4ϑηναῖοι καὶ οἵ ξύμ- 8 
μαχοι τούς τὲ ἐκ τῆς ἐνέδρας τρέπουσι καὶ δια- 
φϑείρουσι πολλούς, καὶ τῷ ἐρύματι προσβαλόντες 
ἠνάγκασαν ὁμολογίᾳ τήν τὲ ἀκρόπολιν παρα- 
δοῦναι καὶ ἐπὶ Μεσσήνην ξυστρατεῦσαι. καὶ 4 
μετὰ τοῦτο ἐπελϑόντων οἵ Μεσσήνιοι τῶν τε 
᾿Αϑηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων προσεχώρησαν καὶ 
αὐτοί, ὁμήρους τὲ δόντες καὶ τὰ ἄλλα πιστὰ 
παρασχόμενοι. 

ἀεον Ὄ τῶν; ἄνα Ὑ00:΄- Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους οἱ ᾿4ϑηναῖοι τριά- 1 

λοπόννησον, ἄοντα μὲν ναῦς ἔστειλαν περὶ Πελοπόννησον, ὧν 
ἹΜήλον, Τα- ἔστ Α ᾽ Ἴ ἐρῦ9 ἌΣ ) 
ΠΩΣ, 5. ἐστρατήγει 4ημοσϑένης τὲ ὁ ᾿Αλκισϑένους καὶ 

πρίδα. : 
ἀντιπολέμιοι οοἀΔ. Ψόγαπι ρυδεθθὶ ΡΟ]]. 1 160 τὸ γὰρ τῶν 

ἀντιπολέμων ὄνομα, εἰ καὶ Θ. αὐτῷ κέχρηται, σκληρόν ἐστιν. 
σαρ. 90. 8 2. “Πυλάς. α΄. Μύλας. ὅ1ο Ῥῖοα. ϑύν80. δἱ 

βᾶθρο Ῥῖο (55. αἰφὰθ. Αρρίαπ. Οἷν. 1. ν. Πῆυλαί ἰᾶπιοῃ ϑίερ!ι. ΒΥΖ. 

8 4. τὰ ἄλλα. Ε. τἄλλα. Βεκι. τάλλα. Οταβὶ φυϊάοπι 586- 

Ρἰββίπια Τππον ἀἰά6β αὐταγ. 56ά αἱ ἀθ Ἰοααεμαὶ [ουπῖθϊα ἐς τὰ ἄλλα, 
ἴπ 48 οταβὶ5. ρᾷθι!6 οοηβίϑηϊον 5ρδυμῖθαν, (ΔΟθᾶγηι5, δἰϊϑη ΔΠ10] τὰ 

ὄὥλλα ἱπιοτάυμη οἱ δάϊθοίϊνα (εἴ, ΝΠ 18. ὙΠΠ 100) οἱ βυλδίδηϊινα 

(οἵ, ΠΙ 96. ΤΥ 88. Ὗ' 86) ἴπ οπιμῖθβ Εἰ γ]5. θχοθρίο ἀπὸ πηθαϊοουὶ 
δας τη8 10 ἰασίταν, δία αι... οἱ ἴῃ δἰίθιο ἰΙοοῦ Μοβαὰ. Ἀ55ΘΠΠ ΙΓ, 

δχοθρίο βυθβιδιῖνο διϊαπὶ 11 6. 41 οἱ ἴπ πλυ 15 1015 ΠΠ 28, ὙΠΙ 97. 

8.2. Μυλάς. Νύυιο Μίϊαζζο. πιϊηδυϊνὶ β᾽ ΠΝ} 6 ἐΡαῖθοιὶ ἘΧ ΘΠΊ Ρ]ἃ 
-- δύο φυλαί. ϑοίεθδιν δηθὰ. δυῃι ΙΝ 184, 1. Ν' 47, 1, ΥἹ 6, 

Οταθοὶ ποὴ τηΐβοουα ἰηΐθι 58 ἀϊ-ὀ αἱ, Οἵ. ὕδθ8. Β. Οἷν. ΠῚ 12. 

νουβασαπι ὑἰθαῦσηθ. τ 65 5864 [Ιν, ΙΝ 49 ἴμἱΐ, Το. Απῃ. 1 θΎ, 

κατὰ φυλὰς στρατεύειν. Οἱ, Κιυορ. ΟΥν. [ᾶ.. 8 702 δάῃ. 2. 

ΨΙ 98, 4. -- πεποιημέναι. -- τὰ ἄλλα πιστὰ παρα- 
ΟΓ, Μαῖα, αν. ὃ 498. --- τοῖς σχόμενοι, οοἰθΡοτγυπιὶ οδὺ- 

ἀπὸ τῶν νεῶν, (ΛΔυμοηῖοη- ἰδπὶ ἔἸ ἀ 6πὶ ρυϑεβίαδη!θβ. Οἵ, 
β'απη) ἢ} 1110 185 6 πᾶν π5. δάῃ, 1 82, ῶ, 
ορτοβ518. σλρ. 91. 81. Δ4Ζημοσϑ έ- 

8.4, ἐπελθόντων οἵ Μεσ- νης. Ὅδ ποὺ ἰμβίβηϊ ἀμοε οἵ, 

σήνιοι τῶν ϑηναίων. Νο- πᾶ. ποιι. οἱ Ατιβίορι, ἔφα, εἐ. 
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Προκλῆς ὁ Θεοδώρου. ἕξήκοντα δὲ ἐς Μῆλον καὶ 
δισχιλίους ὁπλίτας. ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Νικίας 
ὁ Νικηράτου. τοὺς γὰρ Μηλίους, ὄντας νησιώ-- 
τας καὶ οὐκ ἐθέλοντας ὑπακούειν οὐδὲ ἐς τὸ αἵ- 
τῶν ξυμμαχικὸν ἰέναι, ἐβούλοντο προσαγαγέσϑαι. 
ὡς δὲ αὐτοῖς δῃουμένης τῆς γῆς οὐ προσεχώρουν. 
ἄραντες ἐκ τῆς ήλου αὐτοὶ μὲν ἔπλευσαν ἐς 
᾿Ωρωπὸν τῆς 1 ραϊκῆς, ὑπὸ νύκτα δὲ σχόντες εὐθὺς 
ἐπορεύοντο οἱ ὁπλῖται ἀπὸ τῶν νεῶν πεζῇ ἐς 
Τάναγραν τῆς Βοιωτίας. οἱ δὲ ἐκ τῆς πόλεως παν- 
δημεὶ ̓ ᾿ϑηναῖοι, ἹΙππονίχου τε τοῦ Καλλίου στρα- 
τηγοῦντος καὶ Εὐρυμέδοντος τοῦ Θουκλέους , ἀπὸ 
σημείου ἐς τὸ αὐτὸ κατὰ γῆν ἀπήντων. καὶ στρατο- 
πεδευσάμενοι ταύτην τὴν ἡμέραν ἐν τῇ 'Τανά- 

αρ. 91. ξ 3. τῆς πέραν γῆς οο44. ΟἿ. δά. 

Ουρια Ηΐϊβι. αν. ΠΡ. 8382. ---Ο ρὰν γῆν ἰἰὰ οοηβίαηϊοι ἀρρο]1ὰ- 
δισχιλίους ὁπλίτας. Ὀϊοά. 
ΧΠ 8 τἰὰ τοῖα ΘΟΠΊΠΙδΙη οὐδὲ 
οὐ ἰθπιροῦα σΟμδιπαϊ!. 

8 ῶ. ὄντας νησιώτας. 
005 ρϑνοτα 5101 ἀθῦεγε ΑἸ πθηΐθη- 
5685 ΟΧΙβιτηραηΐ, Οἵ, Κ᾽ 97. 99. 
ΨΠ 51,1. --- οὐκ ἐθέλοντας 
ὑπακούειν. Οαΐα 1,δοράδεπιο- 
ἩΪΟΓΙΠῚ οτγδηΐ ΘΟΙοηΪ. αν 
84, 2. --- ἐς τὸ αὐτῶν ξυμ- 
μαχιπκὸν ἐέναι, ἵπ ᾿Ρ50Γὰ πὶ 
Βοοϊοίδίοιη ναπηῖτο, Οἵ δάη. 
22, 6. ἘἘδάθπὶ τῸ8 ᾿ΘΧΡΤΙ ΜΉ ιν 
., 36, 1 γεογθὶβ ἐς τὰς ᾿4ττικὰς 
σπονδὰς ἐσελϑεῖν, 181, 3 ἐσ- 
γράφεσϑαι ἑαυτοὺς ἐς τὰς 
σπονδᾶς. Τυϑηβιτῖνε αἀϊοϊξαν ἐς 
τὰς σπονδὰς ἐσαγαγεῖν Ν 88, 
δ, καταναγκάξειν ἐς τὴν Ἀ,ϑη- 
ναίων ξυμμαχέαν ΙΝ 11, ἃ. Τά δὶ 
ααοὰ ΜΕ τη ὙΠογδθ ᾿ἰπβυϊδθ 
ἴπ6 0} }58. ̓ πηρ  γαίιπὶ 6586 ὁχ Κίγοῃ- 
ΒοΟΙ͂. Οοτρ. ἰπβοῦ, Αἰ, Τα, 38. 
251 σορπῃοϑοῖ ροίοϑί, Οὗ Κοθῆ!οῦ 
ἀε Εοεδά, Πεἰῖδσο - Ατὸ, Ρ. 146. 

8 8. τῆς Γραϊκῆς. Οἷ, ἀάη, 
28, 8. Οὐοαἀϊοιαπιὶ βου ρί γα τη 

βῖο ἀείεηαϊς ἀοο6]]οτ: ἡ Θ υἷα 
Οτορὰβ 6 τοσίοπα ἘΒαροθδθ 5ἰϊἃ 
δδί, ραϊο ἀσγιπὶ Οτορὶ τὴν πέ- 

{1} 6556, ἃ Πᾶθο ἀρρεο!αίϊο ἴῃ 
ΠΟΙΊΘἢ ΡΓΟΡΥΙαπὶ αὐῖγθί, δίααθ 
Οτορὶ ἄρον πο ἡ πέραν γῆ ἃυ- 
ἀϊαὶ, αὐδπιαιιαπ Εαθοθα ποπ 
Δρρε!!αιᾶ.“: 5οᾷ Πᾶδο τηργᾶ θϑί 
ορ'πῖο. ΝΠ} δὰ ἤππο Ιοειπι 
Ηονοά. ὙἼΙ 44, Ὁ] τὴν περαίην 
τῆς Βοιωτίης χώρης ἰμίο! 6.8 
Ρᾶτγίθπι Βορθοιϊδε ἐχαάνοι- 
515 ΟΠιδ] οἴ ἀ δ) (4 πη πη 80 
ΠῚΘΠΊΟΥΑν 1) 5118 Π|, --τ- σχόντες, 
ΔΡΡυ]5ι. Οἱ 29, ις 
8. ἍΠν ον δὲ ἐκ. 32)" 

ναῖοι. Οἵ, αάη. 1 8, 2. --- [1π- 
πονίκουτοῦ πα γον »Ηϊο 
ΗΙΡΡοηπΐοιιβ βοοοῦ Αἰ θ᾽ 15. οἱ 
ἘΠῸΒ 6Χ αἰ 1551 Π|15 ἀγαθοὶβ δὐδί. 
Ῥίον οἷτι5 Ο}Π185 ᾿ασαίιβ οὔθοῖβϑα 
αἸοίτατ, αὖ ΤῸ Χ ῬΘΥΒΑ ΠῚ [ἌΤη ΟΒ.1ΠῚ 
{Ππ4 ΤΟΘἀπι5. δοοίρουθι ΜΟΙ σι- 
πηοηΐ πὶ γψυἶσοὸ νοσϑίιν͵.““. ΑὙἢ. 

Οὐ, Βοροκῃ. Θεοοη. οἷν. Ατϊιθη. 
Ι Ρ. 629 544. --- ἀπὸ σημείου. 
Οἱ δάῃ, Π 90, 4. -- ἐς τὸ 
αὐτό, ἴῃ Εὰπ ἃ τα Τὸ οἵιπι. 
οἱ Ἧ ὅδ, 9, Θιπηίιον ἐν τῷ 
αὐτῷ εἶναι οἱ ἃ]. ΟἿ, δάη. ΙΓ 
38, ἵ. 
ξ ὅ. ἐν τῇ Τανάγρᾳ, ἀρυὰᾶ 

ΤΑπαρτδη βῖνγα ἴπ {ἰπὶδ5 



Ἀἄλειὰν τὴν ἐν 

106 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ 1, πα΄. πβ΄, 

γρᾳ ἐδήουν καὶ ἐνηυλίσαντο᾽ καὶ τῇ ὑστεραίᾳ μάχῃ 
κρατήσαντες τοὺς ἐπεξελϑόντας τῶν Ταναγραίων 
καὶ Θηβαίων τινὰς προσβεβοηϑηκότας καὶ ὅπλα 
λαβόντες καὶ Τορσούη στήσαντες ἀνεχώρησαν, οἵ 

μὲν ἐς τὴν πόλιν, οἵ δὲ ἐπὶ τὰς ναῦς. καὶ παρα- 
πλεύσας ὁ Νικίας ταῖς ἕξήκοντα ναυσὶ τῆς 4ο- 

, " 

χρίδος τὰ 
᾿ ἐπὶ οἴκου. 

ἐπιϑαλάσσια ἔτεμε 
ν 3 , 

και ἀνεχωρησεν 

92, Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον 1ακεδαιμόνιοι 
Ἡράκλειαν τὴν ἐν Τραχινίᾳ ἀποικίαν καϑίσταντο 

᾿ ἀπὸ τοιᾶσδε γνώμης. Μηλιῆς οἵ ξύμπαντες εἰσὶ 
μὲν τρία μέρη, ΠΙαράλιοι, ἱερῆς, Τραχίνιον" τούτων 

τρόπος ταύ- “δὲ οἵ Τραχίνιοι πολέμῳ ἐφϑαρμένοι ὑπὸ Οἰταίων 
ὁμόρων ὄντων, τὸ πρῶτον μελλήσαντες ᾿Αϑηναίοις 
προσϑεῖναι σφᾶς αὐτούς. δείσαντες δὲ μὴ οὐ σφίσι 
πιστοὶ ὦσι, πέμπουσιν ἐς Πακεδαίμονα ἕλόμενοι 

92, 
Εἰ ρα ἢ 
Ῥυκ, δὰ ΤΥγς τ8. 

8 1. 

Μοϑβαιι. 

ΒΝ 15. 9. 

ἐν Τραχινίᾳ δος ὑΡθ5. ὈΪ8δ νοοαίαγ ἃ ὨὈϊοά. 
ἀρὰ ἃοὔι. 

Ἡράκλεια ἡ ἐν Τραχῖνι ΑἸ} Βθπιροῦ αὐϊτιν ΤἼμογ αἰ 65. 
ϑεὰ οχ Μοβαι. 

Τραχινίᾳ Ο. Ε΄, Βᾶ8. αν. Ε. αν, Ψιη. πὶ. Ὑ 4}. 
ΟΓ, 

Τραχῖνι, απ ἂρρεἰ!διίοπε 
δ δ  ΒῸ δὰ 

ἀποαιιθ Τραχινίᾳ ἴοι Ἠοίμι, 
Νοπιϊπαιαν οἰἴα πη Ἡρακλεια ἡ Τραχινία, Ἡράκλεια τῆς Τραχῖνος, 
Ἡρακλεια ἡ Τραχὶν καλουμένη πρότερον. 
δὰ Πιοά, ΧΙ 59 οὐ Πἰο Βιοοιηᾷ, 
α0ἃ ΤῆϊγῸ τηοάο ἀεἰεπαϊι ΒοΡΏἢ. ϑγηϊ, 

ἐς (μ]1πὶ Τραχῖνι ἐς ΟὉ Οδίθγοβ ἰοθῦβ Τῆπο.) ογὶς Βεπρᾶ., 
σον καϑίστασϑαι ἐς φυλακήν ᾿ΙΘβἽΠΊι}5 ΨΉΓ 50. 

Οἴ, θυκ. 1. ἀ. ΝΥ» 658. 
ψυΐϊρο εἰ ΒΕΚΚ. ῖο Τραχινίαις, 

Ῥ. 064, Ἐχ 60 Τραχινέᾳ 
αὐ Ἴα- 

ϑεᾷ Τραχῖνα 
γϑοίϊιβ ατὰπι Ἡράκλειαν ἐς ἀποικίαν καϑίστασϑαι αἰϊκειΐδ. 

δὴ ρα ρας ΟῚ ἸΘΩΣ θν ΜΠ 
ΟἿ; ΘΡ, ΑΒ. ΑΝ δ, 
ΤΣ δ. ὩΣ ψ ὃ. ᾿-- ὅπλα. 
Τῶν πεσόντων ἐν τῇ μάχῃ. 
86. τῆς Ποκρίδος" 

Ὀπουντίας. 
Ὅαρ. 92. 54. Οἷ. Βίοι. ΧΗ ὅ9. 

-- 81. Ἡράκλειαν τὴν ἐν 
Τραχι»έα: . ΟἿ᾽, Βα, (ὃς. 9.ὰ 
Εἰι1ι5 νἱὰ, 8 06. ϑδίγαυ, 428. 1ιν, 
ἈΧΧΨΙ ς τ Κύιῖϑ. Ἐ6}}...ϑ 1 ὦ 
Ρ. 128. Βαγδίαῃ. ἀθορν. 1 Ρ. 94. 
-- ἀπὸ τοιᾶσδε γνώμης, 
Ποο ΘΟΠΒἾ110, ΕΝ ἀς δᾶ 8, 
8 2. Μηλιῆ . τρία 

μέρη. δος ᾿ΑΡ Η ἀπλ κα Μδι, 

τῆς 

αν. 8 819. Τὰ 5ῖο ἱπίθγργείανο: 
ΜεοΙϊθ 565 58 π| {Γ65 Ρᾶγίοβ, 
Ϊ, 6. Θοηϑίδη 6Χ ὑγὶθὰ8 ρδγν- 
οἰὐῦ 5. 6 τ οἵ, Τωραῖς. ατδθο, 
56ρι, Πρ. 1954. --- Οἰταέων. 
Ηο5, 4ὰὶ ὙΠ] 8. ἰίθγιηι οὐ ἴῃ Ηθ- 
τϑοίθαθ σοθ5 ἃ Χρη, ΗΕ], 1 ἃ 
18 οοἰηπηοπιουϑηίαν, ρανίοη Ο6- 
86 ἰηΐον ΤΥΔΟΙΪ ἶο5, Ερ᾿ ΟΠ Θη,Ϊ: 
ἀἴοβ, θουΐθηβθθ οοἰ ἶβ8886. οθηβοί 
Ποάν. ΡῬιὸ Ἀρμηϊδηϊθιιβ ἢϑ)δὶ 
ΜΕ]. θοὸν, Ρ. 44. Αἰιαθηθι δρυὰᾶ 
Τῆιο, οἰϊδπὶ 0 ποπιθῃ Υ 81 
Ιορίταν, --τ μελλήσαντες. ΟἿὮ, 
δάπ, 1184, 4, -- προσϑεῖναι 
σφᾶς αὐτούς. διπαον. ὙΠ] 

1 

“) 2 
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3 πρεσβευτὴν Τισαμενόν. ξυνεπρεσβεύοντο δὲ αὐτοῖς 
καὶ Ζωριῆς ἡ μητρόπολις τῶν “ακεδαιμονίων, 
τῶν αὐτῶν δεόμενοι᾽ ὑπὸ γὰρ τῶν Οἰταίων καὶ 

4 αὐτοὶ ἐφϑείροντο. ἀκούσαντες δὲ οἱ “ακεδαιμό- 
ψιοι γνώμην εἶχον τὴν ἀποικίαν ἐχπέμπειν, τοῖς τε 
'Γραχινίοις βουλόμενοι καὶ τοῖς ΖΙωριεῦσι τιμῶ-- 
ρεῖν. καὶ ἅμα τοῦ πρὸς ᾿ϑηναίους πολέμου κα- 
λῶς αὐτοῖς ἐδόκει ἡ πόλις καϑίστασϑαι" ἐπί τε γὰρ 
τῇ Εὐβοίᾳ ναυτικὸν παρασκευασϑῆναι ἄν, ὥστ᾽ ἐκ 
βραχέος τὴν διάβασιν γίγνεσθαι, τῆς τὲ ἐπὶ Θρά- 
κης παρόδου χρησίμως ἕξειν. τό τὲ ξύμπαν ὥρ- 

δμηντο τὸ χωρίον κτίζειν. πρῶτον μὲν οὖν ἐν 
“Ἰελφοῖς τὸν ϑεὸν ἐπήροντο, κελεύοντος δὲ ἐξ- 
ἔπεμψαν τοὺς οἰχήτορας αὑτῶν τὲ καὶ τῶν περι- 
οίκων. καὶ τῶν ἄλλων λλήνων τὸν βουλόμενον 
ἐχέλευον ἕπεσϑαι πλὴν ᾿Ιώνων καὶ ᾿Αχαιῶν καὶ 

8 ὅ. αὑτῶν. Ιπῃ ρ]εοτίβαα 1 γῖ8 αὐτῶν, [οτίαβ56 σεοίθ, ΟἿ, 
ϑάη. 1 17. Μαυϊσαίαθ ἰάθη δυϑϊοα 5. ΠΟῊ τ αροεϊ 5. πο νἀ θίαγ ΟὉ- 
βίαιο Οἵ, δάη. 1 18,1, 

πλήν. πλήν γ᾽ 1ι. ΒΕΚΚ, 864 γέ ἀυδτηηθᾶπι πο τᾶτο δά πλήν 
οἰασαπίον δααϊζαν, τππὶ τἀτηθη ᾿ἰΌΓΟ ΠΟῚ ΟἸΠΠΪ.ΠΊ ΡΥ Θβίδ 1551Π10 006- 
ἀϊοπάττη ΠῸΠ Ῥαϊδν ] ΠΊΤΙ5. 

50, 8. ΟἿ, δᾶη. 11, 4. 1 πηϊ}-ὀ ΙΝ 96, 2. --- ἐπί τε γὰρ : 
νιι5 δοῦ. ροβὶ μέλλειν αὐ Οἱ 80, παρασκευασϑῆναι ἄν, πᾶ πὶ 
ἘΡΡΟΘΙ ΝΠ 5.1. εἴ δάνοτϑβιιβ Βυθοθδᾶῖη ἰδὶ 

8. 8. Δωριῆς ἡ μητρόπο- εοἷαϑϑδπὶι ραγᾶυῦὶ ροβ556. (00 
λις τῶν Λακεδ. Ο. 1101, 2. πιαίοιϊδα παν 8}15 ἔνθα θπιδπ1). Οἵ, 
84. Γνώμην εἶχον. Οὐ. δἄη. 1 40, 6. ΠΙ 88, 2. -- τῆς 

δίῃ. ΠΠ 860,8. --- τοῦ... πολ έἕ- . Θράκης παρόδου χρη- 
μου ΠΩΣ ᾿ς. καϑέστα- σίμως ἕξειν. » [8 οἃ 6οη- 
σϑαι. ΟΥ, Μδμῃ. αν. 8 888 οἱ 51Π8ἃ δάνϑυβιβ ΠᾶπῸ ἰθυγϑῖη ν᾿ ά θη - 
αᾶπ, 1 860, 3, Μαὶε ἂν αὐτοῖς ἰὰγ ἰπῖβ8θ, 486 ροβίοα [ΠΥὦὠ 78 
Ηδγισεγάθη. διυαά. Τηυο. Ρ. 48. 544. Θχβθοιε! βιιπῖκς. Β]0 οπιΐ, 
Νδπι Ῥιδθβθηβ. ΘΟΓΠΠ ΨΟΓΘΟΓΙΠ, -- τὸ ξύμπαν. Οὖ, δάμ. 1 
486. ἃἰϊαυἰϊὰ ἢρουὶ ᾿παϊσαπί, ρὲ 148, --- ὥρμηντο. Οἵ δᾶη. 
586 δά [πτγ ἃ Πῇ ΓΘῖη βρεοίδυε ροίθϑι. 1Π 59, 2. 
ΘΙ 31 84: ἽΝ 9: 3 52... 8 δ: ἐν Δελφοῖς... ἐπή- 
γίγνεσθαι, ΙΝ 10, 8 ξύμμαχον ροντο. ,, ἘΣ ποῦ (γ  ΘΟΟΥ ΠῚ 
γίγνεται... εὔπορον ἔσται, οοΙοηΐδ πὶ ἀδαιιοίπγούατη, 46 αὰ0 
Βεγοά. ὙΠ 8,1 προσγινόμενον ΘΡρδη] θη. δα (δ)! τ. Ηνγπηη. ἴῃ 

γινομένην, 10, 2 γίένε- ἌἈρο]]. δ7. [Ὁιινίαβ Ηἶβι, αν, 1 
ται δεινόν, 2890 γίνονται... Ρ. 412 54ᾳ4ᾳ. ϑομοοπι. Απέϊαυ. ὅτ, 
γίνεται... ἔσονται. υοάὰ ΠΡ. 81.) Μοχ οἰκισταὶ τρεῖς 
Θηΐτη τ, ΟΠ οϑί, 86 οὔ. θὲ ἀᾳθοεδβ οο]οηΐδα υἱ ἀρὰ ΠοΠδηΟ5 
ἁλίσκονται 1 121, 4 οἱ 5᾽ τ 8 υτϊαπινὶτὶ ἀδἀποοηᾶάδε 6010- 
ῬΓαΟΒ ΕΝ 95; Ὡ: Ὗ 98 οἵ, απ, πῖδθ. [ΙἋάἄθπηὶ 18.“ θὰ Κ. ὅδορα 
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ἔστιν ὧν ἄλλων ἐθνῶν. οἰκισταὶ δὲ τρεῖς “ακεδαι-- 
μονίων ἡγήσαντο, “έων καὶ ᾿ἡλκίδας καὶ Ζαμά- 
γῶν. “Σαταστάντες δὲ ἐτείχισαν τὴν πόλιν ἐκ και- 
νῆς. ἣ νῦν Ηράκλεια καλεῖται, ἀπέχουσα Θερμο-- 
πυλῶν σταδίους μάλιστα τεσσαράκοντα, τῆς δὲ 
ϑαλάσσης εἴκοσι. νεώριά τὲ παρεσκευάζοντο καὶ 
εἶρξαν τὸ κατὰ Θερμοπύλας κατ᾽ αὐτὸ τὸ στενόν, 
ὅπως εὐφύλακτα αὐτοῖς εἴη. 

95... Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τῆς πόλεως ταύτης ξυνοι-- 
κιζομένης τὸ πρῶτον ἔδεισάν τὲ καὶ ἐνόμισαν ἐπὶ 

διότι οὐκ 
ἐπίδοσιν ἔλα- 
βεν ἡ ἀποι- 

κέα, 

8 ὁ. τῆς δὲ ϑαλάσσης. 4 ὲ δὖ οριϊμηῖβ ΠΡ υῖ5. πλιὰ] αϑοβῦ, 
ἤρξαντο Ῥ͵ΥῸ εἶρξαν τὸ οπτηθ5 ρυδθιον ΡᾺ]. 

ἰδτη θῇ βίῃ ρα οὐκεσταί, Ἰηϊογά τη 
οιἰαπὶ ᾽πὶ οομηπηθπηογτδηίαν, ΟΝ, 
ΥΙ 8. 4. ὅ οὐ ϑομοθῖη. Απιῖαα. 
ἴαν, Ρ. 420. 56α δριιά 1,ἀοοᾶδε- 
ΤᾺ ΟΠΪΟ5 ΠΐΟ ΠΙΙΠΊΘΓΙ5 Θὐϊδηι ἴῃ 4115 
ἀποῖθιβ ἔγθαιθηβ ουαί. Οἱ, δάῃ, 
100, ῶὥ. δ πιηηθῦο ΘΟΪΌΠΟΙΙΠΙ 
νἱά, απ, 98, 2. υδε δαίοπι ἀδ 
Αομδοὶβ ἢ Ἰοσαηΐν, ΡΌΡΠΔΓα 
ν᾽ ἀ θη ταν οπη Χ θη, Ηδ]], 1 2, 18. 
Οἷ, ἰαπλθη ἰδὲ ἱπίογρυ. οἱ Τῇῖ]- 
νγ8}}. Ηϊβι. αν, ΓΥ ῥ. 9ὅ οὐ στιν 
ΡῬεϊορ. 1 τ. 418. 

8 6. καταστάντες. σ΄. αα- 
ποῖ. 86, ὅ. --ὀ ἐκ καινῆς, 
ἄεπαο. Οἷ. Βεγπ]ν. ὅγπί. ρ. 188 
9ηι ὙΠΠΠ|ΡυΒό πον στη τὃ,.915.5 κ΄ Ὁ; 
Βοι. δὰ ὅόορῃ. ἀπι, 912, Απιθὰ 
οδηἶπὶ ἰδὶ ΤΥΔΟΠΪβΒ ἀγῦ5 [πογαί, 
αυϑηϊ] 5Ξ6Χ βίδαϊαᾳ δὐ[αϊββο δἂὖὺ 
Ηδυδοῖοα αἰβυιτηαὶ ϑίγαυ, 428, 
Θερμοπυλῶν ἐεΡ μρρ σὰ 
τεσσαράκοντα. Ουϊπάθοῖπι 
βίδαϊα Ἠδυοάοίιβ ἀϊοϊαν παπι6- 
ΓΆΓΘ, ατὰ ἀ6 τὸ νἱά. Κυυβ. Ηδ]], 
Π 0.198. ΟἹ-" ἀ6η: ΡΓΟΧ. -- 
τῆς δὲ ϑαλάσσης εἴκοσι. 
»»Ῥ υ Πγ6ὲ ἑατηθη ϑίγαθο 429 δπο 
ὌΓθοτη ἃ ροτίὰ ΧΙ,, ποη ΧΧ ειὰ- 
ΟἿἿΒ δ0εββθ."“ ἤυᾶ8. .,.ἢδοο 
ΘΊΓΔθΟἢΪ5. ἀοἤηϊιῖο ποθὴ τοριρηδί 
ΤΙ αὶ ἀὐθοπὶ ΧΙ, ϑίαάϊα ἃ 
ΤἼΠΘΥΠΊΟΡΎ 85). δὶ ρογίι5. δὲ πᾶνᾶ- 
᾿ἴὰα οχϑιγιιοία οὐδηὶ, αἀἰβίαγο 86γ]- 
θ6ηι. Μαῖθ οἷ ΧΧ ἰδῃίιπὶ 
βἰδαϊα Ὁ γθὲ τοπιοίαπι ηοη ἰὰ 

σῇ βίη, 

ἀϊοϊίαγ, αποᾶ ἀρὰ ρογίαΠ) ογδί, 
566. ΡΥοχίπηᾶ ρ᾿δ18 βἴηιιβ Μα]ϊδοὶ, 
δὰ 4ιᾶπὶ τγθοία νἱὰ ἃ Θείδε δὴ- 
Θα]ο, πὶ Ηδυδοῖθα Ομ α οἰδΐ, 
Ῥουνθηϊγὶ ροΐογαῖ, [01 νϑῦὸ δαπᾷ 
τηπ 5 ρτγοΐαηαα ογᾶΐ αιιδτη α4πᾶ6 
Ῥονγίαπι γε] ρᾶννὶβ αὐ θοογιπ π8- 
νἱρ δ ἀδνεί. ἦς Α σης, απὶ ργαθίογθα 
παίθαγατη ταρίοηΐϊβ ΤΠΘΥΠΟΡΥ 85 
ν]οΐηδθ νϑὶάθ τηυίαίαπη 6588 δά- 
ποίαι. Οἵ, Τρακ, ὅταθο, ββρί. 
Π ο. 10. -- εἶρξαν τὸ κατὰ 
Θερμοπύλας, οοοϊπάεραπὲ 
ΒρΡδιίϊ πὶ νΘΥβιι5 Τ ΠΥ ορΥ- 
185 βρθοίβϑη8. θὲ νειθο εἴργειν 
οἵ, Ποπι. Θά. ΨΙ 88, ἀεὲ τὸ 
κατὰ 84η. ὅ1, 8, ΑἸτογᾶ βου! ρίαν 
ἤρξαντο ἀυαθιβ ἀδ οδηδ5ἷ5. ἀἰ5- 
ΡΠΙοοὺ, ρυϊπιαπι 4ποα ΤΠΘΥΠΊ ΟΡ 6 
ΠΟ ΡΓΟΧΙπὴ6 Ὁ ὑτθὲ ἀϊδίααπί 
ΠΘ416 ψΟΥΪ βἰ πη1]6 οϑί 605 ἴῃ τὸ- 
τη οτἴογ ’ο00 παναἰῖα ΘΟηΒ1|{ι|1856, 
ἀεῖπάς. αὐυοὰ ὅπως εὐφύλακτα 
αὐτοῖς εἴη δὰ πιιμϊμηθηταπι ρτο- 
οὰ] ἀτιθῖο βρθοϊαηί, [ὰ ἰηβίδ γᾶ 555 
νἀ θηΐαγ, φαοα ΟἸἸπὶ ἃ ΡΠ ΘΟΘηβ θιι8. 
Θχϑίγαοίιτη ογαΐ, ἀθ 480 οἵ, Ηδτγοά. 
ΝΠ 110. Βεϊϊααῖαο αἄθὰο οχίδης 
(οἴ. (6}}. Τυϊποναν, Ρ. 239). Νδιδπι 
ΒΟΥ ραγδ ἢ ρΥΐμηιι5. ΟἸα58. γθοθρί .. 
-- εὐφύλακτα." σ΄, Μαμῃ. 
αν, 8 448, 1 εἰ εὐφυλακτότερα 
ὙΠ] 58. 

Οδρ. δ. δι: ξυνοιυκιεξο- 
μένης. [πο] δηί5. ἢἴο ρτῸ βἰπὶ- 
ΡῬΙΪοὶ οὐκιξομένης, κτιξζομένης 

ΙΝ δνων. ......... 
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τῇ Εὐβοίᾳ μάλιστα καϑίστασϑαι., ὅτι βραχύς ἐστιν 
ὁ διάπλους πρὸς τὸ Κήναιον τῆς Εὐβοίας. ἔπειτα 
μέντοι παρὰ δόξαν οὐτοῖς ἀπέβη οὐ γὰρ ἐγένετο 
ἀπ᾽ αὐτῆς δεινὸν αὐδέν. αἴτιον δὲ ἦν᾽ οἵ τε Θεσσα- 
λοὶ ἐν δυνάμει ὄντες τῶν ταύτῃ χωρίων καὶ ὧν 
ἐπὶ τῇ γῇ, ἐκτίζετο. φοβούμενοι μὴ σφίσι μεγάλῃ 
ἰσχύι παροικχῶσιν. ἔφϑειρον καὶ διὰ παντὸς ἐπο- 
λέμουν ἀνθρώποις νεοχαταστάτοις. ἕως ἐξετρύ- 
χωσαν γενομένους τὸ πρῶτον καὶ πάνυ πολλοὺς 
(πᾶς γάρ τις “ακεδαιμονίων οἰχιζόντων ϑαρσα- 

, Ἵ , ΄ῳ Ἀ ’ ᾿ 3 , : 
λέως ἥξει. βέβαιον νομίξων τὴν πόλιν) οὐ μέντοι 
, . » - , 
ἥκιστα οἵ ἄρχοντες αὐτῶν τῶν “ακεδαιμονίων 
οἵ ἀφικνούμενοι τὰ πράγματά τὲ ἔφϑειρον καὶ 
ἐς ὀλιγανϑρωπίαν κατέστησαν, ἐκφοβήσαντες τοὺς 
πολλοὺς χαλεπῶς τε καὶ ἔστιν ἃ οὐ καλῶς ἐξη- 
γούμενοι᾽ ὥστε ῥᾷον ἤδη αὐτῶν οἵ πρόσοικοι 
ἐπεκράτουν. 

Ἰερὶ δἰποίαιί ΒΙοοπιῇ, ΘΟΙΠΡΆΡΔἢΒ 
Ἐὼπν. Ηθο, 1116. [1139.] -- ἐπὶ 
τῇ Εὐβοίᾳ) κατὰ τῆς Εὐ- 
βοίας. ὅιιοι. Οἱ, 92, 4. 
Κήναιον. Οἵ, ιν. 444. 446, 
ἈΠ} ρτορα Ονθιπὶ οὐ ΤΠ ΘΙ ΟΡ} 85 ετρύχωσαν. ῬΙπΉΠ ον ΝΠ 48, 
ΘΟΠίγΑΡΪ ΠῚ 6ε86. αἀἰϊοϊίαγσ. Ποάϊθ 2. οἱ 5 ΠΡ ΙῸΧ ΙΥ 60, 2. ΝΙΙ 28, 
ΜμΜιϑάδαβ. ΜΝιά. ΙμρᾺΚ, ἀτᾶρθο, 8. καὶ πάνυ πολλούς. 

Βθρ. 8286. -- ὧν ἐπὶ τῇ γῇ 
ἐκτέξετο) ὧν ἐπὶ κακῷ τῆς 
γῆς ἐκτίξετο ἡ πόλις. Ό6Π0]. 
οἤ, Υ ὅΙ, 2 οἱ δάη. 140,6. Νοη 
6556 ἐν ἀρραγοῖ εχ Γ᾽ 51. --- ἐξ- 

βερί. ΠΡ. 67. Βαυνβίδη ἀδοσυ, 1Π 
Ρ-. 401. 

8 2. αἴτιον δὲ ἣν εεἰ. Πε 
σοηἤογτηδίίοπα ογδίϊοηἶβ οὗ, ΙΥ̓ 
0; Ὁ... ΟΔΙΠ’ 9. 5. εἰ, Μδιι}-. τ. 
8 809} ιβς π- οἵτε Θεσσαλοί. 
Ηυΐς τέ Ροβίθα ῬῸΓ ἈΠΔΟΟΙ ΠΟ ἢ 
ΒΑΣΙλομΙθῶς οὐ μέντοι ἥκιστα 
((.ὄ 6. καὶ οὐχ ἤκιστα δαϊεοίᾶ 
ΟΡΡοβίτϊ βρη οαιῖοη 6) ν᾽ θπίιΓ 
Ἐπ ΒοΒήρας β᾽ Ποὺ αἰαιιθ Δ] 10] 

δέ (οἵ, δάη, 52, 2) ἰῃίοῦ 
58 τοβογυμιαν, ΝΠ. ῬΥΟΧΊΠΊι ΠῚ 
καὶ ὧν εὐπὶ ἐν δυνάμει ὄντες 
σΟΠϑουθί, δυνάμει, ἰ. 86. 
ἐξουσίᾳ, κράτει. ΤΠ655415. ρᾶ- 
Ταΐϊθθθ ρᾶννοβ ῬΟρΡυΪο5. νἱοῖη 08 
ΔρΡΡᾶγοὶ εχ 11 101, 2, υδἱ νἱὼ, 
δάη. Ὧδε ρεποῖῖνο 8Ρ ἐν δυνά- 
μει ὄντες Ρεοπάρσηίς οἵ, ΡΙαι. ἀδ 

ον πηπι5 ὅ97 μυρίους οἰκή- 
τορας ἃ [,Δορ Δ 6 ΠΊ0 115. ΠΊΪ5505 
6556. ἀϊοϊι.. ΒΙ]οοπιῖ, ἘΕπουιῃῦ 
αὐδύτιον ΠῈ}Π|ἃ ῬΘΙΟΡΟΠΠ ΘΒ Οὐ ΠῚ 
οἱ 56Χ δου πηι ΠὐἈΘΟΟΥ ΠῚ 56 οὰη- 
ἀπ] τοί, ΧΗ 89. 

ἃ 8. οὗ ἄρχοντες. . τῶν 
“ακεδαιμονίων. ψεῖαι Ηε- 
ϑεβιρρίάαβ, Ὑἱὰ Κ' ὅδ. -- οἵ 
ἀφικνούμενοι, οἱ ααἱ .«4- 
γνθηδ6 (εχ 1,δορἀδοπιοη6) οὐ 8 Πΐ, 
ΠΟΙ 6Χ ἰρδβᾷ οο]οηΐα, Νβαϊα δ ΐπι 
5815. Ῥϑυ 1 οναπὶ γθυατη οΟΠαἰοῖο- 
ηἶβ. Οἱ, Κτιορ, ἅτ, 8 ὅ8, 1 δάη. 
8 εὐ ἀδ ϑ.πΊη}}15 πιαοβίγαι 01:15. 6Χ 
τηθίγοΡ ΟἹ ἘΠΗΟΝ 1 ὅθ, ἢ. ϑομοοπι. 
Απιαα, αν, . 83. -- ἔστιν 
ἅττ εἰς ἐξη τὐϑοδμε ρος Οἵ, δάη. 
ΕΠ. ῆ. ἼΠ 58, 4. -- οὗ πρόσ- 
οἰκοι. Ἦοβ οορηοβοο ὁχ Ὁὶ' 
1, απ πη άἀ0 ΘΠῸΠΊΘΓΆν [Π1115. 
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4ημοσϑένης 04, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους καὶ περὶ τὸν αὐτὸν 1 
ἐπὶ Λευκάδα χρόνον ὃν ἐν τῇ ήλῳ οἵ ᾿4ϑηναῖοι κατείχοντο, 
τρατ ας, ν . “- - ." ὙΠ τὴν γὴν καὶ οἱ ἀπὸ τῶν τριάκοντα νεῶν ᾿ἡϑηναῖοι περὶ 

ἡ γῶνας ἥθα 1ΠΠπλοπόννησον ὄντες πρῶτον ἐν ᾿Ελλομένῳ τῆς 
πείϑεται 4.- ; , , 
τωλοῖς ἐπι “ευκαδίας φρουροῦς τινας λοχήσαντες διέφϑειραν" 

ϑέσϑαι, περὶ ἔπειτα ὕστερον ἐπὶ “ευχάδα μείζονι στόλῳ ἠλϑον 9 μ ῃ ᾽ 
ὧν ἔνια ἴστο--. Ν ὦ ἢ ν ἄτι Ετρεαῖς Ν 

ρεῖταε. ἡκαρνᾶσι τὲ πᾶσιν, οἱ πανδημεὶ πλὴν Οἰνιαδῶν 

ξυνέσποντο, καὶ Ζακυνϑίοις καὶ Κεφαλλῆσι καὶ 
Κερκυραίων πεντεκαίδεκα ναυσί. καὶ οἱ μὲν Ἴευ- 3 
κάδιοι, τῆς τὲ ἔξω γῆς δῃουμένης καὶ τῆς ἐντὸς 

Δ ΎΑΝΕ -» ἃ... ἐδ, ’ ᾿ νι ρ Χ 
τοῦ ἰσθμοῦ, ἐν ἢ καὶ ἢ 4Ἴευκας ἐστι καὶ τὸ ἱερὸν 
τοῖ ᾿ἡπόλλωνος. πλήϑει βιαζόμενοι ἡσύχαζον" 
οἵ δὲ ᾿ἡκαρνᾶνες ἠξίουν 4Δημοσϑένη τὸν στρατη- 

σὰρΡ. 94. 1. ἘἙλλομένῳ ,,Ἑλλομενῷ 5ογιδηάαπη ταὶ ηὶ 
ν᾽ϑ τη Θϑΐ. 
Ερἤμθηι. βοΠο], ἃ, 1881 ρ. ὅ20. 
Ὁ Τοῖς ΠΟ ἡτὴ: 
ΠἾΉ1] τπλαίαγθ ἃιι5] Β1ΠΠ118. 

ϑρινα πη ἀβρούαμη. ρυδοαϊν Μοβαμιι. Οἵ. αταβμοῖ. ἴῃ 
6 δοοοηία σνἱά. (ορίθ!. ᾿ἰυταπι 

Νοβ οὉ δχοθρίίοποβ 114, Ὁ. 200. σοπιηιοπιουδία5 

“Μευκαδίας ἰδοῖτι5. Ῥαὶ, 1π τη35. ρᾶδπθ οπιπῖθαβ ἀρκαδέας. ἴΙὰ 
αὐδὴ ρτονί ποῖα πὶ τηθα᾽ ουγαη θαπὶ ΘΠ ΟΒ 6 η85 ΟαΠῚ ΘΟΡ Ϊ5 δχί στ 5 
ῬΘΗΘίΓαΛΘ. ΠΟ ροἰαϊύ. Επ εχ οἷβ, αἴθ βϑοιηύαῦ, ἤὰπὸ ἀποθπὶ {τπηῸ 
οἴτοα Τιδαοδάοπι γουύβαία τη 6556 νϑυὶβί τα 6 οϑί, Αοορᾶϊς ον ϑ!!! ἰθβίϊ- 
τηοηϊατη ἀθ ποπλὶπμα ΕΠΠοι ἢ. Οἵ. δάπού. Τιθοδαάϊα ἃ αΐθπ ΔΟῸΓ Τ,6- 
οδ 415. ν 6] ἰοία ραθηϊηβαϊα οἰΐαπὶ ὙΠῚ 18 νοσδίαν. 

ἮΨΗ ΤΌΝ ἀν δα , ς 
Οἰνιαδῶν. 1π οριίἰπ|15 ΠΠ0γῖ5 πι58. τηᾶ]6 Οἰνιάδων, οὰπὶ ποιηϊ- 

πϑίϊνιιβ 5ὶ Οἰνιάδαι. 

ὕαρ. ϑ4. ὕυπὶ ἴιοο οἂρ. δ6ἱ 
ῬτοΧ Π5. ροβίθε!ουὶθιι5. οἵ, 1οά. 
ΧΙ 60, 

8 1. οἷ ἀπὸ... νεῶν. Υἱά. 
ο. 91. -- Ἐλλομένῳ. ,.ἢϊο 
ἸΙοοιβ [οὐϊπ8 Ποπ0 ρυδοίον ΤΠιογά. 
τηθῃ  Θ θῖὰ ἔθοι] ποάϊο ἀποααδ 
νϑίι5. ΠΟΙΉΘΠ γδιϊηδί, οὐ δϑῦ ν]ο5 
ΟἿΠῚ ρδΥὶ θα  ΠἾ85. ΠΟΏ 1118 ᾽πὶ νἱοϊ ἰδ 
οἱ Ροῦίαβ, οαἱϊ ποπιθη {Π|64, ἃ ὁᾶἃ- 
Ρ᾽λΘ ᾿π δα] ἴῃ πιθυϊἀϊθπι ν υβιι5. “ἢ 
σαν 1. 8. 0.49’ (66). “ΚΙΙ- 
τηϊηύ 6886 βιιβριοαίαν [6 α1κ. ατγᾶθο. 
βορί, ΠῚ ρ. 28 ροβϑὺ αἱΐοβ ποῃ- 
μ1}105, θαι οἐαπὶ Κλυμένῳ 
μὶο Ιοσθηαιιπὶ 6586 οοηΐθοῖς ΕὌΤΟΝ- 
παπλτηον (ΗΠ ] θη. Ρ. 102) ἰἀθ]δ6- 
46 Ποὺ ποιῆθη ἰπϑοῦι ρδὶῦ Κιθρονί, 
Αὖὐ νϊάς Βυνδβίδη. ἀδοσν, ΤΡ. 117. 
--ἔπειτα ὕστερον. Οἵ. «ἀπ. 

Π 9, 2. -- Λευκάδα. ὕυνὶ5 
ὶὸ 6556 ΠΟΠΊΘΠ 6Χ πῇ δάᾷϊῖίο 
αὖ οἱ εχ ἰρβᾶ νυ εἰαία Πα ΟΠ ΠῚ 
“Δευκαδίέα οἱ Μευκάς οϑὶ νουϊβὶ- 
μλ}]|6, ΟΥ. 8 2, -- Οἰνιαδῶν. 
ΟΥ ΤΠ’ 102. -- Ζακυνϑέίοις. 
Ρυιὸ Ἰιῖὶβδ Πιοάοτιβ 1, ἃ. εσση- 
νίους τοὺς ἐν Ναυπάκτῳ ὁοπι- 
τη θ πιο ἃ, 4 ΟΠ] ΠΟΠΠ.]Π]08 οοΥ 
16 πὶ ΔΕ [ιιῖϊθθθ οχ 8 8 [ἰαποί, 

8 23, τῆς τε ἔξω γῆς. δες 
ἴῃ Αοδυηϑηϊᾷ Φυδογθπα ἃ νἰἀδίαν 
6586, οἵιπὶ τὴν ἐντὸς τοῦ ἰσϑμοῦ 
ΠΟ ἴῃ ἰβίμηιο, 564 οἷβ ᾿βύΠ } Πὴ 
51 0Π| ΡΥΠΙΠῚ 6586 ΘΧ ΠΊΘη 0Π6 
ΘῊΡ ΙΪ ΑΡΟΙΠ ἰδ, ααοά ἰδὲ ὁ0}10- 
δία, ΟΟΠ Θά πὶ δἰ; ἰὰ δῃϊπὶ 
τὰ [μϑυσαίοη Ῥτοπηοηἰουίαπι (Πα ϊΘ 
Πασαιο) τοίοσε ϑιναῦ. 4561, Οἱ. 
Μ 61}. ον. ΤΡ. 3391 54. )ὲ ἴρ80 
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γὸν τῶν ᾿Αϑηναίων ἀποτειχίζειν αὐτούς, νομίζον-- 
τὲς ῥᾳδίως τ᾽ ἂν ἐκπολιορκῆσαι πόλεώς τὲ ἀεὶ 
σφίσι πολεμίας ἀπαλλαγῆναι. «Ιημοσϑένης δ᾽ ἀνα- 
πείϑεται κατὰ τὸν χφόνον τοῦτον ὑπὸ Μεσσηνίων 
ὡς καλὸν αὐτῷ στρατιᾶς τοσαύτης ξυνειλεγμένης 
Αἰτωλοῖς ἐπιϑέσϑαι, Ναυπάκτῳ τὲ πολεμίοις οὔσι, 

καὶ ἢν κρατήσῃ αὐτῶν, δαδίως χαὶ τὸ ἄλλο ἤπει- 
ρωτικὸν τὸ ταύτῃ ᾿Αϑηναίοις προσποιήσειν. τὸ γὰρ 
ἔϑνος (έγα μὲν εἶναι τὸ τῶν Αἰτωλῶν καὶ μά- 
χιμον, οἰκοῦν δὲ κατὰ κώμας ἀτειχίστους, καὶ 
ταύτας διὰ πολλοῦ, καὶ σκευῇ ψιλῇ χρώμενον 
οὐ χαλεπὸν ἀπέφαινον, πρὶν ξυμβοηϑῆσαι, κατα- 
στραφῆναι. ἐπιχειρεῖν δ᾽ ἐκέλευον πρῶτον μὲν 
᾿ἀποδωτοῖς, ἔπειτα δὲ ᾿ΟὈφιονεῦσι, καὶ μετὰ τού- 
τους Ηἰὐρυτᾶσιν, ὅπερ μέγιστον μέρος ἐστὶ τῶν 

Ιη Ῥᾷᾳ]. οὐ ποῃη}}}5. τη }15 ἰἰῦ γι 5 
Ι ρ. 321. 

8. ὅ. ᾿ἀποδώτοις ρἰετίατ. 
᾿4ποδότοις. ΘΙ Πἰου ο. 100. 6 δοοϑπίι οἵ, Πογοαΐδηῃ. 

Ἰβίμηιο οἵ, δάη. 6. 81, ἀθ Πμϑυοᾶ- 
ἀϊβ βῖυιι Τῖν. ΧΧ ΧῚΠ ἴτ. -- ἀπο- 
τειχίξειν. ,,Περιτειχίξειν, αἱ 
ὁθῃβίαγ νἱἀθίν εχ 60, αυθἀ αἸἰοῖ! 
Ρᾶα]ο ἰηΐγα [ὁ. 96] διὰ τῆς Αευ- 
κάδος τὴν οὐ περιτείχισιν." 

8, 8. ΙΠ 18), τὰ ἶο ροβὲ ἀᾶ- 
{να ΡδναοΙΡ τ ἴῃ ἰηδηϊίνυπι 
αὰ ἀναπείϑεται νοὶ Ροιιι5. δὰ 
ΒρΙεχ πείϑεται νοὶ διδάσκε- 
ται, αὐυοα ἰηά4ςε οἰϊοϊοπάιπη δϑί, 
ΡΘθγθππΠὶ {ΓΔ η 50, Ναυπάκτῳ 

Ἀ6. Ρονῖ, Οἵ δάη. 1 64, 1. γε ἰᾶπιθῃ οθηίοῖς ΒΙΟΟηΙΓ, 
δεϑὶ ἠπειρωτικόν ΠΟἢ 8 4. τὺ γὰρ. εἶναι. Ἐκ 

γθοῖθ πιᾶῖϊοτο ᾿ἰτίονα ρἰπρῖταν ἀρὰ ϑβαρθγίουο ἀναπείϑεται τοροῖθ 
ΒΕΚΚ. ΟἿ απ, 1 47, 8, φαϊθὰ5 ἔλεγον. ΟἿ, ο. 15. --- διὰ πολ- 
{γτυβίγα γϑραρηδγα 1 ϑἰνοπηΐαὴ δὰ λοῦ, ἰοηρο ἰηίθγνα! !ο ἀϊ- 
ΕΥΔΡΠ.. ΘΆΓΠῚ. σθορν. Ρ. 206 εχ ϑίδηϊββ. Οἵ κάμποι, Π 9.0.9. --- 
δἀαϊιῖ5 τὸ ταύτῃ ἀρρΑγοῖ, Νϑαῖιθ σκευῇ, δυπιαίιινα, Οἱ, δάη, 
Ἰυρ᾿νοὔδα "ΘΠἸ οἴ ΟΓ68 οὐ γθθι5 ἅταθ- 1 8, 1, -- χαλεπόν. ϑυρρ!. 
οούαπι ἤαπο ρᾶναπι ἱπιρ] 1081] β'ρηϊ- ὄν δ ὃχ Ποὺ δαϊοοιίνο ἱπη|ηῖ01- 
Ποδηίαγῦ, 868 Ατηθγδοϊοίδθ, [μ6ὰ- 
οδαῖ!, Οεπίδᾶδε,, αυἱ 1,δοράδομηο- 
πἰονυιπὶ ἴῃ ᾿ἶβ ΟΥἿΪ8β 5001} δυϑῃί, 
06 δάϊροίὶ. οἵ, δά, 1 1, 1, 
προσποιήσειν. Ομ νορθ8 
Ναυπάκτῳ τε πολεμίοις οὔσι 
ῬυΔΘοθββίββθηϊ, Β6αϊ ᾶθο ἴδθγε 
ἀεθεθδηῖ: καὶ ἀδειαν (καιρὸν) 
δώσουσι προσποιξῖν. ϑεὰ τηὰ- 
ἰαία οἰδίϊο, 4φιυδδὶ τέ, ροβϑί 4φυοὰ 
586 06 Δηϑοοίας ἃ γοροῦϊ απίμπν, ΠΟΩ 
ϑηϊοοοβϑίβϑοῖ, βίους δ᾽! αι θἢ8 
Ροβί σεπειῖϊνοβ ρβοαίοβ (οἴ, ΤΥ 

νι καταστραφῆναι Ραυϊᾶὰ 580- 
ΒΡΘΠΒΌΠΙ. 

8 ὅ. ᾿ποδωτοῖς. Ὅε δἰ5 
νἱὰ. 1ἷν. ΧΧΧΙΙ 84, Κι. Ηδ]], 
ΗΠ 2 ρ. 281 οἱ βογὶρί, ἀΐβοι,, ἀθ 
Ορμϊοπθηβι) 5 πῆγα ο. 96 εὐ Καιιβ, 
Ι. ἀ. Ρ. 2238 534ᾳ4ᾳ., ἀδ6 Εν τ η1011.8 
Κιιβ. ἢ. 230 54ᾳ. εὐ 1μ6α]κ. ατγδθο. 
βθρί. ἢ Ρ. 028, δε βϑηΐθβ 
Αοίοϊαπὶ ἐπέκτητον ἰδ τ ρδηι. 
ΟΥ. Βυγβίδη. δόρυ. 1 Ὁ. 124, 
489. ἐΞ κὔσ ρος: ὦ ἐστ 0}. 
Κυθδρ. Ιστι. ,.8 ΟἿ» 07 "δθῃνῖϑ, 



παραπλεῖ 
οὖν ἐς “Σόλ- 
λιον καὶ Ἐν- 
τεῦϑεν ἐς 

Οἰνεῶνα τῆς 
«ἽοἈρ δος" οἵ 
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Αἰτωλῶν, ἀγνωστότατοι δὲ γλῶσσαν καὶ ὠμοφάγοι 
εἰσίν, ὡς λέγονται τούτων γὰρ ληφϑέντων ῥᾳδίως 
καὶ τἄλλα προσχωρήσειν. 

95. Ὁ δὲ τῶν Μεσσηνίων χάριτι πεισϑεὶς καὶ 
μάλιστα νομίσας ἄνευ τῆς τῶν ᾿ϑηναίων δυνάμεως 
τοῖς ἠπειρώταις ξυμμάχοις [μετὰ τῶν Αἰτωλῶν] 

ἐ δύνασθαι ἂν κατὰ γῆν ἐλϑεῖν ἐπὶ “Βοιωτοὺς διὰ 
γὰρ Ὀξόλαι “οκρῶν τῶν Ὀζολῶν ἐς Κυτίνιον τὸ “Ἰωρικόν, ἐν 
ξύμμαχοι 
ἧσαν. δεξιᾷ ἔχων τὸν Παρνασσόν, ἕως καταβαίη ἐς Φω- 

, Α 4 ’ Ν Α 9 , 

χέας, οὗ προῦυμως ἐδόχουν χατὰ τὴν Αϑηναίων 

ἀεί ποτὲ φιλίαν ξυστρατεύσειν ἢ κἂν βίᾳ προσ- 
αχϑῆναι (καὶ Φωκεῦσιν ἤδη ὅμορος ἡ Βοιωτία ἐστίν), 

Μοεαι. Παρνασόν, ατοά ρει 
τοίθοῖυ Βαυίπι, Οἵ, Ηδθτο- 

ᾶρ. 9ῦ. ξ 1. Παρνασσόν. 
ἴῃ αν, τἸᾶχ. 8 21 δάῃ. 9 ρυοθδίιπι ἴῃ Αἀά, 
αἴδ:. 1 ρ. 209. 

ξυστρατεῦσαι Μ., τοῖα! ξυστρατεύειν. 
δύάμη. Ρ. 8. 

Οἵ, δί4}}}. Οπδοϑι. 

-- τάλλα προσχῶ ρήσειν. ἰἀπεονῖβ 5 ΘΙ Ποδοπεπὶ ἴαπη Π| 98 
Ἐχ 5υρουΐονε ἐκέλευον Ἰπιθ!]Π ρα ἱηνθηϊπηαβ." ΒΙο οι. Οἵ ας 
ἔλεγον. 106. Β1π|Π|08ν ἐν δεξιᾷ λαβεῖν 

Οδρ. 9ὅ. 81. τοῖς ἡπει- χώραν ἀϊοϊίαν, αὐ ὙΠ 15 Ἐς: 
ρώταις ξυμμάχοις. Ὀαϊνὶ Ραγπᾶββο βιρεῖαίο ρῦορε 
οἱ δυηΐ, ἀθ αυρὰ5 Μαίῃ. ἀν. 
8 408 δάη. 2 οἱ Κυιος. 6τ, 8 48, 
10 αάῃ, 18 ἀσιηῖ, ΝΟΠΊΘΗ Δι θη 
ἤπειρ. ΓΌΓΒῸΒ. ΠΊΪΠΟΓΘΟ ᾿ἰίοτα ρὶη- 
χίτηιβ. Νϑαὰθ νογῸ δα ΑσαΓηΔΠ68, 
ΑτρὨ] ]ΟΟΠ 05, οογο5. ΘΖοΪαβ, ααϊ 
ἴδ οἰδηΐ ΑἰΠπθηἰθηβίαπιὶ ἴῃ 80 
σΟΠπιϊπθηίθ 8001}, ταβρὶοὶ Ραϊδηγ08, 
βορὰ δὰ θοβ, αὶ 94, 8 πιοιηούαίὶ 
Βηῖ., Νᾷπι π6 δχίγα πδυγ ΟΠ 5 
ογάϊηοη. ᾶθὸ οο]]οοαία 51η10 
Ῥοπλ βίῃ θη 68 οορ απ 5 οδί ρυδ6- 
16 φταίϊαπη Νίοββθη δ ἴδγθπ πὶ 
Ῥυδθοῖραο οοπηη 5 οχρ θα! οηΪ5, 
ᾳαδτη ΠῚ βυιδβουδηΐ, ΘΟΙΊΙΟ {ΠῚ 
6556. ϑαηΐ ᾿ἰσίταν 5061} σοη 6 ῃ- 
ι1ι56, 4ο5 ΠΔ οχρθαϊῖοπθ ιδὶ 
ΘΟΙΠΡΑΓΑίΓ5Β οὐαὶ, ἴῃ ΔΌΟΥΙΠ 
ὨΠΙΠΊΘΓΟ ΟἸΠΊῚ ἰμ81 4ποαι Ἀδίο]ὶ 
Βαθδαπίαγ, αὖ ὁχΧ 94, 8 ἀρρδτγεί, 
860] 88 6χΧ Ἰπιογργθίαπηθηΐο οΥίἃ 
6886 ραδίοϊ, -- Κυτίνιον. Ο 
1107. ---ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν 
Παρνασσόν. ,, δι. ταάοπὶ 

Ογυϊπίατι, ἀ οἴη ἀδ τὴ οἱ ἀΐ 6 πὶ 
νΘΥ5Ὲ5 ἀϑ4τπῸ6 δὰ Ριιοοϊάδ. "ἢ 
θοῦν. Βιδνῖαβ ἰοὺ ΠΡ ΠοΥτιπῚ 
ΠΟΒΌΠ πὶ οα 58 Ποπιοβίῃ θη θη) ἴῃ - 
νοὶ ἤθη , Ῥοίαϊ558 δἀποίαϊ 
ΒΙοοπιί, --- ἐς “Φωκέας. Οἱ. 
δάη. 34,1, -- τὴν ᾿4ϑηναίων 
ἐαεο φιλέάν: Επ ἰᾶπιθ 1 9 
(αὶ οἵ, 44,} 5061} Τυποραδοϑιηοιῖ- 
ΟΥᾺΠῚ ΔρΡΡΟ αὶ βαπι, ααἰθὰ5. ἴου- 

ἰα5815 ἴην τ 56. δαϊαηχϑυδηΐ πηϑία 
Βοθοιογυτη, ααδτη]υδπιὶ ππηαῖα 
Βοοῖϊΐε Ῥϑὶ ΡΟ Θϑοσαπι οἰποῖοϑ 
605 η0ῃ [υἶ5568 Ἰυοονΐ ΟΖοΙδ 6 ἀοοθμ. 
σὲ 8.8. -- ἢ κἂν... προσ- 
αχϑῆναι οἰαβάδιη ἰδ Πρ ΟΥΪβ. δβὶ 
αἴαιθ “ξυστρατεύσειν. Ιηῇπ. ΔΟΥ. 
ουπὶ ἄν ἰρίταν. Ὠἷσ ϑαημθπὶ νἱπὶ 
Βαθοὺ αὐᾶπὶ Ορίαί, οὐπὶ οδάθπὶ 
Ραγίϊοιϊα ἰαποίι8 858, 2, 71, 1, 
αθὶ νἱὰθ δάῃ. Οἷ. Ν 108. ΥἹ 
ὅ0, 1. -- ἄρας οὖν. ,,Οὖν 
ἰηβουνὶ δρϑηδιερϑδὶ ροϑί ἰηίου- 
ἰδοίδπι ΡΥ πίἢθβίη.. ., [8.118 Θὰ - 
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ἄρας οὖν ξύμπαντι τῷ στρατεύματι ἀπὸ τῆς Ἴευ- 
κάδος ἀκόντων ᾿ἀκαρνάνων παρέπλευσεν ἐς Σόλλιον. 
χοινώσας δὲ τὴν ἐπίνοιαν τοῖς ᾿ἀκαρνᾶσιν, ὡς οὐ 

προσεδέξαντο διὰ τῆς Λευκάδος τὴν οὐ περιτεί- 
χισιν, αὐτὸς τῇ λοιπῇ στρατιᾷ, Κεφαλλῆσι καὶ 
Μεσσηνίοις καὶ Ζακυνϑίοις καὶ ᾿4ϑηναίων τρια- 
χοσίοις τοῖς ἐπιβάταις τῶν σφετέρων νεῶν (αἴ γὰρ 
πεντεκαίδεκα τῶν Κερκυραίων. ἀπῆλϑον νῆες), 
ἐστράτευσεν ἐπ᾽ ἀρ οαρΑΣ ὡρμᾶτο δὲ ἐξ Οἰνεῶνος 
τῆς Δοχρίδος. οἵ δὲ Ὀξόλαι οὗτοι Ποκροὶ ξύμ- 
μαχοι ἦσαν. καὶ τλῆ αὐτοὺς πανστρατιᾷ ἀπαν- 

τῆσαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐς τὴν μεσόγειαν᾽ ὄντες “γὰρ 
ὅμοροι τοῖς 4ἰτωλοῖς καὶ ὁμόσκευοι μεγάλῃ ὦφε- 
λία ἐδόκουν εἶναι ξυστρατεύοντες μάχης τὲ ἐιυ-- 
πειρίᾳ τῆς ἐκείνων καὶ χωρίων. 

.90. ἡ“ὐλισάμενος δὲ τῷ στρατῷ ἐν τοῦ Διὸς ἐπειτκ ες 
᾽ τ λει ἐς Αἰτω- 

τοῦ ΜΝεμείου τῷ ἱερῷ. ἐν ᾧ Ἡσίοδος ὃ ποιητὴς λίαν, καὶ ἔνια 

Σόλλιον. Ο455. Αυρ΄. ΟἹ. Ρα]. Βδρ. ἃ]. πᾶ] Σίσλεον. Οὗ 1Π| 80. 

ἀθπὶ υὑϑὺπὶ ρΥδοβδίδης οὐ σο, ἰρὶ- 
τὰτ; ᾿ἰίδαᾳπε.“ 1. Οἵ, ΜδΌΠ. 
αν. ἀοω οὐ ΥἹἱΙ 6, 1. 42, 8. 
ΨΠΙ 57, 3, ἀς [μκ(η15 ατοπ. δὰ 
Τ1ὶν. 11 12, 2, -- ΣΙόλλιον. Οἱ, 
Π 50: 10 

8 2. τὴν οὐ περιτείχισιν. 
Π)ὲ ποὺ υϑ8ὰ ποοϑίϊοι!β οἵ, δάῃ. 
1] 97 τ γεάοντο ΒΡ 94, 2. 
τριακοσίοις τοῖς ΜΕΝ 
ταις. Ἐπιβάται 5υὺϊ οἰ ἃ55]- 
αὐἰ, Τα 1165 οἰαβϑὶοὶ. , ἔχ 
δ 8ιις}16Π] οοπηρυίαιίοηθ ἀεπὶ 

αρυὰ Ηοτοάοί. ΥἹ 15. ΘΟΠΙΠΊΘΠ10- 
γϑηΐαγ, ἀθιϊ ηαὐπὶ 6556 δχρ ἰοδηΐ 
Ανη. οἱ Βοόθομῃ. 1. ἃ, 

88. Οἰνεῶνος. , Ῥονϊυη 
ΓαἾ556. οἱ οχ [1158 [δίᾳιε ο. 98] 5ι- 
Βρίοαυὶ ροββαμιαβ, οἱ αἴῆτγτηδι 
ϑίθρι. ΒΥ. Ζ.“ ΒΙοοπι. θᾳογὰ πὶ 
ἴογθ ἀϊθυαηὶ ᾿ἰἰποτα ἃ Ροιἀδηϊα 
ΔΌξαΪθθ6. οὃχ ὁ. 96 οὐ] Π|σἃ5. οἱ 
νίατι Ναῦρδοίο Ογιϊηΐαπι εὐ Πεἰ- 
Ῥίο5. Ρὸῦ ποὺ ορρίάιπι {0]}1558 
6Χ ΒΡΘυϊουθ5 οἱ εχ ο. 102 οο- 

ΟἸαββίαγι ουδυς ἴῃ 51 Πρ} }18. ὑγῖγθ- ΕΘ ΘΟ ΥΝ ΠΕ τ ΣΡ τα δθ 
τ θι15; Ὡ8ΠῚ [ΟΠ1Π68 ἜΧΡΘα ΠΟῊ15 Ρ Ρ Ἵ 

αεο8. 1 Ρ. 148, -- ἀπαντῆσαι 
ρδυιοῖρα5 ἔαϊββα οχ δυγίίου]ο ἰῃ- 
616 σἱταν, 61] ὨᾶνΕδ, ΘΧ 4αῖϊθιι5 
δος ΟΟΟΑΒΊΟΠ6 ἴῃ ΓΟΡΓᾺ ΠῚ ΘΧΡΟΒΙ 
βαπί, ἰγιρίπία ἔπογαηι, ὙἹα. ο. 91. 
94.“ ΑὙἢ., 41 δδηάθιι ὑϑίϊ ἢ 6 ΠῚ 

ὙΡΕ ΘΙ τ πη ἢ ΠῚ 20, 53. 
ὁμόσκευοι) τῇ αὐτῇ σκευῇ 
χοώμενοι, ἤγουν ψιλῇ. ὅ6}0]. 
Οἱ, 94,4. 

ΟΟΠΙρΡΑΥδιΪβ ᾿πΠίρυ 586 Ἰοοΐβ ΠΠ 92, 
ΠΊΘΟΥΣ Δ ο ΙΝ 170,1: 101, 8 
οἴβεὶϊ δαάῖϊι, Οὗ, Βοθοκῃ, Ο6ο, οἷν. 
Αἴῇθῃ. 1 ρ. 890 οἱ [μβὰκ, ἀβ Ρὰρ. 
ΑτνΡ. 3854. Τϑιηροτὰ ἀἰβυύϊπραθη- 
ἂἀδ οἱ δὺὸ Αἰ ΠμΘῃ ΠῚ θ 115 ΠῸΠΊΘΓΌΤΩ 
4αδάναρθῃογιτη οἰ 8551 ] ΟΓΌἢ., 4 αὶ 

Οαρ. 96. 81. αὐλισάμενος, 
Θα πὶ (ροβί ἴον ρυϊη} αἰδοῖ, ἀὰ0 
Οδηθομθ ΡῬγοΐδοίῃβ δι.) Ρ6ΓΥ- 
ῃοοία55οῖ, δοο ΠΊθῃ5 βουρίο- 
υ18᾽ νἰάείαν. ΟἷὮἁ, οἂ. πιαὶ. --- ἐν 
ὦ Ἡσίοδος »,06. πιοτίθ 
Ηδβιοαϊ νάθ ΡΙ αν μαπὶ ἰπ ΠΠθ6 10 



πολίχνια αἵ- 
εἶ" οἵ δὲ 

«Αἰτωλοὶ πάν- 
τες ἐπιβοη- 

ϑοῦσιν. 

174 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ ΓΤ, ς΄. “ξ΄. 

λέγεται ὑπὸ τῶν ταύτῃ ἀποϑανεῖν, ᾿χρησϑὲν αὐτῷ 
ἐν Νεμέᾳ τοῦτο παϑεῖν, ἅμα τῇ ἕῳ. ἄρας ἐπορεύετο 
ἐς τὴν Αἰτωλίαν. καὶ αἱρεῖ, τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ Π|Ὸτι- 
δανίαν καὶ τῇ δευτέρᾳ Κροχυλειον καὶ τῇ τρίτῃ 
Τείχιον, ἔμενέ τε αὐτοῦ καὶ τὴν λείαν ἐς Εὐπάλιον 

» ᾿, 9 ’, Φ Ξ᾿ 

τῆς Δοχρίδος ἀπέπεμψε τὴν γὰρ γνώμην εἶχε 
τἄλλα καταστρεψάμενος οὕτως ἐπὶ Ὀφιονέας. εἰ 

’ »" 

μὴ βούλοιντο ξυγχωρεῖν, ἐς Ναύπακτον ἐπαναχω- 
ρήσας στρατεῦσαι ὕστερον. τοὺς δὲ Αἰτωλοὺς 

9 ᾽ ’ [γὲ ς Ἁ Ρᾳ Ω ᾿Ὶ οὐκ ἐλανϑανεν αὕτη ἡ παρασκευὴ οὔτε ὅτε τὸ 

Ρ. 96. 8.2. Κροκύλειον |1τὶ ορεϊπηϊ οὐ Θίοριι. ΒγΖ. οἱ Ἐπβίδι, 
δὰ ἜΣ Π. ΠΡ. 807. ψαὶρο Κροκύλιον, «(αὐ ἔονπια ἰοοῖταν ἀραὰ 
Τηροσποβί, Ρ. 21, 7 εὐ Ζοπαῦ. ρΡ. 12517,." Ὀ1πά. ἰπ ΘίορΙ. ΤΙ65. 

Τείχιον 455. ὕβη. ἢδρ. ν᾽ηᾷ, πὶ. ἂν, θᾶπ,. 4π6πὶ δοσοπέμπι ἴῃ 
ΠΟΠΊΪ 6 Ρτορυΐο ϑούνδηδατη νἱάθὺὶ ἀοοεὶ ἀοοι], Ἰ)οοίν. δὐσοηΐ. Ρ, 2382 
εἰ 420. 

ἀθ Οοηνίνιο βερίθπι ϑ'αρίθηϊιη 
[0.19] οὐ ἨοΙἸβίθηϊ! ποίαϑ δὰ 51θρ]ι. 
ΒγΖ. ἴῃ ν. ΝΝεμέα.“ Ητἃ 5. Υ̓́Ἱα, 
Ῥαυβ. Βοροί. [1Χ81. 8] ΡΙαι. ἰπ 
Τ]οςο1 18. Οοηνῖν. ῥ. 632 [οὐ ᾿θὶ 
νγιυίθη"».7." Ν ἃ. 55. υν»Αἀάς ΡΓοΟΙ. 
γὶυ, Ἠδβιοά, Ρ. 8. θιπα.“ (ὁ 6}}. 
Ἐπ Ηοβίοά. δὰ. ἀοοϑῦ!. Ρ. ΧΕΠΙ 
εα,, 3. ΒεΡθΕ. Ηϊβι, μῖ, αν. 1 
Ρ. 22. “Ὑπὸ τῶν ταύτῃ οὐπὶ 
ἀποθανεῖν, ποῖ οὑπὶ λέγεται 
ἴππσθηῆα Β58Π|. χρησϑὲν. 
σ΄. ΠΝ αν. ὃ ὅθ4, -- παϑ' εἴν. 
Τηῆπῃ. δῦ. ποὴ ἔπυαν} νἱπὶ Παθοί, 
βεὰ ροβίζιι5 οϑί, απο συθθητη 
χρὴν φγδθοϊρίθηαϊ ποίϊοπθηι, ἃ 
πὰ ῥγοίθοία πηι οϑί, τοιηθί, Οἱ, 
Μαάν!ο. Ααν, οΥύ, Τρ. 176. 

8 3, Ποτιδανέαν. .,,1)6 5ϊ1α 
Ἠαΐϊ8 Ἰοοἱ ῥϑιιοα βοῖτη 5. ΡΥ ΔΘΙΘΥ- 
4υδπηὶ οχ Τῆπογα. οἱ 1ἷν. ΧΧΥῚΤΗ 
8, 6Χ ἀποτιπὶ 0 ρτοχίπηαπι Θ 6- 
προηὶ {τῖ856 [οἷ ἀάη, 96, 8]. 
6Χ 8ΙογῸ ποὴ ἰοῆσο 80 [Επιρᾶ}1Ὸ 
εἰ Αρο]]οπα 7 γϑπιοίιιπι ἔϊι15568 
αἰδβοῖϊηγιβ.Κ ΒΙοοπιί, Εγναὶ Κυαβ. 
ΗΘ]. Π|2. ρ. 112. --- Κροκύ- 
λειον. ,ΑἸϊαὰ Οτοογ!αμη, ἀ6 
400. Πἷο Ἰοφυΐπηαν, εἰ Πομηονὶ {Π. 
Π 633] τὰ Κροκύλεια.“ Νὴ 55. 
Τ᾽6 ΟΥὐοον 1 ῬΥΔΘίΘῚ 41105 οἵ, Κύπ5, 
Ι, ἃ, ». 113:.2357. οὖ 1μδββκ. 1. ἃ: 

Ααρ. ΟἹ. 1 Ναῖ, Μοβαυ. Τειχέον. 

Ρ. 618, --- Τείχιον. 6 δοοθηΐι 
οἵ, βά. Ηἤοο ορρί ἀπ! απὶ δαὶ οα5.61- 
πὶ, ἄἀθ ουἷπ8 8᾽τπ οουϊ5. (θϑιϊ- 
τηοηϊπτ 0 οχίδί, οαηὶ ΤΙΟϊ πη 6, 
Οοἰὰθ πΊοη ἐδ σδουτηΐη 6, Π8]6 60}- 
μάν Ηυά5. --- Εὐπάλιεον. Τιὰ 
ἰλογαπὶ ὁ. 102 οἱ 1ἷν. ΧΧΥΤΠΙ 8, 
ΒΊΘΡΙ. οἱ ΡΙη. Ἐπ ρ δ] ατα ΤΙ 
16 δἰία οἵ. Τὴν, οὐ Κυιβ. οὐ 1ιθδκ. 
Ι. ἃ. Αὖ Οδπθοηθ σϑῦϑιιβ βθρίθη- 
ὑυῖο 68 810 ἔπη ΐδδε ἀἰοῖν Βαγβίδῃ, 
ἀδθορτ, 1 Ρ. 148. -- τὴν γὰρ 
γνώμην. σὺ »,ἹΤὴν γὰρ γνώ- 
μὴν εἶχε πρῶτον͵ τἄλλα κατα- 
στρέψασθϑαι, εἶτ᾽ ἐς Ναύπα- 
χτον ἀναχωρῆσαι, κἀκεῖθεν 
[πϑοιῖι5 καὶ ὕστερον] ἐπιϑέσϑαι 
τοῖς Ὀφιονεῦσιν, εἰ “μὴ βού- 
λοιντοὸ προσχωρῆσαι ἑκόντες." 
“ούκας. Οὕτως ροϑιὲ ρανθοῖ- 
Ρἴαπι δάάϊίππ) δϑί, αὐ ΤΥ 88, 1. 
ΥἹ θ1, 4. θὲ Ορ οι επί, οἵ, 
94. δ, -- τἰραρῆ τῷ του ες 
σε απ, 838, 

8. 8. οὔτε ὅτε. ΤΙμιογ ἀἰά 68 
᾿ζὰ ἱποθρὶλ, αὐ βὶ νϑῦθᾶ πολλῇ 
χειρὶ ἐπεβοήϑουν πάντες τποὴ 
6586: 8ἀἀἸλαγι ; : 4αϊθυ5 ΒΌΒΓ πη οὐ 5 
οὔτε ρτορτὶθ ΡΓῸ οὐκ δυο ἐλάν- 
ἅὅανεν φῬοπρηάιπι οὐαί, Οἱ, δάῃ, 
80:6 8. νη χ ν ὅν. ΜΙ 1 δῖα 
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πρῶτον ἐπεβουλεύετο. ἐπειδή τε ὃ στρατὸς ἐσεβε-- 
βλήκει, πολλῇ χειρὶ ἐπεβοήϑουν πάντες, ὥστε καὶ 
οἵ ἔσχατοι Ὀφιονέων. οἵ πρὸς τὸν Μηλιακὸν κόλπον 
καϑήκοντες, Βωμιῆς καὶ Καλλιῆς ἐβοήϑησαν. 

91. Τῷ δὲ 4Δημοσϑένει τοιόνδε τι οἵ Μεσσήνιοι ἌΠΕσσΟΣ τ πὶ 
παρήνουν, ὅπερ καὶ τὸ πρῶτον᾽ ἀναδιδάσκοντες τίου προ Σ΄: 

αὐτὸν τῶν Αἰτωλῶν᾽ ὡς εἴη ῥᾳδία ἡ αἵρεσις, ἜΤ Εὐτὰ 
ἰέναι ἐκέλευον ὅτι τάχιστα ἐπὶ. τὰς κώμας καὶ, μὴ σιν οἵ Αἰτω- 

μένειν ἕως ἂν ξύμπαντες. ἀϑροισϑέντες ἀντιτάξων-- 1οί, καὶ Ἴ- 

ται τὴν δ᾽ ἐν ποσὶν ἀεὶ πειρᾶσϑαι αἱρεῖν. ὃ δὲ ἀρ διδὴ εν: 

τούτοις τε πεισϑεὶς καὶ τῇ τύχῃ ἐλπίσας. ὅτι 1Δ1ίσεις. 
οὐδὲν αὐτῷ ἠναντιοῦτο, τοὺς “Ποχροὺς οὐκ ἀνα- 
μείνας οὺς αὐτῷ ἔδει προσβοηϑῆσαι (ψιλῶν γὰρ 
ἀκοντιστῶν ἐνδεὴς ἢν μάλιστα) ἐχώρει ἐπὶ Α4ἐγι- 
τίου; καὶ κατὰ κράτος αἵρεῖ ἐπιῶν. ὑπέφευγον 
γὰρ οἵ ἄνϑρωποι καὶ ἐκάϑηντο ἐπὶ τῶν λόφων 
τῶν ὑπὲρ τῆς πόλεως᾽ ἢν γὰρ ἐφ᾽ ὑψηλῶν χοω- 

8 3, τῇ τύχῃ ἐλπίσας. Οἱ. 
Μδίῃ. ὃ 399 ο. -- ἔδεν προσ- 
βοηϑῆσαι. γιά, 9ὅ, 8. -- 

ἐπεβουλεύετο. »Εννοητέον 
ἘΠ ΣΟ παρασκευή. ἐς Δούκας. 
Μαϊδὺ δυίεμι ἐπιβουλεύειν τι ἐχ- 
σορίναγο αἰϊααϊὰ δάνοΥϑβι5 
ΑΙ 14 ἃ 6) {τυνε). ΟἿ. 1090,.3. Ὁ] 
ὅ4, 8, 88, 7 εἰ άπ. ΠῚ 20, 1. -- 
πρὸς τὸν Μηλιακὸν κόλ- 
πον, ἴῃ Μϑιϊδοι πὶ 51Π|Πὶ 
γΟΥΒα5, ποη 84 Μαὶ. βδἴη. -- 
Βωμιῆς. ἜΘ θΈρι, Βωμοΐ, λόφοι 
«Αἰτωλίας οἵ κατοικοῦντες Βω- 
μιεῖς, Θουκυδίδης τρίτῳ. Βύναῦ. 
461 Ἑηνος ἄρχεται ἐκ Βοὶ- 
αἕων [ἢ Βωμιαίων ἐ Βωμιέων Ὁ] 
τῶν ἐν Ὀφιεῦσιν [ Οφιονεῦσιν] 
Αἰτωλικοὺῦ ἔϑνους.“ Νὴ ἃ 55. --- 
Καλλιῆς. Ποταπι πγὸ5 ΟΠ ΠΠππὶ 
ΠΟΙ Πα ἃ Ρδι5. Χ 22, 4. Οἵ, 
1018. 8. 2, Κτυβ. 1. ἃ, Ρ. 229 εἰ 
1μοαϊς, Ρ. 024 εὐ Βυγδβίδη 1. ἃ. 
Ρ. 142. 

Οαρ, 97. 81. τὸ πρῶτον. 
Ια. 94,1. -- ἀναδιδάσκπον - 
τὲς. Ὁ. δᾶπ, 1 39; 1 -- τὴν 
δ᾽ ἐν ποσίν. Βοροίο ΟΧ βυρε- 
τουϊθι5 κώμην, εἰ ἀδ ἴρβ8α ἴου- 
τηα]α οἵ, Ὑἱρ. Ρ. 001. Νοὴ ἀϊβ5ὶ- 
ΤῊ 16} ἃ ἢ 6 ἢ 64 65 ἀϊοιπὶ 1,1]. 

ψιλῶν ἀκοντιστῶν, ΠΣ ΤῈ 
ψιλῶν, ὄντων ἀκοντ.; ἈΠῈ δηΐτα 
ψιλοί δἀονδηΐ. Ψιά, 98, 1. Νοη 
Ρτουαμάδ ἰρῖμαγ Κυμοροιῖ οοη- 
Ἰθοίανᾶ ψιλῶν καὶ ἀκοντ. ἴπᾶο, 
αὖ ν]ἀδίυν, οὐἵα, ᾳαοὰ ἰηίθυά τη 
ψιλοὶ καὶ τοξόται γηϑηηογδηΐατ, 
Οἷς δάη. 1Νν 860,1. --- “ἐγιτέου. 
99. Πα ὰ5. ΟΡ αΪ π}}}ὰ ἄρα νοίθυ 85 
τη ΠΟ. ἃ.“ Δ 8558. )6 δία οἷτι5 
ΠΟΠΏ1Π|85 βιιβρίοϊοη 65 νἱα, ἴῃ δᾶ. 
τηδὶ, οὐ δριιά [μϑϑῖς 1. ἀ. ρ. 617. 
ὅδρπι ΡΟβΡερκρτι δΡδί. Οἵ. Βιν- 
βίδῃ. 1, 4. ρ. 142. -- ἐπιών, 
ΘῈ Τὴ ΣΑΣ Ϊ. 6. 'ρ50 
ἸπΟΌγδιι νἱ οορῖ. Ὡτιοὰ ΘΓ τὰπὶ 
ἴδοι}! ποροῦϊο ἰβοιυτη 511, Ρνοχὶ- 
ΤῊ 85 ὀχρ οαίαν, -- ὑπέφευγ ον. 
Πε οἰπηρονίθοιο οἵ, δάῃ, 08, 2. --- 
ἐφ᾽ ὑψηλῶν χωρέων. Χωρίων 
γαβίνα ἱπηραριηδι Κραορ. σΩΥν 
θὅ, 1 χωρίον ἐρυμνὸν καὶ 
δυσπρόσοδον (46. 60116), 1014. 
8. 23. χωρίον καρτερόν. Οἵ, ΝΠ 
73, 



τέλος δὲ᾽΄ 4ϑη- 
ναῖοι ἡσσῶν- 
ται, καὶ μέ- 
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ρίων ἀπέχουσα τῆς ϑαλάσσης ὀγδοήκοντα σταδίους 
μάλιστα. οἵ δὲ Αἰτωλοί (βεβοηϑηκότες γὰρ ἤδη 8 
ἦσαν ἐπὶ τὸ Αἰγίτιον) προσέβαλλον τοῖς ᾿Αϑηναίοις 
καὶ τοῖς ξυμμάχοις καταϑέοντες ἀπὸ τῶν λόφων 
ἄλλοι ἄλλοϑεν καὶ ἐσηκόντιζον, καὶ ὅτε μὲν ἐπίοι 
τὸ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀνα- 
χωροῦσι δὲ ἐπέχειντο᾽ καὶ ἦν ἐπὶ πολὺ τοιαύτη ἣ 
μάχη, διώξεις τε καὶ ὑπαγωγαί, ἐν οἷς ἀμφοτέροις 
ἥσσους ἦσαν οἵ ᾿Αϑηναῖοι. 

Μέχρι μὲν οὖν οἱ τοξόται εἶχόν τὲ τὰ 
βέλη αὐτοῖς καὶ οἷοί τε ἦσαν χρῆσϑαι, 

98: 
δὲ 

ᾳ 
οι 

γιστος αὐτῶν ἀντεῖχον (τοξευόμενοι γὰρ οἱ Αἰτωλοὶ ἄνθρωποι 
γίγνεται. ὅλε- 
ἅγρος. οὗ δὲ ψιλοὶ ἀνεστέλλοντολ)᾽ ἐπειδὴ δὲ τοῦ τὲ τοξάρχου 
λοιποὶ ὕστε- ἀποϑανόντος οὗτοι διεσκεδάσϑησαν καὶ αὐτοὶ ἐχε-- 
ρον πλὴν Ζ 
μοσϑένους ἕς 
᾿ϑήνας κο- 
μέξονται. 

νοι; οἵ 

Ἐ χμήκεσαν καὶ ἐπὶ πολὺ τῷ αὐτῷ πόνῳ ξυνεχόμε- 
τε Αἰτωλοὶ ἐνέχειντο καὶ ἐσηκόντιζον, 

οὕτω δὴ τραπόμενοι ἔφευγον, καὶ ἐσπίπτοντες ἔς 
τὲ χαράδρας ἀνεκβώτους καὶ χωρία ὧν οὐκ ἦσαν 
ἔμπειροι διεφϑείροντο᾽ ν ς φύξειρ 

8 8. βεβοηϑηκότες.. .. 
ἐπί. Οἵ, δά. 1 107, ὅ. --- καὶ 
ὅτε... ἐπέκειντο. Οἵ. 5ἰπιῖ- 
65. Ἰοθοβ ὙἼ]1 79, ὅ. Π| 19, 6. -- 
ὑπαγωγαί] ἀναχωρήσεις. 
Θ0801. Οἱ, ὑπάγειν ἵν 126, 6. 
ὙΠ τ ὙΠ) 20. ἐν ὉΤῈ 
ἀμφοτέροις. δῇ. 54]. δι. 8 
Ἰηορὶϑ τοὶ [αι 18 γῖ5 οὐ 608 - 
Βοϊθηίϊ ἃ 5ΘΘΙ ΘΓ ἃ πὶ, σας εἷτα- 
φι6 ᾿ιἰβ8. ἀτοϊθ 5 δυχοναί. 51- 
ΤῊ ον ἀμφότερα αὐτά Ροϑύ ἀυο 
οτηϊηἶηα ΨΙ 12, 4. Οἱ, Ἰηίθυρυ, 
1᾿ν. ΧΙΙ͂Ν 80. Ζιυηιρι, ατ. 1.8ι. 
8 8577. Κτιορ, αν. 8 58, 2 δάη. ὅ, 

Οαρ. 98. 8 1. οἷ τοξόται. 
Ηοβ δὺϊ Οδρ δ]! θη ϊουτπὶ οἱ Μ65- 
Βϑῃϊουυπι (9, 2) ΠΟΏΠ.Π}108 δὰ 
ΓΘΠΊΪΡ65 παν αη ΑΥΠΘηἰοηβίατη νὶ- 
ἀουὶ ἔπϊββθ ὀχριϊοαῦ ἄσπ, ΠΙυὰ 
πδυὰ ἀυθῖο γον: ΤᾺ ] 15. οβί. --- 
τὰ βέλη, 5υὰἃ 6], 68 (6]8, 
4αϊθι5 Ὁ] 5016 Π|. - αὐτοῖς] 
μέχρι μὲν οὖν αὐτοὶς εἶχον οὗ 

καὶ γὰρ ὃ ἡγεμὼν αὐτοῖς 

τοξόται βέλη, ἀντὶ τοῦ οἱ το- 
Ἔν: αὐτῶν. ὅ6101]. Οἷ, Μαια, 

ὃ. 889. Ῥαιῖνὶ ΡτΟΠΟΠΙΠἰ5 
αὐρὰν ἰτ8 Ροβἰ{1 ῥ᾽ αΥἸπιᾶ Θχϑηρὶἃ 
αρυὰ Τμαο. τορογϊαηταν, Οἷς ρϑυϊο 
ῬΌΒυ, ΤΌ 5: ΠΟΤ. ΟΣ ΜΠ 19. 
δ. - οἵ ὃ. Ἠὰπὸ ἀϑαπὶ νϑῖθὸ- 
γὰπὶ ὃ δέ ἴῃ ἀροάοβὶ 5015 ὑπϊδιι5 
δὲ Εν ίΖβοῖι, δὰ Τμποὶ, Ρ. 47. Ῥγοῦδί 
οἰΐδην ΠοΡν. δα Ἐδγοάοίιπι ΠῸ8 
τδίεἴδηθ.. ΟΝ δπε 11.. --- 
ἀνεστέλλοντο, τορτῖὶπιο- 
θαπύαν, ΟΥΟΎΙ ΤΟ, ὃ. -- οὗτοι 
ἔα τ ΡΣ ΟἿ ν »»Οὗτοι, Βαρὶ Δ Υ!, 
αὐτοί, Αἰὐπδπϊδηβίαπι ἨΔ} 1068 
οοἰοιὶ, Κ Κιβίθιῃ, -- καὶ ἐπὶ 
πολύ. Καί Βεϊδκίαβ ἀρ θεῖ ν οἱ αἱ, 
δῦ ὉΠοἷβ ᾿ποἰ δὶ: Βκκ,, ἀδίονὶ: 
ι1ὰ. Οαπι καὶ μάλα, καὶ πάνυ 
᾽ΠῚ} 0 54 6 ἰδ ἢ ΠΟῚ ΠΊΔ [6 ΘΟ ΠῚ - 
Ραγαῦ Κυιδρ, δὰ Πίοη. Ρ. 274. Οἱ, 
οἰ αϑάθχηῃ δι. ἃ 69, 82 δᾶῃ. 18. --- 
χαράδρας, ζλγανλνι Α1- 
ν 608 νοὶ ἔδιι 068. . 8δάη, 26, 
1 οἱ 119, 6. 
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τῶν ὁδῶν Χρόμων ὃ ΠἹ]εσσήνιος ἐτύγχανε τεϑνη- 
κῶς. οἵ δὲ Αἰτωλοὶ ἐσακοντίζοντες πολλοὺς μὲν 
αὐτοῦ ἐν τῇ τροπῇ κατὰ πόδας αἱροῦντες, ἄν- 
ϑρώποι ποδώκχεις καὶ ψιλοί, διέφϑειρον, τοὺς δὲ 
πλείους τῶν ὁδῶν ἁμαρτάνοντας καὶ ἐς τὴν ὕλην 
ἐσφερομένους, ὅϑεν διέξοδοι οὐκ ἦσαν, πῦρ κομι- 
σάμενοι περιεπίμιπρασαν. πᾶσά τὲ ἰδέα κατέστη 

τῆς φυγῆς καὶ τοῦ ὀλέϑρου τῷ στρατοπέδῳ τῶν 
᾿Αϑηναίων. μόλις τὲ ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ τὸν 
Οἰνεῶνα τῆς “Δοκρίδος, ὅϑενπερ καὶ ὡρμήϑησαν, 
οἱ περιγενόμενοι κατέφυγον. ἀπέϑανον δὲ τῶν τε 
ξυμμάχων πολλοὶ καὶ αὐτῶν ᾿Αϑηναίων ὁπλῖται 
περὶ εἴκοσι μάλιστα καὶ ἑκατόν. τοσοῦτοι μὲν τὸ 
πλῆϑος καὶ ἡλικία ἣ αὐτὴ οὗτοι βέλτιστοι δὴ 
ἄνδρες ἐν τῷ πολέμῳ τῷδε ἐκ τῆς ᾿Αϑηναίων 
πόλεως διεφϑάρησαν. ἀπέϑανε δὲ καὶ ὃ ἕτερος 
στρατηγὸς Προκλῆς. τοὺς δὲ νεκροὺς ὑποσπόνδους 
ἀνελόμενοι παρὰ τῶν Αἰτωλῶν καὶ ἀναχωρήσαντες 

δΔρ. 98, 8 8. τῷ στρατοπέδῳ Β6ΚΚ. ἀ6 Βοἰβκὶϊ οοῃϊδοίατδ, 
οοἂὐ [ἀδεῖνυ5 1 ἤπε] ο, 88 ἴῃ,  οθτ, Ψαυϊρο τῶν στρατοπέδων, 
πρῆς ΩΣ ἀδ ὑπὸ δχογοϊία ἔγαβίγα ἀείδιαϊι Βογηἢ. ϑγπί. Ρ. 68. 
Ἄ βέλτιστοι δή. Ὁ. 1. Ε. πὶ, ΑΥτ. γ. Ὅδι. δὴ βέλτιστοι. 
Ἑ τς 

δϑάλασσαν καὶ τὸν Οἶνε- 
ὥνα. Οἵ, άπ. 98, 8 οὐ ἀ6 σθῇθγα 
δᾶη. ΙΥ͂ 42, 4. 

8 2. κατα πόδας αἱροῦν- 
τες. . 8080), συντόμως, ἷ, 6. 
Π100, 6 νοβϑίϊσίο... Βιθάο- 
νἱὰβ νἱ ἀδίοῦ δα οΘΙ ον ἐδίθ πη ΟΌΓΒ115 
ΠΟΓΌΤΏ ΠΟΙ ΪΠῸΠῚ το ί} 1556, αὶ 
65ϑθὸὶ ρϑᾶϊθὰβ δδϑϑθουίϊ, “ 
Ηδδοῖ. Βθοιΐῃβ 800], Οἵ δάη. 
ΓΝ 120, 6. -- τὴν ὕλην. Ατιὶ- 
ου]0 δάδιτο δὰ χαράδρας δπίθα 
ΘΟΙΏΠΠΙ ΘΠἸοΥϑία8 νἱάθίαν τοϑρὶοὶ, 
486. ἔπουῖὶπὶ βαϊιοβϑθ 561 5ῖϊνο- 
586, (ογίε 5 ΘῈ} Παιὰν βῖ!να 1Π1Ὲ5 
γορΊοηΐΒ, ἐσφερομένους. 
οἶμδιῖπο 510 1ΠΠ Δ|ο05., 1} ΓΟ πίθϑ5᾽ 
588, 60 δοποδάεθπίδϑ." Βδυ. 
Μϑαϊυτη 6556. ρδίγῖο Βθυηο πα α6- 
ὁορία5. ΠΊ4}6 Δἔβυτηδὶ ΒΙοοηγῖ. ἴῃ 
εἂ, ἢ, Ἐχφερομένους οοπίθοϊ! Βεε: φέρομ ς 

ὃ 8. ἐδέα. Οἵ, δάη. 1 109, 1. 
1 81, δ. ΜΠ 29; ὅ. τὴν 

ΤΒυογαΐαϊ5 ὙΟ]. 11. ϑθοί, 1, 

8 4, ἡλικία, ὶ. 6. «νεότης. 
Τηἰοσρυποιϊοποπι ροϑὺ ἡ αὐτή 
πὰπὺ δυοίονα ἢδ85. (Πιαουθι, 
Ρ. ἢ ΒΒΕΠΙΠΊ15. πὶ τοσοῦτοι εἰ 
ἡλικία ἡ αὐτή ὶ. 6. ὁμήλικες 
ΡδΥϊίογ δίαὰθ βέλτιστοι δὴ ἂἄν- 
δρες δὰ οὔτοι του ηίασ, 
βέλτιστοι ἄνδρες. ,,Ηῆοο 
ἀϊοίαπι ἔφοϊς, αὐ οἰαβϑίανῦίοϑ ἤδο 
Οοοαβίομθ ΠΟ 6Χ 50[8 οἶδββ88 
τῶν ϑητῶν [αἱ Ρὶογαπιαιο, οἵ. 
ΥἹ 438] ϑυπιρίοβ 6586, βεὰ ποῆ- 
ὨᾺ]Π105 ἰανθηθβ 6χ ΠΟη βίου 115 
ΒΘαιθι5 οὐίο8.. . 8ᾷα τηΠϊἸα ηἀτιπὶ 
ἴῃ ἢδο ὀχροαϊιϊοπο Ρδιυτηοίο5 6556 
οοπϊοϊδηιι5.“ Αὐτη. Οἵ, δάη. ὙΠ| 
24, 2 οἱ βυργὰ 10, 1. 

12 
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ἐς Ναύπαχτον ὕστερον ἐς τὰς ᾿ϑήνας ταῖς ναυσὶν 
ἐχομίσϑησαν. Δημοσθένης δὲ περὶ Ναύπακτον καὶ 
τὰ χωρία ταῦτα ὑπελείφϑη τοῖς πεπραγμένοις 
φοβούμενος τοὺς ᾿Αϑηναίους. 

ΠΟΥ, θα, "πῇ 099, Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ οἱ περὶ 
τεν εραό ες Σικελίαν ᾿4ϑηναῖοι πλεύσαντες ἐς τὴν “οκχρίδα 

ἐν ἀποβάσει τέ τινι τοὺς προσβοηϑήσαντας, “4ο- 
χρῶν ἐκράτησαν καὶ περιπόλιον αἱροῦσιν ὃ ἦν 
ἐπὶ τῷ “ἯἽληκι ποταμῷ. 

Αἰτωλοὶ πε- 100, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους 4ἰτωλοὶ προπέμ-- 
ϑουσι Δακε- , δ » ν ἣ 
δαιμονίους ψαντες πρότερον ἔς τὲ Κόρινθον καὶ ἐς 4ακε- 

σφίςιξυστρα" δαίμονα πρέσβεις, Τόλοφόν τὲ τὸν Ὀφιονέα χαὶ 
Ναύπακτον Βοριάδην τὸν Εὐρυτᾶνα χαὶ Τίσανδρον τὸν ᾽4πο- 

Τρ α τον δωτόν, πείϑουσιν ὥστε σφίσι πέμψαι στρατιὰν 
ὑρυλόχου. ᾿ , δ ἢ ρα.) , , 

ἐπὶ Ναύπακτον διὰ τὴν τῶν ᾿ϑηναίων ἐπαγωγὴν. 
χαὶ ἐξέπεμψαν “ακεδαιμόνιοι περὶ τὸ φϑινόπωρον 
τρισχιλίους ὁπλίτας τῶν ξυμμάχων. τούτων ἦσαν 

(δρ. 99. “4ληκι. 1ι. αν. γείι. εἀά. "άληκε, [ογίαβββ τβοίθ, Ναπὶ 
[4 Βίγδθ. (εἶ. δάποί.) ,,ΕὉ ἴῃ Ῥίοη. Ρευΐθρ. Ῥ. ὅϑ εὰ. Ποῦ. ϑίορ!. 
ν. 361 ἐπὶ προχοῇσιν Ἴάλληκος. Τίοτα ἴῃ Οοποη. Νατιαί. ἀρυὰ 
Ῥῃοί, ἱπ ΒΙΡΙΠ}οΥμ. Ρυιβοίαη. ααοαπθ ἴῃ πη ΘΔ ΠΓαΒὶ ν. 3561 αττὰὦ ουτγγὶξ 
απο ΑἸθοῖβ. [ἕπτ Βοάϊα ΑἸϊς6.1 ϑεὰ ἴπ δά. Ἀπιίροπὶ Οδυγϑί. 
Μίναρ, ο. 1. “4ληξ.“ ΘΚ. 

ὅαρ. 100. 8 1. ᾿ποδωτόν. Ὅε δοοοπία οἵ. 58. 94, ὅ. 

8 ὅ. τοῖς πεπραγμένοις ἰἸἴΐαπι ἔδοία δϑὲ. Τπ᾿ πη} Οἱ Εἰ ΥΠΤ ΘἢΪ ΠῚ, 
φοβούμενος. Οἷ, Μαιίῃ. ατ. 886 ἴον Αδιο!δπὶ οἱ Νααρδοίαπι 
8 8398 Ὁ εἰ ἀξ τὸ ο. 114. ογϑηΐ, ἴϑτη ο. 94 τηβθηΐῖο [δοία οϑί, 

ὕλρ. 99. περὶ Σικελίαν. οἷ 'πᾶ 6Χ οδιιδὶβ ΘΧρθα!]οηΐ8 Π6- 
Ιῃ ϑ΄οι!α. οὐ νἱοῖὶπα [{81|14. --- τῃοϑίμθηΐϊβ ἤδθοὸ [αἰΐ, αὐ ἢΠά 61155ὶ- 
Λοκρίδα. ΟἿ. 86, 2. -- περι- π|05 Αἰ ΘΠΙθηβὶτιη] 50 οῖοβ 8ὺ δἂρ- 
πόλιον. ΡΟ α 5.6 Ἰππὶ 56 βία --Ἢὀ σγοββιοηΐθι8. 1 ΠῚΙΟΟΥ ἢ] 60. ἴρ50 
ιἷο τῶν περιπόλων ε5ι. ΟἿ, Τ᾽ ἐοπηροῦς ΡΟΪΟΡ πη βίου Δα χ 8, 
67, 2 [υνἱ ἀε περιπόλοις νυἱά. 4αϊθὰ5 1105 ἀδβίγαθγθηξ, ἰτηρ]ο- 
δᾶῃ.], ΥΙ 4, 1. ΥΙΙ 48, ὅ [Καῆπ, ταπίϊη ἰθοναγοι Ασ. θὲ 
αὰ ΡΟ], ΙΧ 1601]: ΑΤα, Ἰηΐγα αθιιηάαηίία οἵ, 1.28, ὅ. ΥἹ δΐ7, 
116, 6 νούδιιν “ἡοκρῶν φρού- ἃ. -- ὥστε. Οἱ. π 2, 4. 101, 
ριον, -- “Ἅλῃκι ποτ. ϑιχαῦ, ἰηΐνᾶ 102, 6. -- διὰ τὴν. .- 
200 τοῦ δὲ ἼἌλληκος ποταμοῦ, ἐπαγωγήν, ', 6. Ῥτορίογθα 
τοῦ διορίξοντος τὴν Ῥηγίνην αποὰ (Ναιρδοιῖ! οοπίνα ἴΡ505) 
ἀπὸ τῆς Λοκρίδος. ΟἷἉ, οἰἰαι τἀάικχεταπὶ ΑἰΠΒοπίθ 568, 
8Βα. οἱ δάῃ. 108, 8, Βοι. δὰ Αοίοϊ απ ἱπνδάθηῃ- 

Ολρ. 100. καὶ 1. πρότερον, ἄκλπι δἀνοοανογδαηΐ, [ἃ τοί 
ἰῖὰ οϑί, αἰ νἸἀθίιν, τ ρτὶυβαιιαπ Ηδδοϊ,, Οἱ, 94, 8. 
ΑἸ ΘπΙθηβὶ πὶ οχροάϊιῖο ἴῃ Ἀρίο- 8 2. τῶν ξυμμάχων. 55 
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πεντακόσιοι ἐξ ᾿Ηφακλείας τῆς ἐν ραχῖνι πόλεως 

τότε νεοχτίστου οὔσης Σπαρτιάτης δ᾽ ἦρχεν 
Εὐρύλοχος τῆς στρατιᾶς, καὶ ξυνηκολούϑουν 
αὐτῷ Μακάριος καὶ Μενεδάιος οὗ Σπαρτιᾶται. 

101. Ξυλλεγέντος δὲ τοῦ στρατεύματος ἐς Ὅεόζαις 
“ελφοὺς ἐπεκηρυκεύετο Εὐρύλοχος. “οκροῖς τοῖς ἐπικηρυκεύε- 

ὈΟζόλαις" διὰ τούτων γὰρ ἡ ὁδὸς ἦν ἐς Νναυύπατοῆς, Ἐλὲ δος 
χτον. καὶ ἅμα τῶν ᾿ϑηναίων ἐβούλετο αποστῆ- σόντων Ἂμ. 

σαι αὐτούς. ξυνέπρασσον. δὲ μάλιστα αὐτῷ τῶν φισσέων. 
“Ἱοκρῶν ᾿ἡμφισσῆς διὰ τὸ τῶν Φωκέων ἔχϑος 
δεδιότες" καὶ αὐτοὶ πρῶτοι δόντες ὁμήρους καὶ 
τοὺς ἄλλους ἔπεισαν δοῦναι φοβουμένους τὸν 

8 9, Μενεδάιος. Ῥτο Βοο εενέδατος ἵπ Οπλπΐθιι5 [1018 Π158. 
ἐχοορίο αῖ., υθ] Μενέδαιος. Μυϊραίῃπι 6χ ο. 109, τοὶ ἰΔπιθη (ΟἹ. 
οἱ ὕεη, τυσβυβ ΜἜενέδατος, ταροβίίαπι οβί, οἱ ἀεξοπαϊιαν ἃ  Α|.Κ. 
αα Ηοτγοάοί. ΥἹ δὅ2. Μενεδάιος τροίβ τϑϑιυϊίαϊ ἰυθοὶ Ὀιπά, ἴῃ ϑίορῃ. 
ΤΙ65. 

σαρ. 101. 8 2. πρῶτον δόντες οοθά. 

δῃΐπῇ ΠΟυ Πἰ 05 θΘη θυ ραγοοθηΐ. 
Οδίθγτιπι ἀθ 0115 ΕΣ ΠΊΔΟΗΪ οὗ, 
107, 4. 109, 2 εἰ Ἰδὲ δάη. -- 
νεοκτίστου οὔσης. σῇ 6, 92. 
-- ξυνηκολούθϑουν αὐτῷ 
Ἐυΐ556 605 ἐφῃρημένους ως 
αἰβοϊπη8. 6 Χ 109, ἘΠ ΠΟ δ 
ΙΝ 88, 1 αὐτὸς τρίτος ἐφῃρη- 
μένος ἄρχειν κατὰ νόμον ΡΙο- 
ΓΙΠπΙαπ6 ἀποβ ἀσοθβ5, 4 ροϑβί 
ΠΟΙ ἔθ ΒῈρΡΘΥΙΟΥἶ8. ΔΙΓΘΡ ΔἸ(οσὶ ἴπ 
ἸΏΡΟΥΪΟ ϑιοοθάθυθηΐ, δμπΟθη8 
ΘΧογοϊ 5 Τδοράἀϑοιηο πίοι ἴῃ 
θ6Ι]ὰ πὶ ργο ἢ οἰβοθγθίμγ, ΘΟ 5{1{π||08 
6556 Δρρᾶγοί. [{6Πὶ {Γ68 νἱγὶ ΠΟΙΪ- 
ὨδηϊαΓ, αὐ πονδθ οοΟ]οπίαο Ηοτγα- 
οἶθδθ ργαθθβϑβθηΐ, τηϊβϑὶ ΠΠ 92, ὅ, 
ἰάοπηαιθ πυτηεγιβ Ι 132, 8.:.0Κ 
12, 1 ἀδ ϑραγιϊδιϊβ δὰ ἱπηρογίυτη 
ἴῃ Ὀμαϊοϊάϊος 505  ρΊ θη ἀτιπὶ ΠΪ55}8 
γϑάϊι." Ατη. -- οὗ Σπαρτιᾶ- 
ται. Ὅς αγίΐσα!ο οἵ. δάπ. 28, 1. 

ὕάρΡ. 101. 8 1. Δελφούς. 
Το ἀδεπιοη 118. διηϊςο8. ΟἵἾἉ, 1112. 
121. -- τῶν ᾿Αϑηναίων... 
ἀποστῆσαι. 0095: -3: 

8.2. Ἀμφισσῆς. ΒΠοΥγὰ πη 
αὐδᾶῦίο Ὀ61|10 58 0γῸ ΠΟΙΪΒ51ΠῚΟΥΙΙΠῚ 
Τὴ ΧΙ ΠΙᾺΠὶ οἱ ἔογίαβϑϑθ ἰπηῸ 808 Πὶ 

Οὗ, δάῃη. 

[υΐῖ556 ΤΟ ΟΓΟΤΊΙΠῚ ΟΖοϊαγαπὶ γθοῖα 
(παπι κατὰ κώμας πο ρορα]ὰ5 
ΠΑΡ᾽ 4041) δἀποίαι ΒΙοοπιῖ, ΟΥ̓, 
ἀθ6 οὰ Κτυβ. Ηθ]]. Π 2 ρ. 1061 
854ᾳ. οὐ [,ρᾶ, ἄτᾶρο. ϑερί, Π 
Ρ. ὅ90 544. ϑ5εἀ εἰἰαπιδὶ Βίερμᾶ- 
15 ἴῃ εἶβ, απ8)Ὲ6 ἀοίπάθ ὃχ 60 
ΡΓΟΐΕγΘΠίιγ, ΔΙ] απ οἰΐ 65 πόλιν 
περ!ορθηῖί5 ρτὸ κώμῃ ἀϊκοεῖς, 
Ο. 105 σογίθ 4|186 π|}9685 Τιοογοτιπι 
ποπιϊπαπίῃγ. --- διὰ τὸ... δε- 
διότες. Ηαδο ὑτγον δίθ οὔ βοιι- 
γον βηΐ. ΑΠρἢΐββθηβα8. ΟἸΠῚ 
ῬΠΟΟΘη565 510] ᾿πΠ|6 Π505 τηϑἰ μου θηΐ, 
ΤΠιΔορἀ θη οηΪ ΟΥπὶ ογαίαπὶ 51] 
ΘΟΠΟΙΠατα ϑβἰααιυΐθβθ οχὶβιϊπηδιὶ 
ρΡοββϑυμπί, Ὑίβομοι δαΐθπι ἴῃ Μία. 
Ηεὶν. 1 ρ. 380 ρείαὶ 605. ἰπί6|16- 
ΒΘθηῖο5 86. δχϑγοϊίυϊ Ποϑαὶ τὸ- 
βἰβίεασε: ΠΟοὴῆ ρ0586 πηθίιιἶβσ56, Π6 
ῬΠΟΟΘη568 80 ΟΟΟ,ΒΙΟΠ6 ὈΥΘΓΘΠ 
δὰ βδονϊ θη απ) ἴῃ 58, ΑἸΠῚ Αἰ ον 
Ἔχρ οαπί, ΟἿ, δὰ, πιδὶ, --- πρῶ - 
τοι εχ Κτιθο. πὰη0 Θη]θηἀδίϊοπθ 
Γοβου ρϑίτηιβ, Ρυϊμηΐ ᾿ρϑὶ οὐ ϑι 68 
ἀεάδγυῃί, ἀοῖπά 6 το]ϊαιῖβ, αὐ ΙΔ 6 πὶ 
ἰδοογθηΐ, ΡΥ Βα βθγαηΐ, Μα] πὰο 
Αὔετίυν ἴ ὅ8, 2 υδἱὶ πρῶτον 5ἰφηὶ- 
ἤσαῦ ρυῖϊα 54 τπαπὶ {114 [αοῖα- 

12 Ὲ 
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ἐπιόντα στρατόν, πρῶτον μὲν οὖν τοὺς ὁμόρους 
αὐτοῖς Μυονέας (ταύτῃ γὰρ δυσεσβολώτατος ἣ 
“οκρίς), ἔπειτα ᾿Ιπνέας καὶ Μεσσαπίους καὶ Τρι- 
τειέας καὶ Χαλαίους καὶ Τολοφωνίους καὶ Ησσίους 
καὶ Οἰανϑέας. οὗτοι καὶ ξυνεστράτευον πάντες. 

μὲν οὖν. Οὖν οπι. Ο, Ε. Μοβ4α. πι. ΑΥ. Οἢτ. Ῥδη., δἰ 8ιι8ρβοίππι 
οδί Κγυύθροσο. δϑεᾶ οἵ, δάῃ. 

ἹΜΜεσσαπίους. ατ. Ανὐ. Μεσαπίους. Οἵ, δάη. 
Τριταιέας νεὶ Τριτοιέας οο44, ΟἿ, «άη. 

ιἴ5. --τ μὲν οὖν. Αἰίδιάα 115 
Ῥϑγιϊοιϊαθ ἸηΒο]θηθα5 ἰπ τηθάϊο 
τη σα νϑθογτη ΟΟἸ]ΟΟαία8, αὶ 
δ115 ἔνθα θ πύου δϑύ ἴῃ δἰ π ΠΠ} πη }5 
μὲν δή. ΜΜὲν οὐν ἴἴα Ἰεριιπίυν 
Δ ΙΥ 104, ὅ εἰ ἴῃ Χεη, “Ἄπ8Ρ, 
ΙΝ 7, 3, αἱ οὖν πυροῦ οχ ορίὶ- 
τοΐβ ᾿ιδτῖβ τϑοθρίυτῃ οδϑβί, Οἵ. ϑορ]ι. 
ΟΒ. 499. -- Μνυονέας. οΟΝἰάς 
Ῥαυβ. ὟἹ 19, 8 Ἰοοῦυτη ππηῸ ᾿δίιδη- 
ἰ6π|.“ ΝΥ 4585. [πᾶ6 οἵ 6 ϑίβρῃ. 
Βγ2. ν. υονέα 5οτὶρίαγα οοη- 
βίδί. ἡπᾶῦθ ἀρὰ δαπάρῃι Θίθρ]ι. 
ἴῃ ν. Μύων ΡιῸ νν. οὗ πολῖται 
ύωνες, ὡς Θουκυδίδης τρίτῃ" 
λέγονται καὶ Μινυωνεῖς ἰ6ρ. λέγ. 
καὶ Μυονεῖς, ὡς Θουκ. τρίτ. 
Θ᾽τὰ5. Θοῦατη ἀθρίῃρἴτιγ ἃ Ῥαυδβ. 
Χ 88, 4 νον" 5 ἄνω μὲν ὑπὲρ 
᾿ἀμφίσσης πρὸς ἤπειρον υω- 
νία, σταδίοις ἀπωτέρω τριά- 
κοντὰ ᾿Δμφίσσης, . κεῖται 
δὲ πόλισμα ἐπὶ ὑψηλοῦ. Οἵ '0] 
516 06]. αἴᾳαὰβ Κτυβ, Ηδ]1. 1Π 2 
Ρ-. 109. συμ ἰἰἶϊο ἸΙοου8 ἰῃ σοη- 
ἢπηϊο ἸμοοΥ 5 δίας ΡΠ ΟΟΙ 5 5101 
οβϑδθί, ἃ ϑίθρ!). ἴθ ν. υονέα 
ῬΠοοΙαὶ αὐἰγιαίι5 δὲ, ϑοὰ ἰπ νῚ 
ύων τοοιῖαβ, αἱ ἀρὰ ΤΠας, οἱ 
Ῥαιβ., ᾿μοουγϊάϊ. Οὐ, Βαγβίδη, αθορυ. 
ἘΡ- ἴδ τα δυσεσβολώτα- 
τος. Οἵ, δὰ 89, ὅ ν. βιαιότερον 
δάῃη. --- ΤΣ Ἐοταπὶ ν οι 
Ἵπνος. Οἷ᾽, δῖερ!ν. ΒγΖ2. -- ὲεσ- 
σαπίους. Νοιηρη δἰϊιηὰθ ἤθη 
πού πὶ; Πα .6 ΘηΪπὶ ἔτι 5ρθοίδηϊς 
Μεββδρῖϊ Τα }|Π 186 ὙΠ] 38,4... Ἥξετα- 
πίους ογηηΐηο ἰορ θη ἀππὶ 6586 ο0]- 
ἀρὴν ο, νἱῚ γαῖ οχ ϑίθρ!. ἴῃ 

Χάλαιον εἰ εχ. Ροϊγῦ. 1. 
[ἢ 7 εὐ 19]. Ὑἱά, Ῥαϊπιον, ατᾶθο, 
δηΐ, Ρ. 842.“ Ηπιὰ 5,.,,Ηϊὸ ἰδιῆθη 

Βοπίθηςδηι νἱἀθίαγ τηιιίᾶ556, Υἱά. 
ἄταθο, δηΐ, 2.9 Ῥ αἷς. Εὖ σϑοῖθ 
πιαίανὶῦ; πδηὶ Μοίαρα ἴῃ Αϑίο]ϊα 
δὰ ΤυϊοΠοηάθπὶ ρα θὰ 58 ππο 
ΠῸῚ ῬοΥΪποί, οἱ ἃρυὰ 516 Ρ}}. ἴῃ 
ν. Χαλαιον 5ἰησοϊα ΡΆΘΠΘ ΠΟΠηΪῃ8 
ἀεργαναία 5. ηϊ. τα- Τριτειέας. 
»»Τριταίους ϑἴ6ρ)ι. ΒγΖ. ἴῃ ν. Χια- 
λαιον. Νενυμη βθουπάπηι ϑ6ρ}}. 
Τριτειέας ΡῬοίλι5 εχ νοῦ 7Ὁι- 
τεία.““ Ἠυα5., ψεῦθα οπὶπὶ 8516- 
ῬΠδπηΐ, οὑπὶ 40 οἷ, Ηδοτγοάϊΐδη, 1 
Ρ- 280, ᾿ᾶθὺ βυῃηύ: Τρίτεια. 
ὁ πολίτης Τριτειεύς. ἔστι χαὶ 
ἄλλη μεταξὺ Φωκίδος καὶ 4Ἴο- 
κρῶν τῶν Ὀζολῶν. ἘΕὺ ἰερίταν 
ἀρυὰ Ηδνγοάοῦ. ΥὙΠΙ|Ι 88 δοοιδαιὶ- 
νυ8 Τριτέας, δὲ Ρ] τη. Η. Ν, ΙΥ͂ 8, 
8. ποιηϊηδίϊνιβ Τυϊίθα, ἃ ααΐθι8 
Βουρίονῖθιι5 ΡΒ ΟοΟΙαὶ οὐ θαϊίαν, δι- 
416 Τυϊίαθα δβί ροίϊα5 Ἀοἰαΐδα ἃΓ- 
018. πούλθη δριὰ ΡΟΙΥΡ. ϑέγδθ. ἃ], 
Οὗ, Πεγοαΐδη, ἔ ρ. 288. "ΠΡ. 898. 
-- Χαλαίους. ΡΙϊη. 1, ἀ. 8 17 
Ρογίι8 ΟΠ δίδθοπ, ἃ 4ὺ0 ΥἱΪ 
Μ,. ρ855. ᾿πΠΓΟΥ 588 ΠΡ ΘΓ πὶ 
ορρίάυπι ὨΕΙρΪ, Δ 6οὸ ἴῃ 
Ῥῃοοῖᾶς οοἸ]οοδίαν, 584 ἃ ϑίθρῃ. 
ΒγυΖ., αὐ ἃ Το. ἰπ Ἰμοοτῖάθ. ἢ 
βία οἵ, Κγυβ. 1. ἃ. Ρ. 110 54. εἱ 
Πμθακ, 1. ἃ, ρ, ὅ94 5ᾳ. ὕΠτγΙο]βῖο 
σης ἐδὺ ἡ σκάλα τῶν Σιαλόνων 
(1ι. ὅταθο, 1 Ρ. 0), οαπὶ αιιὸ ὁο0ι- 
Β6ηι 0 Βιυγβίδα, 1, ἃ. Ρ. 150, --- 
Τολοφωνίους. ΘΊΘΡ]Ι. ΒγΖ. 
“Τολοφών᾽" πόλις “οκρῶν τῶν 
Ὀξολῶν. τὸ ἐϑνικὸν Τολοφώ- 
νιος. Οἵ, Κυμβ. ρΡ. 1714 οἱ Τιθδῖ,, 
Ρ. 020. -- Ἡσσίους. ΒίΘρἢ, 
ΒγΖ. Ἡσσός" πόλις Λοκρίδος. 
τὸ ἐθνικὸν Ἥσσιος. --- Οἷαν- 
ϑέας. »,»ὄ θρρίάνπι Οἰἐάνϑεια 

εἰ 
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Ὀλπαῖοι δὲ ὁμήρους μὲν ἔδοσαν. ἠκολούϑουν δὲ 
οὔ" καὶ Ὑαῖοι οὐκ ἔδοσαν ὁμήρους, πρὶν αὐτῶν 
εἷλον κώμην Πόλιν ὄνομα ἔχουσαν. 

102. ᾿Επειδὴ δὲ παρεσκεύαστο πάντα καὶ τοὺς ἐατι ὀρ τη κ 
ὁμήρους κατέϑετο ἐς Κυτίνιον τὸ “ὡρικόν, ἐχώρει Ναύπακτον, 

τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ναύπακτον. διὰ τῶν Αοκρῶν, ἣν πριν ἐρθῆ ιν 
καὶ πορευόμενος Οἰνεῶνα αἵρεῖ αὐτῶν καὶ Εἰὐπν. 3, Ἑβρύ- 

λιον᾽ οὐ γὰρ προσεχώρησαν. γενόμενοι δ᾽ ἐν τῇ ΄1οῖος δ᾽ ἐς 
τὴν Αἰτωλίαν 

Ναυπακτίᾳ καὶ οἵ Αἰτωλοὶ ἅμα ἤδη προσβεβοη- κπν 5 -- 

ἔπειτα πο- 

ϑηκότες, ἐδήουν τὴν γῆν καὶ τὸ προάστειον ἀτεί-- Δμπορακιώ- 
.] 5: ου ἣ γῆ 0 ταιδ᾽ ἘΣ ΣΤο 

χιστον ὃν εἷλον᾽ ἐπί τε Μολύκρειον ἐλϑόντες, τὴν τεύσων. 

Κορινϑίων μὲν ἀποικίαν. ᾿Αϑηναίων δὲ ὑπήκοον, 

αἱροῦσι. “ημοσϑένης δὲ ὁ ᾿Αϑηναῖος (ἔτι γὰρ 
ἐτύγχανεν ὧν μετὰ τὰ ἐκ τῆς Αἰτωλίας περὶ Ναύ-: 
πακχτον) προαισϑόμενος τοῦ στρατοῦ καὶ δείσας 
περὶ αὐτῆς, ἐλθὼν πείϑει ᾿ἀκαρνᾶνας, χαλεπῶς 

σαρ. 102. 8 2. Μολύκριον 858. ας. Ψεη. Ο. Ἐν Ρα]. Π, 
ναὶ. Βερ. αν, Μοβαι. γαυϊρο οἱ ΒΕΚΚ, Μολύκρειον ἂν 1 84, αυοὰ 
Τηπογάϊἀ ὁπ ΒΟΥ 51558 τοδίδιυς. Ηοτγοάΐδῃ. 
Βνγ2:.5. νυ. 

Ῥαυβαιῖας [Χ 88, ὅ εἰ ΡοΙΥΌΪ10], 
Θίοριαπο [εἰ ΡΙΠΙΟ] Οἰάνϑη." 
ΝΥ 455. Αὐτηδγε ΘΥΘΡΊΟΠ6 ἈΑδρῖγδρ, 
ὉΓΌ15 Ασομ δῖα, 5᾽ίατη ἔμ 556 6 ΡΟΪΥ. 
ΙΝ 87 ἀρρᾶτεῖ, ἃ 410 Αδἰο}186 πτ08 
ΔΡΡΟΙ δῖαν, ααΐα ἰὰπὸ 80 Α οί} }5 
ροβεϊἀουαίαν, Ηοάϊς Οδἰαχὶαϊ (τὸ 
Γαλαξέδι) εἱ νἀ δίυν γΘΒροπάθ ο, 
Οἵ, θοάν. [{, Ὁ. 180 (1117). Και. 
Ρ.: 1608, Ιμε8Κ. ρ. ὅ94 54. 
Ὀλπαῖοι. Νοη οοπἔππαεπαϊ δὶ 
Τοοῦὶ οὐτπὶ ΟἹρὶβ νεὶ ΟΙρα οᾶ- 
516 10 Αὐρίνουαπι ἈΠ Π]ΟΟΠ  ΟΥΤη 
ο. 108 544ᾳ., αυοοιπὶ σοηϊιάϊι 
Βίθρῃ. ἼΥΣ; .». 6] οουίθ δἷυβ ἰηΐθυ- 
ῬΓΘ5. Ὑαῖοι. ϑίορ!. Βγ2. 
Ὑαία" ̓ ς πόλος “Μοκρῶν Οξολῶν. 
τὸ ἐθνικὸν Ὑαῖος. ΟΥ, Τιρδκ. 
Ῥ. 619, αυἱ ρ. 61ὅ Ὑλαῖοι Ἰερὶ 
Ἰοπῖθγα πλᾶν]ῦ, 
αρ. 102. ξ 1. Κυτένιον. 

ΟἿ 1 107. --- Οἰνεῶνος. ΟΥ̓ 
αἄη, 9ῦ, 8. -- ὀ ὀῥΕὐπάλιον. Ο᾽, 
φἀη. 96, 2. 

τ. δες (ΣΝ Βίορῃι. 

8. 2. προσβεβοηϑηκότες 
ΡΑΥΙοῦ δίαιθ ἐν τῇ Ναυπακτίᾳ 
οαπὶ γενόμενοι ἴπηρσα. Οἵ, ΤΕ 
θ8, 4. -- Μολύκρειον. ΟΥ ΠΗ 
84, 4. ἈΑδίο!αθ δἀηιπιοταὶ ϑίθρῃ. 
ΒΥγ2., 868 αρυὰ Τῇῆιο, Τμοον 8 
ΡΑυίθπι 6558 ἃρραγοί, ἰΐθπὶ ἀρυὰ 
Ριοίεπι, --- αἵροῦσε. Οὗ, θιοά. 
ΧΙ 60, ααἰ ἴῃ ρτοχίτηϊβ ἀθ Αοδὺ- 
ηδηΐθι5. ἴαἰβα παγυδί, 

8 8. μετὰ τὰ ἐκ τῆς 4ἰ- 
τωλέας. ϑ᾽πΗΠ τον ΤΥ 81, 2 ἐς 
τὸν μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας πό- 
λεμον, ὙΙΠ 2, 1 πρὸς τὴν ἐκ 
τῆς Σικελίας τῶν ᾿ϑηναίων 
μεγάλην κακοπραγίαν πάντες 
ἐπηρμένοι, ἦσαν, ΥἹ 89, 2 ἐθὲε- 
ράπευον ὑμᾶς περὶ τὴν ἐκ Πύ- 
λου ξυμφοράν. [π᾿ φαϊρι5 οπιηϊ- 
Ὀὰὺ5 Ὀτονια5 ἀἰσθηαὶ ἰπ6ϑί. Ὧδε τὰ 
οἷ: δ 97' Βὰ. περὶ Ναύ- 
πακτον. ΟἿ, 98, ὅ. --- δείσας 
περὶ αὐτῆς. Οἵ «ἄη. 1 60, 1. 



τῶν ἐν τῇ 
Σικε λέᾳ48η- 
ναίων ἐπ 
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διὰ τὴν ἐκ τῆς Λευκάδος ἀναχώρησιν, βοηϑῆσαι 
Ναυπάκτῳ. καὶ πέμπουσι μετ᾽ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν 
νεῶν χιλίους ὁπλίτας, οἱ ἐσελϑόντες περιεποίησαν 
τὸ χωρίον" δεινὸν γὰρ ἦν μή, μεγάλου ὦ ὄντος τοῦ 
τείχους, ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνομένων, οὐκ ἀντίσχω- 
σιν. Εὐρύλοχος δὲ καὶ οἵ μετ᾽ αὐτοῦ ὡς ἤσϑοντο 
τὴν στρατιὰν ἐσεληλυϑυῖαν καὶ ἀδύνατον ὃν τὴν 
πόλιν βίᾳ ἑλεῖν, ἀνεχώρησαν οὐκ ἐπὶ 1ΠΠ]ελοποννή-- 
σου, ἀλλ᾽ ἐς τὴν Αἰολίδα τὴν νῦν καλουμένην 
Καλυδῶνα καὶ Πλευρῶνα καὶ ἐς τὰ ταύτῃ χωρία 
καὶ ἐς Τ]Ιρόσχιον τῆς Αἰτωλίας. οἵ γὰρ ᾿ἄμπρα- 
κιῶται ἐλϑόντες πρὸς αὐτοὺς πείϑουσιν ὥστε μετὰ 
σφῶν [Ἄργει τὲ τῷ ᾿Αμφιλοχικῷ καὶ ᾿μφιλοχίᾳ τῇ 
ἄλλῃ ἐπιχειρῆσαι καὶ ᾿᾿καρνανίᾳ, ἅμα λέγοντες ὅτι, 
ἣν τούτων κρατήσωσι, πᾶν τὸ ἠπειρωτικὸν ἐθνας 
δαιμονίοις ξύμμαχον καϑεστήξει. καὶ ὃ μὲν Εὐρύ- 
λοχος πεισϑεὶς καὶ τοὺς Αἰτωλοὺς ἀφεὶς ἡσύχαζε 

τῷ στρατῷ περὶ τοὺς χώρους τούτους, ἕως τοῖς 
᾿Δμπρακιώταις ἐκστρατευσαμένοις περὶ τὸ 4ργος 
δέοι βοηϑεῖν. καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 

108. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿Αϑηναῖοι τοῦ ἐπι- 
γιγνομένου χειμῶνος ἐπελθόντες μετὰ τῶν ᾿Ἐλλη- 

-- δεὰ τὴν. «ἀναχώρησιν. ρ. 126, ἈΑρρεϊ!αιῖο ἀποία ε8ὲ 40 
Οἱ. 94, 2. ὃ. 90, 1. 2. ΑΘΟΙθα5, αἱ 6 ΤΠΘΒβα Πα ρῥτο- 

8 4. ἐπὶ τῶν νεῶν. ἴῃᾳ-ὀ ἴδοι! 101 56ᾶθβ οοοοανογαπί, Οἵ, 
16] οπάα5. 6558 ἱρβοῦιπι οδι- 
μ8} ὉΠ] Πᾶν 65 σϑοία πιοηθὶ (Ἰ858.; 
ἢδηῚ] {τὶρὶπία Αἰΐσαθ, ααϊθαβ 
ΤῈ ΠΊΟ8 1} 6 ὴ65 ργδθίδοιβ οἰ δί, 
ἈΑἰπθηᾶ5. τεἀϊοναηΐ (98, ὅ) οἱ νὶ- 
σία, αὐδ6 10, 8. τηϑπιογδηίαν, 
ΡῬοβῖθα ἀθῃη πὶ Ῥιοξθοιδο Β.ΠΙ, -- 
δεινόν. ΟἿ ἀδάῃ, ΤΥ δ» να τς- 
ὀλίγων δὲ τῶν ἀμυνομέ- 
νῶν, οτπ οἷ, 4αἰ αὐ 6 πὶ ἀ 6 - 
ἔδπἀδυδαηι (ρτα 5 ἀϊὰπὶ οἷα 8 
ΕΓ οἰ θα 1), Ρϑαοὶ 6856 81, 
Νοὴ Ορὰβ ἰρίίαν Κυποσοιὶ οὐη- 
ἰδοίανα ἀνυνουμένων. 

8 ὃ, τὴν Αἰολίδα. Νοιπθὴ 
ταρίοηΐβ ΟαἸγάοηθπι οἱ ΡΙ θαυ Ο ἢ ΘΩ] 
οοπαρ]θοίθηιϊβ, Οἵ, Κσαβ, Η6}}. ἢ ἃ 
Ρ. 2324. 241. Βιιβίδη. δορὶ. 1 

Βίναῦ, 464. -- Καλυδῶνα καὶ 
Πλευρῶνα. Ὅς 5[1ὰ Βᾶγυπὶ 
ἀγθὶπὶ νἱα. ϑέγαθ. 4560. 54. εἰ 
459. Κτυβ. ΠΕΙ!. Π| 2 Ρ. 2391-2(ά͵ 
1.6ακ. ἄτγϑθο. βερί. 1 ρ. 109. 117 
54. 11 ΑΝ 86 54ᾳ. Βυγβίδπ, 1, ἃ. 
Ρ. 180. Πρόσχιον. Ὅς 
ἐπ νἱα, ἜΕ, 451. ἘχυΒΟῚΣ ἃ; 

. 248, 1,68 Κ. 1 ῥ. 119, Βιυγβίδη. 
Γ Ρ- 181. 
ΕΥ̓, ἠπειρωτικόν, ἈυΥβι5 
τηϊθογο ἢϊίογα ρ ηχίπιιβ. Οἱ, δάῃ. 
94, 8. 9ὅ, 1. ΒαϊἸναν ἰσὶίαν 
ὙΝ ἀοίισπι. Ἀπεῖαα. αν. Ρ. 11: 

8 1. περὶ τὸ Ἄργος ἴαηρα 
οὐπὶ βοηϑεῖν. 
αρ. 108. 8.1. τῶν Ἑλλη- 

νῶν, ἷ. 6, τῶν Σικελιωτῶν. --- 
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ψῶν ξυμμάγων καὶ ὅσοι Σικελῶν κατὰ κράτος Ἴνησσαν καὶ 
ἀρχόμενοι ὑπὸ Συρακοσίων καὶ ξύμμαχοι ὄντες ἰῷ ἐξτοος 
ἀποστάντες αὐτοῖς [ἀπὸ Συρακοσίων] ξυνεπολέ- 
μουν, ἐπ᾽ Ἴνησσαν τὸ Σικελικὸν πόλισμα, οὗ τὴν 
ἀκρόπολιν Συρακόσιοι εἶχον, προσέβαλλον, καὶ 
ὡς οὐκ ἐδύναντο ἕλεῖν, ἀπῇσαν. ἐν δὲ τῇ ἀνα- 
χωρήσει ὑστέροις ᾿ϑηναίων τοῖς ξυμμάχοις ἀνα- 
χωροῦσιν ἐπιτίϑενται οἵ ἐκ τοῦ τειχίσματος Σιυρα- 
κόσιοι, καὶ προσπεσόντες τρέπουσί τε μέρος τι 
τοῦ στρατοῦ καὶ ἀπέκτειναν οὐχ ὀλίγους. καὶ 
μετὰ τοῦτο ἀπὸ τῶν νεῶν ὁ “Πάχης καὶ οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἐς τὴν Ποχρίδα ἀποβάσεις τινὰς ποιησάμενοι 
κατὰ τὸν Καικῖνον ποταμὸν τοὺς προσβοηϑοῦντας 

.ο. 

αρ. 108. 8 1. προσέβαλλον. τ, Ὁ. 1. Ε. Μοδαᾳα, οἱ ἃ πιδη. 
8860. τη. προσέβαλον, ατιοὰ ποΒοϊπλὰβ ΟὰΡ ΒΟΚΙς, γθοθρουϊ,, Θὰ, 56 116] 
8. βδθρίιβ ΑἸΠθηΐθη585 ᾿πηρϑίαπι ἴῃ ἸΟΟμ τη [δου ηΐ, ΘΧ ΠΔΓΓΘΙΙΟη6. ΠΟῚ 
ἀρρδᾶιθαῦ. Αὐποϊάιι5 ἱπηρογίδοίαμη βεγνϑίιπι ᾿ηοϊρι ουδηΐ ἁρστγοαϊὶ 
ἸηογρΡι δέδια". 

8 8, Μαικῖνον. Βεκις. πὰηο Καϊκῖνον. Οἵ, δάη. 

ὅσοι Σικελῶν... Συρα- 
κοσίων. Οὗ ὟἹ 88, 4. τορι 
πράτος ᾿ἶο εϑι νἱο!δπέθι. -- 
αὐτοῖς, ἰ. 6. τοὶς ᾿Αϑηναίοις. 
Τταϊθοίαμη. οὑπὶ ξυνεπολέμουν 
᾿πηρθμά απ) 6856 ἀθόθί Ηδδοκ. 
Βαιον πρὸς αὐτούς ναίοιε νο- 
Ἰαθνδί. {υτατηα δ οοηϊπηρσὶν Ἀ εἰ5- 
Κκὶαβ. 6! αν θυ πὶ οἰἰοδιιπι δα αϊ- 
(τη δ ηΐαπι, 40 ᾿Π5Ὲ ΡῈ. ΡΘΓΡΙΕΈΧΟ 
ν θυ ον οὐἀϊη 6 ἀγραϊίαν, Κ Ηον- 
Ν οτα, διὰ. ΤΊναο, Ρ. 147. 
Ἴνησσαν. Εἰὰ5 οἶνο65 Ὑ  ἀρδῖδι 
ΥΙ 94. ,,Τηϑβϑθὶ δῖνθ [Π0556 1565 
οἰ ἀπ διιηῦ οαπῃ 11Π18, αἱ ΟἸοογο πὶ 
ἴῃ Ὑ εγνηἶβ. .. Αρίηθηβαβ αἰοπη- 
τ, Ναηὶ ορρίδιηι ἈΑοίπα δηΐθα 
ἀἰοίαπι ἕαϊς... Ἴνησσα ... ἱάὰ. 
Οἷπν, 510. Ρ. 199. 128.“ συ. 
» Αθεβι, ἰπααῖν Βέναθο Ρ. 268, 
ἀπὸ τῆς Κατάνης σταδίους 
ὀγδοήκοντα, εἰ πλησίον τῶν 
Κεντορίπων ε5568 Αἰϊ0] [ρ. 218] 
ῃϑιγαί, “ 485. -- τὸ Σικε- 
λικὸν πόλισμα. Ατιΐου!ο ΡΙδο- 
οἴριῖπη ΘΟ 506} πὶ ΘΙ ΘΟ] ΟὙιιηη 51 6: - 
ἤοανῦὶ ραΐαι Αὐη. ---- προσέβαλ- 

λον. Τι50]θπῦϊ5 οαπὶ ἐπί ργᾶθρο- 
βοὴ 6. ̓πηούι ἢ 6588 ΘΟΡ ΠΟΒΟΙ (ΕΓ 
εχ δι. «ἂν. 8 4020 οὐ ἰδὲ δάῃ, 

8.5. οὗ ἐκ τοῦ τειχίσμα- 
τος, ἷ. ε, οἵ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως 
ἐπεξελϑόντες. 

ξ ὃ. Καικῖνον. Ὀδηνη!α5 
ΠΟη γθοίθ πίον δα! ομ ἴηι δὲ γο- 
τοηθῖη, πθὶ Οδνοίηθη (ὕονδ66) Πᾶ- 
θοὺ ΡΙη. Η, Ν. ΠΙ 10, 960, οο0]1ο- 
σαν; Π8ΠῚ [εἶ556 ἴῃ Τωοοτϊάθ ἀο- 
σοὺ Τῆμυο. ὅ'ϑα πὸ ΟἸ αν θεῖ φυϊά 6πὶ 
Βϑῃίθητῖα ριΌ αν ΐ ροίεβι δ θοὶ πα πὶ 
δὐ Ηδίδοθῖη δα πάθῃ θη βθη 5, Νὰπὶ 
᾿αϊπ8 4ἀαοα τ ΠΟΙ 6Ὴ [οἰ ηγι5 6, 99, 
πηΐ δαίθηι αν]ο 4 Τῆπο, ἀιιο ἀδία 
6856 ΠοΙηΪηἃ Πλϊηΐ 16 ργΟὈΘ 116 681, 
αυδηηᾳαᾶμ Καικένῃ 5θραυατὶ [90- 
οὐἰάθπὶ αὖ δοῖὸ Ἐπορσίπο ἀϊοὶς 
Ραυβ. ΥἹΙ 0, 2 (εἴ. Αεἰ. αν, Ηΐϑβι. 
ΨΠΠ 18, αἱ Καινεκός νοοδιίυτγ), 
αιοά ἰάεπι ἀ6 ασϊθοθ αἰδυτηδύα 
Βιγαθοπαπὶ δὰ ο, 99 νἱαϊπιι5. 1)6 
Οδεοϊηὶ ποπιῖηἶβ ἀοσθηίι οἴ, ΟὍ 61}. 
Βοοιυῃ. δοοθηΐ, Ρ. 208. Οπιηΐᾷ 
δαΐθηι νουθὰ κατὰ τὸν Καικ. 
ποτ. ἴαθρσα οὐπὶ ἐκράτησαν. 



“Ζήλου κά- 
ἅγαρσις μετὰ 
παρεχβάσεως 
περὶ τῶν παά- 

“4ηλίων, 
ὧν μάρτυς αὐτήν; οὐχ ἅπασαν, 
Ὅμηρος ἐν ἐφεωρᾶτο τῆς νήσου" 

λαι 

τοῖς ὕμνοις. 

184 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Τ, ογ΄. οδ΄. 

“οκρῶν μετὰ Προξένου τοῦ Καπάτωνος ὡς τρια- 
κοσίους μάχῃ ἐχράτησαν καὶ ὅπλα λαβόντες ἀπ- 
ἐχώρησαν. 

104. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ 4ῆλον ἐχά-- 
ϑηραν ᾿Αϑηναῖοι κατὰ χφησμὸν δή τινα. ἐχάϑηρε 
μὲν γὰρ καὶ Πεισίστρατος ὁ τύραννος πρότερον 

ἀλλ᾽ ὅσον ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 
τότε δὲ πᾶσα ἐκαϑάρϑη 

τοιῶδε τρόπῳ. ϑῆκαι ὅσαι ἦσαν τεϑνεώτων ἐν 
Δήλῳ. πάσας ἀνεῖλον, καὶ τὸ λοιπὸν προεῖπον 
μήτε ἐναποϑνήσκειν ἐν τῇ νήσῳ μήτε ἐντίκτειν, 
ἀλλ᾽ ἐς τὴν Ῥήνειαν διακομίζεσϑαι. ἀπέχει δὲ 
ἡ Ῥήνεια τῆς Δήλου οὕτως ὀλίγον ὥστε Π|ολυ- 
κράτης. ὁ Σαμίων τύραννος, ἰσχύσας τινὰ χρόνον 
ναυτιχῷ καὶ τῶν τε ἄλλων νήησὼῶν ἄρξας καὶ τὴν 
Ρήνειαν ἕλών, ἀνέϑηκε τῷ ᾿Απόλλωνι τῷ 4ηλίῳ 
ἁλύσει δήσας πρὸς τὴν 4ῆλον. καὶ τὴν πεντετη-- 
ρίδα τότε πρῶτον μετὰ 

Οαρ. 104. 8 1. “λον 
ἐκάϑηραν. ,,ἴῃη 'πϑὰϊα Ῥεῖὸ 
ΑΡΟΙΠΙΗῚ βϑογὰ Π60 ρϑγοΓα ἴα ζυϊ, 
Π66 Τηογιπυ τη βΒθροίΐγα, ϊης, ααοᾶ 
ταουίαϊ πὶ ᾿ρ58 5δριυ!ιγαθ δββθηὶ 
τηδη αι, {14 Π 61 κάϑοαρσις, 4υδτη 
ποη 5616} ΑἸΠΘΠΙΘηδ68 ΡῬτοσαγα- 
γαῃι. Ια, ὈΙοά, 5ῖο. ΧΙ [ο. 68] 
ει ϑίγαρ. Χ [ρ. 486]. θὲ τῖϊα 
γοῦο ΑἰΠθηϊθηβίιπη ἰπ ἀτῦθ ᾿ὰ- 
βίγταθᾶα νἱ. Μεϑυσβ, Αἰῖο. 1 θοῦ, 
ΙΝ ὈΘ, ΘΡΗ  ΘΙΒθ ΙΝ ΚΣ ἸΑΎΙΣ 
ΘΡδηΠεη, δὰ (}Ππ|. Ηγπη. ἴῃ 
6]. ν. 1 εὐ 2717.“ Ὁ. --- κα- 
τὰ χρησμὸν δή τινα, 5οὶ- 
᾿ἰοοὶ βοουπάππι οΥὐδοαΪι ΠῚ 
ᾳαᾳυοᾶδάδπι. Οὗ 1 24, 2. οὐ ’θὲ 
απ, Ὠῖοά, ροϑβυϊ!θηιῖαθ οδαβα Π ε]] 
Ἰαβίναυ!οηθτη δοίη 6856 δα. --- 
ἐκάϑηρε. -.Πεισέίστρατος 
ςοοἰ, Οὗ Ἠετοᾶοι. 1ρ4 τὴν νῆσον 
“λον καϑήρας, καϑήρας δὲ 
ὧδε" ἐφ᾽ ὅσον ἔποψις τοῦ ἱροῦ 
εἶχεν, ἐκ τούτου τοῦ χώρου 
παντὸς ἐξορύξας τοὺς νεχροὺς 
μετεφόρεεν ἐς ἄλλον χῶρον τῆς 
“1ἡλου. --- τῆς νήσου οὐ το- 

τὴν κάϑαρσιν ἐποίησαν 

γηοιίοτο ὅσον ἴαηρο. Οἷ, ΝῊ 37, 
2 προσῆγε τῶ τείχει τῶν ᾿4ϑη: 
ναΐων, χαϑ' ὅσον πρὸς τὴν 
πόλιν ᾿αὐτοῦ ἑώρα, εἰ εἀ. πιαὶϊ. 
ῬΥΟΙΣ 1 Ρ..299. 

δ 2. Θήῆκαι᾽ ὅσαι εει. Ἐχ- 
ΘΠ πὶ ΟΥ̓ ΪΟ 5 5. Π}}}ΠΠπῚ τη Ὑ 1ν- 
σι! ἀπο: ἀΓῸ 6 πὶ 4 8 ΠῚ βίδίιο, 
νεοϑίτγα Ἵβί ΟἵἉ, Μδιη. αν. 8. 474. 
θὲ τὸ οὗ 1 8. --- ἐναποϑνή- 
σκειν. ἈΑπηίοοοράδηβ ἀϊοίαπι νά 6- 
(αν ρΓῸ οοηβδαιιθηεῖ; οοτιο ϑάπτειν 
Βα Βιπϑρὰηΐ Ὠ]οά. οὐ Βέγαρ, 1, ἃ. 
-- μήτε ἐντέκτειν. Ῥατῖι 
Θηΐπη, ἀὐ ἔπ που 5, οοπίδηλϊηδυὶ 
ἰοῦὰ βδονια νθίθυββ ογθαθθδηί. --- 
οὕτως ὀλίγον. Ουδίδιον διδαϊα 
ἰοβίθ ϑίγαν, 1]. ἃ, -- Πολυκρά- 
τὴς «εἰ, 118: 6 τ τὴν 
πεντετηρίδα. Οἱ, ΡοΪ]. ὙΠ 
107. Βοροκἢ. δὰ Οοῦρ. ᾿πϑουϊρί. 
1 ν. 268. Οεοοη. οἷν. ΑἸ, 1] 
Ρ. 82, αυἱ ΤΠΑΥρ ΘΙ Ιοπἷβ ἃ, ΥἹ οἱ 
ΨΙ δὰ οοἰοῦταία 6986 ἀἰἱοϊϊ, 
Ἀ δοῆ5πι. Απίϊαυ. ατι 11 ρ. 581. 
Ῥγθι ον ΜυιΠηο]). Γρ. 202. Α. Μοπιη- 
560η, Ηβροχίο!, ρΡ. 418. ΚΙνΟΠΠΟΗ͂Σ, 

[ 
᾿ 
ξ 
τ 
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8 οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι [τὰ “ήλιαὶ. ἦν δέ ποτὲ καὶ τὸ πάλαι 
μεγάλη ξύνοδος ἐς τὴν 4ῆλον τῶν ᾿Ιώνων τὲ καὶ 

περικτιόνων νησιωτῶν" ξύν τε γὰρ γυναιξὶ καὶ 

παισὶν ἐϑεώρουν, ὥσπερ νῦν ἐς τὰ ᾿Ἐφέσια Ἴωνες, 

χαὶ ἀγὼν ἐποιεῖτο αὐτόϑι καὶ γυμνικὸς καὶ μου- 
4 σικός, χορούς τε ἀνῆγον αἱ πόλεις. δηλοῖ δὲ μά- 

λιστα Ὅμηρος ὅτι τοιαῦτα ἣν ἐν τοῖς ἔπεσι τοῖσδε, 

ὥ ἐστιν ἐκ προοιμίου ᾿ἡπόλλωνος" 

ἄλλοτε “ήλῳ, Φοῖβε, μάλιστά γε ϑυμὸν ἐτέρφϑης, 
ἔνϑα τοι ἑλκεχίτωνες ᾿Ιάονες ἠγερέϑονται 

ὕρ. 104. 8 4. ἄλλοτε. 
5» 

Ιη5οὺ, Αἰ 1 δάη, 288. -- τὰ 
4Δήλια ἀεϊ. δεν ενα, διυά. ΤΗυο. 
Ρ. 48. Νοιῦ βοϊυπι ρυορίοῦ ἀθυῃ- 
ἀδητῖαπι πιο  Θϑί πὶ δϑί, βϑαὰ δἰϊδ πὶ 
ΒῈΡΘΥΙΟΥ 118. πιᾶΐθ ἀρίαπι, Νδπι 
τη χὶπιθ ἀἰνθγβιπὶ οϑίὶ Πἰν, ΤΠ 21 
Βαϊανηδὶ αὶ δια πι|5 [6 5115 
ἀϊδθε, ααοά Μαῖῃ, ατ, 8 428, ὅ 
αἴΐοστ, 
8 8. τὸ πάλαι. Οἵ, Ηετηι. 

ἈΑπιαα. αν. 1 811,9. - ξύνο- 
δ οεροὺ-. δ᾽ δβθη. 1 90.,.2. 
-- περικτιόνων νησιωτῶν. 
ΤποΟ  ἉΓῚΠῚ Ογοϊδάππη. -- ἐϑεώ- 
ρουν.. .. ς. .»Θεωρεῖν ἰιᾶο 
β σῃϊ βοδίῖοπθ οὰπὶ ργᾶθρ, εἰς ἀἰοὶώ 
εἰΐαπι Τμποΐδη, Τίπιοη. Ρ. 182 [6.80] 
οὐ Αὐἰβίορ!. ὕεβρ. 1188, Πτιὰ 05 
Βρθοίϊδίαπι ν 6 ΓΕ πίοι ργοίδίι 
Η. ϑίθρῃ... ΟΥ. ΥΠΙ| 10.“ δ ακ. 
Ααα, ΒΕΓΗΝ. 5γηῦ, Ρ. 349 εὐ ἂς 
τὸ δάῃ Υ 18, 2. --- τὰ Ἐφέσια. 
»Ὅυδο ἀκα Ερ ει! ΒΙο γαῖ ΤΏιο., 
δα Ρ᾽ασῖθιι5 οχϑθαυί αν Ὠίοη, ΗΔ]. 
Απι ΤΥ 256.“ Κι, ΟἿ Τς6}}. δὰ 
Χεπορῖ. ἔρπεβ. Ρ. 182, μι. 
ἀθ ΟἸ"ο Ρ. 24 αἱ. ἴῃ εἀ. πιαὶ, ἃ, 
--ἀγὼν. μουσικὸς. ΑἸμε- 
ὨΪΘΏ565 μϑιὰ, ἴδο!!ς ἀϊσονθ ἀγῶ- 
νας μουσικούς, 5ε4 μουσικῆς 
αἰ βυτηδὶ Ρ0]}. ΟἷἿἮ, ργδρίθν δίθρ!ν. 
ΤΗ65. Μου, δὰ ἰβοον, Ρᾷπ, ὁ. 42 
εἰ 514110. δὰ ΡΙαι. Μεπεχ. ο. 21. 
θε 1ι1ῖ8 οογίαπηϊηἶθ5 τουτὶ πι6 
ἀἰββογαϊ Βογηῃ. Ηϊβί, [ἰτ|. ὅταρο. 
1 Ρ. 296. -- ἀνῆγον, ἀποε- 

Ιη Τῆς, οοἀα. 
ἀλλ᾽ ὅτε, ἴῃ Ηοπι. ε44. ἀλλὰ σύ. 

Ὠ155. δἱ ἀρὰ ΒΕκΚ. 

Ὀδηΐϊ, 5ῖ6 [ἀμπτίθη δαῖῇ, ΟΝ 
Βρδηθεπι, δὰ ΟδΠ πη). 1)6]. 219. 

8 4. Ὅμηρος. Ἐπ ". 1. 
σομϑιδί Ἐβήο ἀἰ ἀ σαι ΠΥ ΠῚ ΠτΙΠῚ 
ἈΡΟΙΠἢΪ5, 4αὶ πο ἀπ 041ι6 οχ5ἐδίν 
το ραπαῖΐηο οθία ΠΟπιογὶ Πα 1556, 
[ἐ051] ἐσ δθοὸ ποη σοηῇοὶϊ ροίθβί δ πὶ 
ἰᾷ6πὶ ἀθ οπηηΐθιι8 4|115,. 401 8800 
Ἠομπηθυϊ ποπιῖπθ οΟἰγοππη δυτη Ὁ, 
βΒθηβίββϑ"  ακ, Οἱ, Μαίῃ. Απὶ- 
πηδᾶν. δὰ γτηη. Ηοπι. Ρ. 10 544. 
Βαιιηγοϊ βίον, γι. ἤομῃ. ῥ. 118. 
Α ποηπα }}15 Πἶο ᾿ν πλητι5 ΟΥ πα ίΠῸ 
ΟἸηο (ἱθα οθαίαν, ἀθ 4ὰ0 οἵ, ΒΕΓΠ]]. 
Ηΐβε, Ππι|. αν, 1 Ρ. 825. Βαιππιεϊ βίον 
Ι. ἃ. - ἐκ προοιμίου ᾽4πόλ- 
λωνος] ἐξ ὕμνου [4πόλλωνος]' 
τοὺς γὰρ ὕμνους προοίμια ἐκά- 
λουν. ϑοιιοί. Εἰεμὶπι οαγπιϊπα ἰδία 
ΠΟ ΨΘΙΪ ΠΥ ΠΊμΪ7) 564 60 ΘΟΠΕἾ ΠΟ 
ΘΟΠ]ροΒβίίᾳ ν᾽ ἀϑηΐαν, αὐ τ παρ 504 115 
ἀἰδεδηίδηα 5 οἱβ Ργδεἰ μά θγθίιγ, γιά. 
ΛΝ οΙ ἢ, Ργοϊοσοπ. δὰ Ηοπι. ρΡ. ΟΥ̓. 
Μαιῖ. Απἰπιαάν. ἱπ Ηγπιη. ἤθη]. 
Ρ. 11 54αᾳ. Δ εῖοκ. Μυβ. Ἀ]ιεπ, 
ΘΟ ΘΡΙ: νο].. 1 ρ.. 950, ΒΟΙΡΕ. 
Ηΐβιε, {|| ανν 1 ρΡ. 746. Οοπινᾶ 
Βαυτηεϊϑί., «υἱ 1, ἀ, Ρ. 102 ροδί 
1108 διιϑρίοαίιι5. 6βί ὨΊΔΙΟΓΘΒ 
ΠΥ ΠΠΠ05 ᾿ρβαᾶγαπὶ ΤΠΑΡΒΟαϊ ΔΥῸ Πα 
Ιοοιπὶ Οὐτἰπ1556, οἵ, Βουσκ, 1, ἃ, 
Ρ. 749. -- ἄλλοτε οει. ΟΝ 
Ηοπιογ. ἢγτηη. ἴῃ ΑΡΟ]]. 148 8344.; 
ἈΒῚ ἰδτηθῃ ΟΠ Γᾶ ΔΙ ΙΓΟΓ βου ρία 
Ἰερσιπίαγ αἰαῖ ἴῃ ΤΊ ον ἀϊά 15 Π10 018 
1η85, Ηϊο ,,ΧΘΠΊΡΪΑν δηῖθ ΘΟ. }085 
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σὺν σφοῖσιν τεκέεσσι γυναιξί τε σὴν ἐς ἄγυιαν" 
ἔνϑα σε πυγμαχίῃ τε καὶ ὀρχηστυῖ καὶ ἀοιδῇ 
μνησάμενοι τέρπουσιν, ὅταν καϑέσωσιν ἀγῶνα. 

ὅτι δὲ καὶ μουσικῆς ἀγὼν ἦν καὶ ἀγωνιούμενοι ὕ 
ἐφοίτων ἐν τοῖσδε αὖ δηλοῖ, ἅ ἐστιν ἔκ τοῦ αὐ- 
τοῦ προοιμίου. τὸν γὰρ 4ηλιακὸν χορὸν τῶν 
γυναικῶν ὑμνήσας ἐτελεύτα τοῦ ἐπαίνου ἐς τάδε 
τὰ ἔπη, ἐν οἷς καὶ ἑαυτοῦ ἐπεμνήσϑη" 

ἀλλ᾽ ἄγεϑ᾽, ἱλήκοι μὲν ᾿“πόλλων ᾿Αρτέμιδι ξύν, 
χαίρετε δ᾽ ὑμεῖς πᾶσαι. ἐμεῖο δὲ καὶ μετόπισϑεν 
μνήσασϑ᾽, ὁππότε κέν τις ἐπιχϑονίων ἀνθρώπων 
ἐνθάδ᾽ ἀνείρηται ταλαπείριος ἄλλος ἐπελϑών" 
» κοῦραι, τίς δ᾽ ὕμμιν ἀνὴρ ἥδιστος ἀοιδῶν 
ἐνθάδε πωλεῖται καὶ τέῳ τέρπεσϑε μάλιστα," 
ὑμεῖς δ᾽ εὖ μάλα πᾶσαι ὑποκρίνασϑ᾽ εὐφήμως᾽ 
οΤυφλὸς ἀνήρ, οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἐνὶ παιπαλοξσσῃ.““ 

Ὃ ἡ χ) ᾽ , Ω’ τῇ ᾿ 

τοσαῦτα μὲν “Ὅμηρος ἐτεχμηρίωσεν ὁτι ἣν παι 
ἣν ; ’ [4 κι δ Ἁ -»Ὕ , τ᾿ 

τὸ πάλαι μεγάλη ξύνοδος καὶ ἑορτὴ ἐν τῇ “]ηλῳ 

9 ᾿ : ,, » : πὶ 

ἀγυιάν Ῥ]οτίᾳιιο. Τὰ Οἀ85. εὐ τ, ἄγνεαν, ᾿ι. 6. ἄγυεαν (νἰὰ, σοι. 

Ῥοοίν. δοοθηΐ. Ρ. 138 εὐ Βιυίίηι. αν, τηᾶχ, ὃ 84 δάη. 4), βουϊθῖυαγ. 

Θιυοᾶ ριουαπάμπι 6558 δΧχ νοοδὶϊ α ἰῇ ἢ ποὴ τηθπίδία ἀρρϑιοὺ; ΠδΙὴ 

τουταϊ ϑιϊοπὶβ στὰ οχγίοπδε ἃ ἰοιρσα οβϑῖ, Οἱ, οι. Π, ΧΧ 284, 

πυγμαχίῃ τε. Τέ οτϊτιαπὺ (455. Αυρ. Ὁ]. δὰ, Ο. Ε΄, Ρα]. ΜΝ. 

Η. Βερ. Βαβ5. τ, 8].). βαπιατιθ ΟΠ β5ί ΟΠ 6 ΠῚ, 4ὰ8 ἔϊ, αὐ καί ἴῃ {Ππ65ὶ 

Ἰμβο θη εἶα. ργοάποδιιν, ἰΘρ θιι5. γ γβαβ ἨΟμθγῖοὶ πὸπ ΘΟΠΙΡΑΙΪΔ ΠῚ 6586 

ἀἰβοὶ ρούοθϑι οχ Τ|ίθυβοῃ. τ, ὃ 150, ὅ. 

Βαἶβ8θ6 νἱάθιαγ ἃ ΠΟΒίγο ΠῚ 00- 
ἀϊοαπη ἔοπία ΘΟ ΡΙ αγρθ5. [οοἰ5 
ἀϊνοτϑυμη. Βα οἶδ. ἰ, ἃ. 
Ῥ.- 141. -- ἀἄγυιαν φῖὸ πἀτθὲε 
Ροβίιαιῃ, Οὗ, Ριπὰ, γι. Π 107. 
Ῥιπάοιυΐ, Ιαχ, ϑοΡΠ00). 5, ν΄ 

ὃ ὅ. ἐτελεύτα τοῦ ἐπαί- 
νου ἐς τάδε τὰ ἔπη. Οἵ, Βορ)ι. 
ΟΟ. 410 τὸ δ᾽ ἔνϑεν ποῖ (ἰ. 6. 
ἐς τῇ τελευτῆσαί μὲ χρή. Ῥτδε- 
ἰδγθὰ ὧδ ρσοηοιῖνο νι, δά η. 59, ὃ, 
ἂς ἐς ριδθροβ. δίῃ. 11 ὅ1, 1. Ὁ 
ἔπαινος δαϊειη οἰρσηϊῆοαι ἰδ πὴ 
ὁπ οο )εἰΐαοο {εἰ αίατη, 4ὺ8 ἰη- 
τοσργοίαιίοηβ οοποῖαϊν ΒΌΠΏΚΘΗΪΙ 
δυρ πη θη αῖϊο δχ ἢἷ8 νου 8 ΤΟΥ - 
αἰ αἷδ5 δϑίαϊο ἀιι05 ἢν ΠῚ Π 08, α ἸΟΓΕ ΠῚ 
ἰὸν 178. νϑυϑιι5 ρυϊοῦθ8. ΘΟΠὶ- 

Ρἰθοίθιβ Π 61 ΑΡΟΙΠΙἢἾβθ.,. ΑἸΌΟΡ 
ῬεΙρ οὶ ᾿ἰαυάθθ Ῥθυβθα θυ θυ, 
ποπάππι ἴπ απ απὶ οἰ ἶ5856. 60}}1- 
δϑηιὶβ πῃ ΒΡ. οὐἶι, Ρ.91. ἈπΠη ΚΘΗ 
τὰ οἢ 56 δ ητῖατῃ τα θύιν Βα Πού, 
Ι. ἃ, ῥ. 143 5η.---τυφλὸς ἀνήρ, 

» » ἈΝ , Ἱ - 

οἰκεῖ δὲ Χίῳ ἔνι. )ὲ νὶ, ατιδπὶ 
ΤΠμογ αἰ 15. οὐ ἰρδὶαβ πγπιηὶ, δὰ 
4ποπὶ ρτγονοοδι, ἰδδυϊπηοηΐα ἰπ 
αὐδοδίϊοπε ἀθ ραϊνῖα εὐ στϑθὰβ 
Ηοπιουῦὶ ᾿ιαθθδιῖ, νἱὰ 6 ἀἰδβραίδηϊθ5 
ΝΣ μη οὐ ΑΝ δἰ οκουαπι ἢ ΜΒ. 
ΒΠοη. ϑᾳρΡ]. νο}]. 1 Ρ. 109 544. 
(αἱ ἰᾶπιοι ἡ. 118. οὐκεῖ νἶτα 
Ἰπτογρυθίδιαν), Οαθοιπι Θατη [1558 
ἷο ἴρ88ὲ ἰοοιβ ἀοουμηθηῖο 6558 
νϊἀοθαταν, ΟἿὉ Θ θη  θ 56}, θ᾿ 5ϑουῦ, 
Ηρ. ΠΠ ρ. 10 534ᾳ. Βεγρῖο, 1. ἃ. 
Ρ. 410, 
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Ὅν ς ᾿ Ἁ Υ Α Ἁ » ΘΓ ᾿ » 

ὕστερον δὲ τοὺς μὲν χοροὺς οἱ νησιῶται καὶ οἱ 
3 5 3. ὙΦ “ δ) Ν ᾿ Ν 
“ϑηναῖοι μεῦ ἱερῶν ἔπεμπον, τὰ δὲ περὶ τους 
ἀγῶνας καὶ τὰ πλεῖστα κατελύϑη ὑπὸ ξυμφορῶν, 
ὡς εἰκός, πρὶν δὴ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τότε τὸν ἀγῶνα 
ἐποίησαν καὶ ἱπποδρομίας, ὃ πρότερον οὐχ ἦν. 

100. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος ᾿Δἀμπρακιῶται, Δμπρακιῶται 
ῇ ἐν ἐπὶ 40 ος 

ὥσπερ ὑποσχόμενοι Εὐρυλόχῳ τὴν στρατιὰν κατ- τὸ δ ἀμφιλοχε, 
ἔσχον, ἐχστρατεύονται ἐπὶ Γάργος τὸ ᾿Δμφιλοχι- ἜΠῚ πον τος 

ἕ ΄ , ς . ἶ “ 

κὸν τρισχιλίοις ὁπλίταις, καὶ ἐσβαλόντες ἐς τὴν Ὄλπας τῆς 
᾿Δργείαν καταλαμβάνουσιν Ὄλπας, τεῖχος ἐπὶ λό- πον πκῦ 
φου ἰσχυρὸν πρὸς τῇ, ϑαλάσσῃ, ὅ ποτε ᾿ἡκαρνᾶς- σιν, ᾿ἀκαρνᾶ- 

ἀπ--»ξς δὲ ᾿άμφι- ψὲς τει ισά ἐγνοι χοινῷ δικαστ ρίῳ ἐ γρῶντο᾽ Ἃ 

8 0. τοὺς μὲν χοροὺς 
. ἔπεμπον. ΟἿ. Χοι. Μεῖηον. 

1 8, 13. -- μεϑ᾽ ἱερῶν, ΟὉ ΠῚ 
ΒΔ ΟΡ Ιοἰ 5. -- καὶ τὰ πλεῖ- 
στα, νεὶ] Ρ]ατίπιδ, Οἱ, 1 25, 4. 
ΔΙ 34, ὥ, Νοη ἰρίτανῦ Ορὰβ οϑβί 
καί δχρυηρετο, --- πρὶν δή. 
Οὐ, ἀάη. 29, 1. -- τὸν ἀγῶνα 
ἐποίησαν καὶ ἱπποδρο- 
μέας. Νοῆ 50]0π) ΡυἸβεϊ ΠᾺ ΠῚ 
ον Δ ηγθ) τεπονϑιηΐ, 5864. εἰϊδιη 
Θαυθβίγο ἰηβιϊαθγαηῖ. ἸπάϊοαίιΓγ 
ἴὰηο ἰηπίϑαγαίδ5 6558 ἴθ γὶ ἃ 85 νι θυ 5 
ΠΡ Ὠϊοὶγ ΟὨἶδα οἰΐδοαθ (περιε- 
κχτιόνων νησιωτῶν 8 8), εδαᾳι8 
ΤΟΥ ἀἸαϊ σα δα αἰ ο 55] ἢ 8. Γαϊο, 
Οἵ, Βομοοπι. Αππΐαα, αν. ΠΡ. 36. 
Βαγβίϑη, ἀεορτν. 1 Ρ. 456. -- ὃ 
501}, τὸ πεποιῆσϑαι ἀγῶνα ἵππο- 
δρομίας. 

Ολρ. 10ὅ 544. Οὗ, Πιοά. ΧΗ 
600. - 81. ὥσπερ... κατέ- 
σχον. ,,Οὐ 6πὴ 8 ἀπο ατὰ Ρ0!}- 
οι ΕΡΥΠΟΟΒΟ ἀχοτγοὶ τα ΠῚ 
εἰἷὰ 5 ἀφδιϊηπογδηΐ, ἰὰ οϑὲ 6 ἃ ΠῚ 
ἐχρεαϊιϊ οηεπι δβιϑοϊρίαῃηϊὶ, 
α8Π| 58 βΒυδοδρύίιγοβ ΡοΙ- 
ἰἰσεηιἂο αὖ Εατγυίοοθο ἴμ- 
Ρειγανογαη, αὖ Οὰπὶ 500 
εἐχεγοίταυ ἰτ ἐπι ἃ ποτ 6 1]." 
Ηιι 5. --- ἄργος τὸ ὥς 
λοχικόν. Οἵ. ἀάπ. 11 68, 
τρισχιλίοις ὁπλίταις. Μπῖε 
τη ατη ΘΟμηπηθιηογδὺ ᾿)10ἀ, 1. ἃ. -- 
Ὄλπας. ῬιΙοταιπᾳθδ ῥ᾽ ΓΑ πὰ- 
ἸΠ ΡΟ. Βρδλίεν, 107,5: .111,.1. 

118, 1, δἰηραϊίαῦὶ οδγίαν, βἰσαί 
Ἰ τπια οἱ “ Πλαταιαί (οἵ. δάη. 
1“, 1), Ἰδομένη ει ᾿Ιδόμεναι 
(οἷ, «ἀπ, 112, 1), Κεγχρεια οἵ 
Κεγχρειαΐί (ἀιμ. ΤΥ 5 7 εἰ 
δριαὰ 4|105 βου ρίουββ Ταιθὶ, Ι55ὶ 
αἰϊαυ απο αὐ θ᾽ ἢ ΠΟΙ η8ἃ πο 0 
ἴῃ βἰπριίανὶ, πιοὰ0 ἴῃ φΡ]αΓγαΙὶ 
Ιοσαπτυγ, ϑ΄᾽ταμη ΟἸραναπι Τ πον - 
ἀϊά 65 ἴρ88 ἀδθρίηριι. Ρυορα Ασαῦο 
5θιῖ. Αὐάρὶ [υ͵5586. ἀοοθπι Κναβ. 
Η6]1. 11 2 Ρ. 889 οὐ 1,εδ]ς. ἄγϑθο. 
ΒΘΡΌ ΙΝ ρῥ. 280 54ᾳ. Εἴπ5 γϑὶα υἱἃ5 
παμ 6 νοοϑιὶ Ἑλληνικοῦλι ἀοοεῖ 
Βαυιβίαη, ἀδορτ. 1 Ρ. 88. --- ποτὲ 
ἀε ἐδπιρ ον οι Ὀ611ο Ῥεῖορ. δηϊὶ- 
αυϊουῖθι5 ἃρὶ ἀοοθί, (δουίτιτ 
δα, αἰΓᾺΠῚ ΟἸΙΠῚ 5010 τειχισά- 
μενοι ἃ} βδίτη!} πὶ ΔΙΙΘΓῸ ν θυ θ 0 
ΘΟΠϑουθᾶί, --- κοινῷ δικαστη- 
ρέῳ ἐχρῶντο. Οοπήπηαπθιη ἃ οαν- 
ΠΘΔΠΏΤ οὐ ΔΩ ΡΒ ΟΟογ τ ΘΟ ν 6Π - 
ταπη ᾿πιο!]!ερὶς σα. Ι, ἃ...) ουἱ ανε 
ἐοβυϊ τη ομϊ τη ϑιθρμδηὶ Βγ:. ἴῃ ν, 
Ὄλπαι οἱ 5ϊζι5 Ἰἰοοῖὶ; δ Ποὺ 5ὶ 
γο] ἰοὺ ἀἰοοῖθ ΤΙ  ἀϊά65, σφέσιν 
αὐτοῖς καὶ τοῖς ᾿ἀμφιλόχοις εἱ 
ν᾽ ἀδηίυν δἀάοηάα [1556. ()υᾶΓο 
κοινῷ ἃ νᾶιῖδβ ρᾶγναβ οἰν (68, 
ἴῃ αὐᾶ5 Αοδιπϑηΐᾷ αἰνίϑα ἔμουϊτ, 
γϑίουγὶ να] ΒΙοοπιῇ, ἴῃ εἀ, 1. Εν 
τὸ κοινὸν τῶν ᾿Δκαρνάνων 
ΘΟΙΠΙΠδογᾶίιν 8 Χοη. ΠΕ]. ΙΥ̓ 
0, 4 (οἴ. δάη. ᾿υΐγα ν΄ 49); 5εὰ 
ΘοΥαπὶ ΟΠ Πἶ5 ἱπά Ἰοἱϊ (Βα ἢ - 
ἀδβοονῖο Ὁ) βθάθπι [υΐθ86. ἴῃ 
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τω νὰ βοη- ἐ ἔχει δὲ ἀπὸ τῆς ᾿“ργείων πόλεως ἐπιϑαλασσίας 
ουσι καὶ 

ἑκάτεροι ᾧ2- οὔσης πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους μάλιστα. οἱ δὲ 5 

᾿η»βοήϑειαν᾽ ἀχαρνᾶνες, οἵ μὲν ἐς Ἴάργος ξυνεβοήϑουν, οἱ δὲ 
ταπ »" 

ἐέλλαι, τῆς ᾿Αἀμφιλοχίας ἐν τούτῳ τῷ χωρίῳ ὃ Κρῆναι 
καλεῖται. φυλάσσοντες τοὺς “μετὰ Εὐρυλόχου 11ε- 
λοποννησίους μὴ λάϑωσι πρὸς τοὺς ᾿Δμπρακιώτας 
διελϑόντες, ἐστρατοπεδεύσαντο. πέμπουσι δὲ καὶ 
ἐπὶ “]ημοσϑένη τὸν ἐς τὴν Αἰτωλίαν ᾿Αϑηναίων 
στρατηγήσαντα, ὅπως σφίσιν ἡγεμὼν γίγνηται, χαὶ 

ἐπὶ τὰς εἴκοσι ναῦς ᾿Αϑηναίων αὐ ἔτυχον περὶ 
Πελοπόννησον οὖσαι. ὧν ἦρχεν ᾿Αριστοτέλης τε ὁ 
Τιμοκράτους καὶ Ἱεροφῶν ὁ ̓ Αντιμνήστου. ἀπέστει-- 
λαν δὲ καὶ ἄγγελον οἵ περὶ τὰς Ὄλπας ᾿άμπρα- 
κιῶται ἐς τὴν πόλιν “κελεύοντες σφίσι βοηϑεῖν 
πανδημεί, δεδιότες μὴ οἵ μετ᾽ 
δύνωνται διελθεῖν τοὺς ᾿ἡκαρνᾶνας καὶ σφίσιν ἢ 

ἌΡΤΟ ΑΥὐρῖνο ΠῸΠ 68: ργοθΆ0 116. 
Ουπὶ Κυυβῖο ααΐάθτη ἰά6ο σοη θη 
ψΊβομου ἴῃ Μαβ. Ηεὶν. 1 ῥ. 388, 
αυἷαὰ ΑΟΔΥΠΘΠ ΠῚ οἱ ΑΠΙρΡΠΙΙΟΟ ΠΟ. 
ΤῸΠῚ ἈΠ8ΠΊ Οἱ] αἰ 6 πὶ 1556. οὁχ 1 
08, 7 ἀρράᾶγεαί. ϑοὰ βιΐδπὶ ροϑβύ- 
αυδηῖ Πἰ 1158 58 ἀθάϊάθγαπι, 5ερα- 
ΤΑΙ. αἰγοβαιιθ ΠΟ Ϊηδυὶ ὃχ ΠῚ 
114 οἱ αἰϊυπάθ ἀρρᾶγεὶ. ΑἸ]Ϊδπὶ 
ΒΟΡῸΠῚ. ψΕΥθΟΥῚ ΠῚ ΘΧΡ]Ϊσδι ΟΠ 6 πὶ 
νὰ6 ἰῃ ἈΚ δοιβηι. ἀηὶ. ὅτ, 1 
Ρ. 1601. Κυυβῖο (]455. ἀποαμθδ δά- 
βιϊρα!αίαν, ΝΟΡΪΒ. ἤὰΠΟ. ΤΠ ΧΙ ΠΊ6 
ΡΙαςοὺ ϑομοθπιδηηΐ βεπίθηίϊα, οὶ 
ἴῃ. Απίϊᾳα. ἅτ, Πρ. 69 Ποὺ ἰθπι- 
Ροτγθ, οὰπὶ ΟἸρα Ἀπ ρ ἢ] ]ΟΟΠΟΓιτη 
οβδϑϑηΐ, σοι πη 6 ΑΘΔΥΠΔΠΙΙΠῚ ἰπι- 
ἀἸοῖαπι αἰἴὸ ὑγα δ] τη [υϊβ86 αἷἰ- 
οἷι.--- ἐπιϑαλασσέας οὔσης. 
Ἐχ ραϊιᾶς Ασὐπγυύ μᾷθο ὀχρία- 
πδηᾶα ραίαι [μδὰΚ, 1]. ἃ. ΓΝ Ρ. 244 
54. Ὀγαυπαναι δαΐϊοχιῃ [π40], οτἰ ϑηΐ, 
ΤΡ. 94 υγϑοπι πο δὰ ᾿ρβᾶπι ΟΥ̓Δ ΠῚ 
ΤῊ. ΤηΔ ΠῚ, 86 ἴῃ νἱοϊηΐϊα 5᾽ 18 
ΑἸ ΓΟ: βἰίατη τθοίς ἐπιϑαλάσ- 
σιον νΟΟΔΥΪ Ρ0886 ΘΘῃδοί. 

8. 2. οἵ ᾿Δκαρνῶνες, οἵ 
μέν. Οἵ, «ἄη, ΙΝ 7], 1, -- Κρῆ- 
ναι. 5[τι5 πυΐαβ Ιοοῖ ὃΧ εἶβ, 488 

Εὐρυλόχου οὐ 

106, 8 Ἰδρ πίον, ΘΟ σ ΠΟΒοἰ τα, τπᾶ6 
π᾿ νἷϑ υϑἰίδία ὁχ Ασαγπδηΐαᾷ ρῈΓ 
ΑἸΡΠ]ΟΟΒΐαπν ΟἹραβ. εὖ Απιθγὰ- 
οἰδπὶ ἔεγεηιΐ παπιὰ ργοσα] ἃ ΤΉ ἃπιο 
πηοηΐθ [556 ἀἸβοϊ πλι18, » ΘΘΘΌΠ Δ. ΠῚ 
ΠΟΙΏΘ 8 11Π}Ὶ ὕτθηδα δὰ ᾿ρβα5 τᾶ- 
ἀἴο685 σΟἸ! πη, αὶ ἔοη 68 ΘΓ πιριιηξ, 
δ τ 2 ηλην ποτὶ Ουάᾶτο δ45 αἷϊ- 
ἀυδηζιπι ᾿Π ΓΟΥβιιβ. 84 ΟΥ̓ ΘΠ ΘΠ 
80 Αὐρὸο ΑἸπρ]!οοῃϊο, αδὶ ἰπιᾶ 
ΘΟ Παππ διιηΐ, Βρθοίᾶ5586. ΡΓΟΌΔΒΙ]6 
6581. Αση. Αἱ βἰίαβ Ἰοθογαπὶ ἴη- 
ΨΘΥΒΟΒ 6586 πτιιης ἀοοοὶ Βιυγβίδη, 
Ἰ. ἃ. τϑοίβ πηοηθηβ αποά ΤῊ, ΑΥὐσο5 
ἀγθοὰ ἐπιϑαλασσίαν ἀϊοὶξ ποπ 
οὐδβίατθ, ἀαοιηϊηι5 Αἰϊᾳαδπίο 8 
ΓΔΙΙ Γοπιοίᾳ ποτὶ. Οὔτ ΒιιΓβ, 
οοηβθηι Κίορογιὶ ἰἀθυϊδ. --- 
φυλάσσοντες τοὺς... Πε- 
λοπ. μή. Ὅε αἰϊγαοιίοπα τῇ δάη, 
ΠιΘῚ, 18 

8 8, ἐς τὴν “Αἰτωλέαν. ΟἹ. 
ο. 90 5ᾳ. --- ᾿Δριστοτέλης. 
Ῥαΐοῦ ΟΠαυπἰϊβ Ηειτηοοορί 86, 
ΟΥ, Ὅτουγβ. Μυβ. Ἀμθη, ΙΚΥ̓ 1 
Ρ. 29. Ροβίθαᾳ ὑπι8 δχ τρί ηία 
ὑὐυδηπἷθ βοουπάυμη Βοβοῇ. Υἱῖ. 
Τῆς, Ρ. 410. 

ὃ 4. τὴν πόλιν. Ἀπιθταοίδηι. 

»»: 

ει ϑδδνοι 

ϑϑϑὐμδνωσπονω 
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μονωϑεῖσιν ἡ μάχη γένηται ἢ ἀναχωρεῖν βουλο- 
μένοις οὐκ ἡ ἀσφαλές. 

100. Οἱ μὲν οὖν μετ᾽ Εὐρυλόχου Πελοποννή-- Εὐρύλοχος 
σιοι ὡς ἤσϑοντο τοὺς ἐν Ὄλπαις ᾿Ἱμπρακιώτας δ ΤΡΑ Ε ΤῸ 
ἥκοντας, ἄραντες ἐκ τοῦ Προσχίου ἐβοήϑουν κατὰ διελϑὼν 
τάχος, «καὶ διαβάντες τὸν ᾿ἡχελῷον ἐχώρουν δι’ ΜΡ. 
᾿ἀκαρνανίας οὔσης ἐρήμου διὰ τὴν ἐς [Ἄργος βοή-- παις ᾿άμπρα- 
ἅειαν. ἐν δεξιᾷ μὲν ἔχοντες τὴν Στρατίων πόλιν 
καὶ τὴν φρουρὰν αὐτῶν, ἐν ἀριστερᾷ δὲ τὴν ἄλλην 
᾿᾿χκαρνανίαν. καὶ διελδόντες τὴν Στρατίων γὴν 
ἐχώρουν διὰ τῆς Φυτίας καὶ αὖϑις Πεδεῶνος παρ᾽ 
ἔσχατα, ἔπειτα διὰ Διμναίας᾽ καὶ ἐπέβησαν τῆς 

αρ. 106. ὃ 1. τοὺς ἐν 
Ὄλπαις ... ἥκοντας, ἷ. 6. 
608 Απιθτδοϊοίδ5, 4πὶ δρᾶ 
ΟΙραβ δγαπί, {πὸ (0]Ρ 85) 
νοηΐ558. -- Προσχίου. Υἱά. 
102, 5. - ᾿ἀχελῷον. ΕἸΠοπι 
Ἀδιοϊῖαα οὐ Ασδυπαηΐδο. ΟἿ. δίγαῦ. 
449 εοχίν, (ποπ ἤΠανππὶ ροβὺ- 
α4τᾶτη ἰγαὶ ΘΟΘΓ ἢ, ΒΌΓΒΈΤ 86] ΘΊΓῚ 
Ῥιοΐεοι! 6558 Ρυΐαηαϊ βηΐ; ΠΔΠῚ 
διγαίαβ, ἀθ αὺὰ οἵ, 1 80, 8, δὰ 
ἀεχίγδτη γϑἰϊοία δἀ ἰρϑῦτῃ ἤπνῖμ πὶ 
Β᾽ια,. ογαῖ, Ὑἱᾶ. 1.105, 2. 
8 2. Φυτίας. ,, λάθη ὑτὺ5 

εβῖ, 486 Ῥοϊσἷο Φουτεῖαι Ρ]ὰ- 
ΓΑΙΙ6Γ νοσδίυγ, “ Ηπα 5. ϑίθρῃ, 
Βγ2. Φοιτίαι, πόλις ᾿ἄκαρνα- 
νίας ... λέγεται καὶ Φοί- 
τιον. ἈΔρυὰ ΡοΪγ". ἴῃ οοἀά. γαϊ. 
Φοιτίαι εἰ Φυτεῖαι Ἰερίταν, ὙΙά. 
Ιν Θ2 οὐ δἄάη. ϑομισεῖσῃ. 
απ! Φοιτεάν ἴῃ ᾿πβογῖρι. δρυᾶ 
1μρ8Κ. ΙΝ ρ. 306. Ουδτο οὐ ῥγὸ 
υ ἃρυὰ Τῇυο, ταροπὶ ναὶ 
ΒΟΘΟΚΙΙ. Οοτρ. [πβου. 1 ᾿. 8. θὲ 
βία [Δ}}} Κτγυβίυση Ηδ]}1. 1 2 
Ρ. 840 34ᾳ. ἀοοσυϊπηι5 ἴῃ δά, τηδὶ, 
Ἀρυὰ Ῥοτγίδπι ἔιιἴ856 ρυΐαι Πυθα. 
ΠῚ ρῥ. δτῦ, β5εαὰ ὕνγαᾳιυμδνιάτιο Ρογία 
εβδί ΜεϑιιΌρο] 158. Α ϑιίτγαίο ἴῃ οο- 
οἰάθηΐθηι βρβοίαββε δἵ ῥγορε Ρου- 
ἰᾶτὰ [αυΐββα πη οἰΐϑιη Βιιγβίδῃ, 
Ἰ. ἃ, ῥ. 111 τυᾶϊοδί δυπάριηαπα 
Β᾽ζατη οβίεπαϊε Κιθρογιὶ ἰδθυϊα. 
-- αυϑις, ροπίοα, ἀεΐπᾶο. 
ΟΣ ΘΟ ὙΠ 22. Ὁ... πὰ; 

Χεη, Απϑῦ. Μεδεῶνος. 
ΝΘ αΙ] Ομ 6 ΠῚ βου: Τὶν, [ΧΧΧΥῚ 
11 τ οἵ, ΘΙ σΠ.}.. ΠΗ 6115. 
ΜἽεδίέων εἰἴατῃ ϑίθρῃ. οχ Ροϊυ. 
Ὀιβηρσαθηάα Μράθοι ΠΑ ὈΘδι 415 
ἰογιᾶθ, ἀθ ατιὰ νἱὰ, Ὀγακοηῦ. δὰ 
1᾿ν. ΧΗ͂Ν 28. Α Ρμγίί4 ἰπ 
Βϑρίθη ἑν ο 6Πὶ βρθοίαυδί. Οὗ, Κτι5. 
Ι. αν ΡΥ. 541. 1[ω68}. ΠῚ. μὲ 519: 
Βυγβίδῃ. ἰ. ἃ, --- παρ᾽ ἔσχατα, 
ὕῸΡ6 ΘΧίγοπηο5 ἔἴπ65, Οἵ. 

ἐπ ἔσχατα ΥὙΠ| 98. -- Δεμ- 
ναΐίας. Οἵ, 1 80, 8 εὐ ἴθὲ δάη. 
-- τῆς ἀγραίων. Οἵ, Π 102, 
2 οὐ ἴὉ1Ϊ δάηῃ. Οὐ μδοο θά, 
Μία 66 αὐϊάθηι δὰ ἰδ}, ἄτϑθο. 
βερί. Ρ. 236 {τδοίιπ Ασύϑθδο ἰπίθῦ 
Τιπιηϑθᾶπὶ ΑΟΔΥηδΠΐδ6 οὐ ΑὙ οὶ ν ὉΠ 
Δογιπὶ ἰηἰαγϑοθπίθηη δᾷ τηδγα 
ἀΒ4 6. ΟΡ Πυιΐ556. ΒΌ πη], (αοὰ 
δὶ ΨΟΓῸΠΠῚ οϑϑοί, 80, υδὶ Οπο- 
ΤῊ115 ΑἸΊΥδοῖα ΡΘΓ Δοτιπὶ Ατρὶ- 
νὰπὶ [Πἰπηπᾷθᾶπι ἀϊοϊίυσΣ ρτγο- 
ἴδοίαβ εδ8886, οχίσιυβ 116 {γᾶ- 
οἴὰβ ργᾶθδθ 5:]θητ0 Ῥγϑθίογι 5 
6586 Θχἰβιπηηάϊιβ Ἵϑϑοῖ, ϑεὰ 
ἈΘΔΓΠ8Π65 οἱ ἈΠ] ρΡ Π]ΟΟΠ 05 ἃγοία 
βοοϊοίαία ἰμποίοβ (οἵ. 11 68) δὰ 
ΤΏΔΓΘ, δὶ ΑΙΠΘΠΙ ΘΙ ϑ᾽) ΟΡΟ 
ν ΔἸ βϑίπηὶ γα πΐ, ἃσγῸ58 508 δχὶ- 
50 Αδβγδθουαπι ἰγϑοίι βϑρᾶγαυὶ 
ῬᾶΒ505 6588 ΡῈΓ 86 πο0η δϑί νϑτὶ- 
5: Π}}16, Αἰαὰθ 80 Αργϑοὶβ Ἀπὶ- 
Ὀγδοϊοίδυ πη οἱ ῬΘΙΟΡ ΟΠ ΘΒ ΟΓῸ ΠῚ 
ϑΠ11οΪ8 Αοαγηᾶπθ5 ἈΠΊρΡΒΙ]ΟΟ] 5 
ΔΌΧΙΠΪΟ ῥγοΐθοιὶ (108, 3) ἰγδηβίτα 

κιῶταις. 
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᾿ἡγραίων, οὐκέτι ᾿Ἵχαρνανίας, φιλίας δὲ σφίσι. λα- 8 
βόμενοι δὲ τοῦ Θυάμου ὄρους, ὅ ἐστιν ᾿ἡγραϊκόν, 
ἐχώρουν δὲ αὐτοῦ καὶ κατέβησαν ἐς τὴν ᾿Ἰργείαν 
νυκτὸς ἤδη. χαὶ διεξελϑόντες μεταξὺ τῆς τε ᾽4ρ- 
γείων πόλεως καὶ τῆς ἐπὶ Κρήναις ᾿Ἵκαρνάνων 
Ὑκοος ἔλαϑον καὶ προσέμιξαν τοῖς ἐν Ὄλπαις 
᾿Ἰμπρακιώταις. 

᾿᾿Αϑηναίων 101, Τενόμενοι δὲ ἀϑρόοι ἅμα τῇ ἡμέρᾳ καϑ- 
δὲ “καρνᾶσι εγσιν ἐπὶ τὴν Μητρόπολιν καλουμένην καὶ βοηϑησάν- ῆ ητρ μεν 
τῶν Ἐπ 4η- στρατόπεδον ἐποιήσαντο. ᾿᾿ϑηναῖοι δὲ ταῖς εἴκοσι 
μοσ ἑνους . , ᾿ " ΑΥ τῶν πάντων ναυσὶν οὐ πολλῷ ὕστερον παραγίγνονται ἐς τὸν 

ἡγεμόνος αἴ ᾿Δμπραχικὸν [κόλπον] βοηϑοῦντες τοῖς ᾿“ργείοις, 
ρεϑέντος γί- 

(αρ. 106. ὃ 8. 
Οάρ. 107. 8 1. 

30. 1 3 ΣἼ01 ἰ 
6556 οΟεἰθηάιηΐς 1 ὁ4, ΤΟΥΣ δ. 

ῬτΓΟΔΙΌΙΕ ϑαβαπί, δὶ ΠΟΟ ὉΠΠῚΠῚ ἰ6 
οἷ8. οβϑϑῖ. Οτᾶγα ῬυΟΧἰ ΠΙΆ τη νἴϑιη 
ἃ Τἠτηπᾶθᾶ βιδιϊπι ῬῸΓ ΔΟΓΙΠῚ 
Ατρίνιπι ἀυχίββο, βοὰ Εανυ]ο- 
σΠαπι, 4πὸ ΑΥροβ ΑΙ ΡΠ]]ΟΟ πὶ 
οἱ Ασαγπᾶπηθβ, αἱ Ογεμὶβ ΘᾺ ΠῚ 
Θχϑρθοίαθδηΐ, νἰίαγοί, δὰ ἀοχίγατα 
σΟΠνΘΥβατη ᾿οηρίογα ααϊάθμη, 56ὰ 
ταϊΐοτο Πῖποῦθ ἴῃς ΑἸΠΡΒΙ]ΟΟΠ πὶ 
ἰγγῸ ρ᾽558. ἰϑπὶ Οἰΐπὶ ϑιβρίοαϊὶ 58- 
τὴ 8. Οοηίΐτα 488 πιοίδε ἃ (1061- 
Ιεσο ἀαυυϊιαιοπθ ἢμ}]ὰ6 βαπΐ, 
δὶ νδπὶ ἃ [ἰπηηᾶθα ΡΘΥ Ονδπαβ 
ΟΙΡα5. εὐ Απηθγδοῖδπι ἔδυθηιθη ἃ 
νἱἷὰ ΑΥΘῸ5. ἔδγθην αἀἰβύϊη χοῦὶβ. [Ἃἢ 
ΟἸραιιτα ψὶοϊηΐδη βρβοίαββθ 
ΔΘΥ ΠῚ Ἀργδθουαπι ΕΧ 111, 4 ἀϊ- 
βοίπηιι8. --- οὐκέτι ᾿ἀκάρνα- 
νέας, ἰ. 6. 4δ6 Ποη ἰ8π), αἵ 
ΒΌΡΟΥΪΟΥα ἰοθα, Ασδυηδηΐϊδθ Ρδν8 
εγαί, Αρυϑοὶ δηΐπὶ ἔϑνος πλη- 
σίον ᾿ἀκαρνάνων νοσδηΐαῦ ἃ 
ΒΊΘΡΕ, οἱ ἃ ὅν. ρ. 449 δἀπιπιο- 
γαπίαν Α δ ίο 185. 

8 83. λαβόμενοι. Ο δάη. 
24, ῶ. -- Θυάμου ὄρους. 
ΘΡΔΓΓΟΠΟΓΟΒ (8. ϑρανίο- νὰ 1) πη ο 
6586, 60] ΘΟΠ ΤΙ Π 65 51 ΜΔΟΓΙΠΟΙΟΒ, 
ἀοροθς Κνυ. 1. ἃ, Ρ. 802, 1,δδξ. 

. 251, Βαυγβίδη 1]. ἀ, ρΡ. 108. 
-- Ἀγραϊκόν οοπίθοῖς Μα8]]. 

ἀγροῖκον ςοαά, Οἤ, δάπ. 
᾿“μπρακικόν. 

ἴῃ 455. Αὐρ. 6]. ϑη. ῥα]. γαῖ, Μ. Η. Βδρ. 
γυϊσο δααἰταπι κόλπον ΟἿ, 

ΟΥ τὸν ᾿Ιόνιον ΝΙ 
ὙΠ 55... ὃν παιδὶ τ τ ΠΟη πόντον οτηϊββιιπι 

ΥΙ 18,..1..44,.0.1: 11 ,57..10: 

δὰ 140. ἀνδθο, 5βερί. ρ. 20, Οποᾶ 
ἴῃ οοἀά. ἰεσίταν ἀγροῖκον, οἴιπὶ 
ἔπ οα  ἐὰ πὶ ἵνϑίδιθ ηδαιιοαί, 80 
ἤος ἰοσθὺ δ᾽ θηϊββίτηιπὶ οβϑί, --- 
τῆς τε 'ἀργείων.... φυλα- 
κῆς. Ὅς Ατσουατα 5ἰτὰ οὗ, δάῃ, 
106, 1 οἱ απ. Π 08, 1, ἀς ὕτε- 
πᾶιτπὶ δάη, 105, 2. --- προσέ- 
μιξαν, αἱ ξυμμῖξαι ΠΟΣῚ: 

Οαρ. 107. 5 1. Μητρόπο- 
λιν. ΟΙράγαπι 6011158 ραγίθπι ἔ]556 
βίαια Κτγαβ, 1. ἀ. Ρ. 884 εἐ 
Ἄτῃ,, 56 1ΠῸ᾿ σου ἔδ!βο ἀυσὰ- 
τηρηϊαίιν, ΟΥ̓ βἀ, πιδὶ, Εἰ Ἰο- 
ΟΠ, α0 κοινῷ δικαστηρέῳ 
αἰερδηίαν, Μητρόπολιν ποτηϊηδιὶ 
Ῥοΐαἶ556. ΒΌβρίσουα ααϊάοπι, 5688 ἃ 
ΤΒιοΥ ἀϊάο, αι ΕΥΥ] ΟΟ ΠῚ ΟΠ 
Αππθυδοῖ οὐϊβ ἀρὰ ΟἹΡ85 οο]]οοδι15 
586. ὁοηϊαηχίββα εἰ ροβίν αἰ πηᾶηα 
8108 ἴῃ ΜεοίΟΡΟΙΙ οοπββάϊβθϑο 
πδρΓαΐ, αἴθυια 6 ἰΙοσαΒ ἀἰβυϊηρ αἰ αΓ, 
ἀυδηηα ιδτη Δἰτθυτι πὶ Αἰτοτὶ Ῥτοχὶ- 
ΤΠ ἔἶ886 ἀρρᾶγεί, Α βϑρίβθη- 
ὑγοηα!] Αὐρὶνογαπὶ ὑγὉ]8. ρᾶγὶθ 
ἤοο Θδ5.6}} πὶ βἰίαπι [͵556 5ί8- 
τὰὰπὶ Βαυγβίαη, 1, ἀ, ρΡ. 838 οἱ 
Κιορεγὶ, ἴπ ἰΔὉ. ΑἸϊα οδὺ Μείγο- 
ΡΟ] 15 Ῥοῖνυ. ΙΝ 064. Οὗ Τιεδκ. 
ΠῚ ρ. 511 εἱ δὅ706, -- ταῖς εἴ- 
κοσι ναυσίν. Οἱ. 108, 8, 

ὡς υὲ ὦ πο δεν... ὕ..ὲβΨ 
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καὶ “ημοσϑένης Μεσσηνίων μὲν ἔχων διακοσίους γνεται μάχη. 
ὁπλίτας, ἑξήκοντα δὲ τοξότας ᾿᾿“ϑηναίων. καὶ ἜΥΨΕΡ 
μὲν νῆες περὶ τὰς Ὄλπας τὸν λόφον ἐκ ϑαλασ- 
σης ἐφώρμουν᾽ οἵ δὲ ᾿ἀκαρνᾶνες καὶ ᾿ἀμφιλόχων 
ὀλίγοι (οἵ γὰρ πλείους ὑπὸ ᾿Ἰμπρακιωτῶν βίᾳ 
κατείχοντο) ἐς τὸ ἴργος ἤδη ξυνεληλυϑότες παρ- 
ἑσκευάζοντο ὡς μαχούμενοι τοῖς ἐναντίοις. χαὶ 
ἡγεμόνα τοῦ παντὸς ξυμμαχικοῦ αἱροῦνται «1η- 
μοσϑένη μετὰ τῶν σφετέρων στρατηγῶν. ὁ δὲ 

προσαγαγὼν ἐγγὺς τῆς Ὄλπης ἐστρατοπεδεύσατο 
χαράδρα ὁ᾽ αὐτοὺς μεγάλη διεῖργε. καὶ ἡμέρας 
μὲν πέντε ἡσύχαζον, τῇ δὲ ἕχτῃ ἐτάσσοντο ἀω- 

φότεροι ὡς ἐς μάχην. καί (μεῖξον γὰρ ἐγένετο καὶ 
περιέσχε τὸ τῶν 1Π]ελοποννησίων στρατόπεδον) 
ἡ “ημοσϑένης δείσας (ἡ κυκλωϑῇ λοχίξει ἐς ὁδόν 
τινα χοίλην καὶ λοχμώδη ὁπλίτας καὶ ψιλούς, 
ξυναμφοτέρους ἐς τετρακοσίους, ὅπως κατὰ τὸ 
ὑπερέχον τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυνόδῳ αὐτῇ 
ἐξαναστάντες οὗτοι κατὰ νώτου γίγνωνται. ἐπεὶ 
δὲ παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις, ἦσαν ἐς χεῖρας, 
“ημοσϑένης μὲν τὰ δεξιὸν κέρας ἔχων μετὰ Πεσση-- 

, 5 ΄ 55 ᾿ς Ἢ ΓΕ 3 -»" νίων καὶ ϑηναίων ὀλίγων" τὸ δὲ ἄλλο ᾿ἀκαρνᾶ- 
νες ὡς ἕχαστοι τεταγμένοι ἐπεῖχον καὶ ᾿Δμφιλόχων 

ὃ 8, νώτου. ἴῃ οριίηνῖ5. ΠΙὈτῖ5. πια]α νῶτον. Οἵ, Κυιορ. τ. 
8 608, 24 δάῃ, 1 εἰ 28 8άῃ, ὅ, 

83. περὶ τὰς Ὄλπας τὸν 
λόφον. ἴῃ ἴοο 6016 ο8 5.61] τὴ 
οἰυβάθπη ΠοπΊΪηἾβ5 ἰεἰς, ΨΙά. 108, 
1, Ῥτορθ 6ο||6πὶ δαΐθπ) (ἴῃ ΡΆΓνΟ 
βίη. Οαδιαίόγπο ἡ οἵ, 1,64Κ.} ΑἸΠ6- 
ὨΐΘη565. βίδι [ΟΠ 6 ΠῚ σΘΘροΓηῖ, --- 
βίᾳ κατείχοντο. θιυΐα Απι- 
Ὀγϑοϊοίαθ θοῦ πὶ ἤΠ65 ἰγδηβοτθββὶ 
ἸΒ406 δὰ ΟΙ]ραᾷβ ργοσθββθγδῃῖ, 
ΞΕ ἘΜΕ Τ Ὄλπης. ΟΥ, δάπ, 

10ὅ, 1. --- χαρά δρα. ,,ΑἸνοιπὶ 
Ἰουγθη 8 ἴῃ πιᾶγα ἀδἤπδπεῖς πέτα 
6538 ΡΓΌΡΔΌΪ6 εβι.ς Αση, Οἵ, 
δὰῃ. 2ὅ, Ἷ1Ὁ ϑερ θη ΓΙ ΟΠ Ά]6Πὶ 
ΘΟΥΠ ἰΟΥΥΘΗ ΠῚ, «αὶ 5ίασΠΠη 
Αὐάρὶ Ἰηϊτοηΐ, 6556 συἱὶ Τιοᾶ Ὲ 
ἃ. ῥ. 251, -- 'καί. . γάρ. Οἱ, 

δάη. 70, 8. -- περεέσχε. ϑ8ῖο 
ἰζορυτη ὁ, 108 οὐ Νὶ ΤΙ, 1, ρδυ}0 
Ροϑβί ὑπερέχειν, ἀριιά Ῥοίγαθη. 
ὑπερφαλαγγεῖν, ,,4αἱ πος 5ἰγᾶ- 
ἘΡΡΟΙΠΆ,  ΠΡΒΟΣ ΠΤ 1. 0} 
ΒΙοοπι. -- λοχίξει, ἴῃ ἴη- 
Βἰἀ118. ΘΟΙ]οοδ΄, Οὐ, Βίορμ, 
ΤΗ68. -- κατὰ τὸ ὑπερέχον 
τῶν ἐναντίων, αὖ εἃ ραᾶτίο, 
48 Πο5168 αΤΌΓἃ ΪΡ505 Ροτ- 
50 

8 4, παρεσκεύαστο. Οἵ. 
δάη, 146, 1, -- ἄλλο. Οἵ, δάη. 
1. 48, 8. --- ὡς ἕκαστοι, ͵. 6. 
5ῖο, αὐ βίπρ ΡΟΡῚΪ: νοὶ ρϑρὶ, 
ΟΧ 4αΐθιι5 οοηβίαθαηί, ἀϊβοθυηθ- 
τοπίαν, ΟΥἃ, δάμη, 1 8, 4. --- ἐπε ἕ- 
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οἵ παρόντες ἀκοντισταί᾽ 1]ελοποννήσιοι δὲ καὶ 
᾿Δμπρακιῶται ἀναμὶξ τεταγμένοι πλὴν Μαντινέων᾽ 
οὗτοι δὲ ἐν τῷ εὐωνύμῳ μᾶλλον καὶ οὐ τὸ χέρας 
ἄκρον ἔχοντες ἀϑρόοι ἦσαν, ἀλλ᾽ Εὐρύλοχος 
ἔσχατον εἶχε τὸ εὐώνυμον καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, κατὰ 
Μεσσηνίους καὶ 4ημοσϑένη. 

τὸ Εὐρυλό- 108. Ὡς δ᾽ ἐν χερσὶν ἤδη ὄντες περιέσχον 
ουσ ξ “- , - μα τὸ οϑῆς τῷ κέρᾳ οἱ Πελοποννήσιοι καὶ ἐκυκλοῦντο τὸ δε- 

καὶ ἐς Ὄλπας ξιὸν τῶν ἐναντίων. οἱ ἐκ τῆς ἐνέδρας ᾿ἡκαρνᾶνες 
“ματα εὐ δ , Ὁ φεύγει. ἐπιγενόμενοι αὐτοῖς κατὰ νώτου προσπίπτουσί τε 

Ν , Ο ’ ; 3 Ν ς » καὶ τρέπουσιν, ὥστε μήτε ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι 
φοβηϑέντας τὲ ἐς φυγὴν καὶ τὸ πλέον τοῦ ̓ στρα- 
τεύματος καταστῆσαι" ἐπειδὴ γὰρ εἶδον τὸ κατ᾽ 
Εὐρύλοχον καὶ δ᾽ κράτιστον ἦν διαφϑειρόμενον, 

» »Ὕ -»"Ἥ Δ .» , 

πολλῷ μᾶλλον ἐφοβοῦντο. καὶ οἵ Μεσσήνιοι ὃν-- 
τὲς ταύτῃ μετὰ τοῦ Δημοσθένους τὸ πολὺ τοῦ 
ἔργου ἐξῆλϑον. οἵ δὲ ᾿ἀμπρακιῶται καὶ οἱ κατὰ 

Α ᾿Ὶ , ΓΑΙ α ν 3 δ Χ ᾿ Ἁ τὸ δεξιὸν κέρας ἐνίκων τὸ καϑ᾽ ἑαυτοὺς καὶ πρὸς 
τὸ Ἅργος ἀπεδίωξαν᾽ καὶ γὰρ μαχιμώτατοι τῶν 

“" “ ’ ’ 

περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία τυγχάνουσιν ὄντες. ἐπανα- 
χωροῦντες δὲ ὡς ἕώρων τὸ πλέον νενικημένον 

χον. Οἵ. δάῃ. Ι.48,8.--, ἥπαν- ὍὌοῦτ.; «υορὰ ΑἸ] Μοββθηὶϊ ποθὴ 
τινέων. Ηϊ πα ουἱΐ ρτορίον 1 ετϑηί. --- ἐξῆλϑον,, ἐχ ϑϑοιεὶ 
57, 9 Τηργοθηδυῖϊ νἱἀθϑηίαῦ, οὉ- δβαπί, ρου θοογαηῦ, αὐ 1 70, 7, 
βΒίδηϊ θὰ, απᾶθ 109, 2 ἰεριαμίατ, ΒΌΡΒ, Τύδοῖ, ὅ06. Μυϊσαίιπι 
Ὁδὶ νἱᾶ. δἄη, --- οὗ μετ᾽ αὐὖ- ἐπεξῆλθον τη θ] Ἰου  θτι8 Ἰἰθτῖβ οοι- 
τοῦ. Οἱ ἐξ Ἡρακλείας εἰ 5Βοοῖο- ἰγανίαν. ἔνυβίνα γτοβεϊναϊ νοΐ 
τὰ ἃ0 ἘΌΓΥΙΟΟΙΟ βθοσηάιπι ΒΙοοτηΐ, εἱ Ηδαβ. [μαουθν, Ρ. 100. 
100, 2 δἀάποίογαπι 41}, δὶ αυἱϊ 8 9. ἀπεδέωξαν. ἴηι ἀπό 
εγαηΐ, ρΥδοίθν ῬΘΙΟΡ ΟΠ 5105. ποι 6Χχ ἰΙσοθὺ Ῥυβηδθ 58. 6Χ 
ΟᾺΡ. 108. ὃ 1. τῷ κέρᾳ, ΟΔΤΠΡΟ Ῥοίεβί ἴπ6586. Ἐπεδίω- 

Ἰ. 8. τῷ ἑαυτῶν εὐωνύμῳ πέρα. ξαν βου θη απ οθηβθηὶ ΒΙοομιη, 
--ὀ ἐς ἀλκὴν ὑπομεῖναι. ἴῃ δα, 1, οαἱ πη ἴᾶθο πιυίδίϊο 
ΘΙ ΠΟΥ ἐς χεῖρας ὑπομεῖναι ΠΟ ΠΟΟΘΒΒΆΥΪΆ νἱἀοίαν, οἱ Ηδ85. 
Ὗ 72, 4, ἐς χεῖρας δέχεσϑαι 1. ἃ. Ρ. 62, ἴο, φαϊα ἀποδεώκειν 
Χρη, Ἤεὶ. Π 4, 84. Απδῦ. ΙΥ̓ δριὰά Τηυο, ΠΙΒαΌΔ ΠῚ ἰΘραῦαν ἢἶδὶ 
8, 381, ἐς χεῖρας ̓ συμμῖξαι ἀρὰ δἰ φιοιῖοπβ ἴῃ Ῥϑιιοῖβ ἀδριᾶνδῖῖβ 
Αὐτί. οἱ 81. [π΄ ἀθΆΠΠΡι}8 ἰηθδ [Ἰἰυγῖδ. Αὐ ἴῃ οπιηΐθὰβ Ἔχϑίαυ ΥἹ 
ΠΡ] 518. --- τὸ κατ᾽ Εὐρύ- 102, 8. ΟἿ, Αὐϊδίορ!. Νὰ, 1299, 
λοχον, εοχογοϊίιϑ ΔΓ ΘΠ 8 8. ἐπαναχωροῦντες 
ἀρυὰ ΕαΥΥ]Ὸ 6} τὰ ΘΟ] οοἃ- ρροϑὲ δἃ]1οβ, αἱ ἔμπραι οΡδηί, 
[Δ ΤΊ, τοὺς μετ᾽ Εὐρυλόχου. -- 56 τϑοϊρίεπίθ5. ΟΥἿΝ 44, 2. 
οἵ Μεσσήνιοι ὄντες. Οἵ ΓΟ; 8. ὙΠ 10, 2. 8 πὰ 
Μέεσσ. οἵ ὄντες τϑᾶ]ὲ οοηϊοῖς Παῖιβ νουδὶ β᾽σπὶοιιίομο οἵ, ἀάπ, 
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χαὶ οἱ ἄλλοι ᾿ἀκαρνᾶνες σφίσι προσέκειντο, χαλε-. 
» 3 

πῶς διεσώζοντο ἐς τὰς Ὄλπας., καὶ πολλοὶ ἀπ- 
΄, " -» 3 ’ δι 9 ᾿ ’ 
ἕϑανον αὐτῶν ἀτάκτως καὶ οὐδενὶ κοσμῷ προσ- 

΄ ΄ ὲ τ ’, 
πίπτοντες πλὴν Μαντινέων" οὗτοι δὲ μάλιστα ξυν- 

΄ - “ 9 ’ 

τεταγμένοι παντὸς τοῦ στρατοῦ ἀνεχώρησαν. καὶ 
ἡ μὲν μάχη ἐτελεύτα ἐς ὀψέ. 

109. Μενεδάιος δὲ τῇ ὑστεραίᾳ Εὐρυλόχου ὕστερον δὲ 
ΖΙημοσϑένης 

τεϑνεῶτος καὶ ῆακαρίου αὐτὸς παρειληφὼς τὴν Γρρα β ίς 

ἀρχὴν καὶ ἀπορῶν μεγάλης ἥσσης γεγενημένης καὶ τοῖς ἀξιο- 

ὅτῳ τρόπῳ ἢ μένων πολιορκήσεται. ἔκ τὲ γῆς καὶ 
λογωτάτοις 
τῶν ἄλλων 

ἐκ ϑαλάσσης ταῖς ᾿Ἁττικαῖς ναυσὶν ἀποχεκλῃμένος. Πελοποννη- 

ἢ καὶ ἀναχωρῶν διασωϑήσεται, προσφέρει λόγον 
σίων͵ σπένδε- 
ται ἀναχώρη- 

περὶ σπονδῶν καὶ ἀναχωρήσεως “]ημοσϑένει καὶ σιν ἄνευ τῶν 
τοῖς ᾿ἠκαρνάνων στρατηγοῖς καὶ περὶ νεχρῶν ἅμα 
ἀναιρέσεως. οἵ δὲ νεχροὺς μὲν ἀπέδοσαν καὶ τρο- 
παῖον αὐτοὶ ἔστησαν καὶ τοὺς ἑαυτῶν τριαχοσίους 
μάλιστα ἀποθανόντας ἀνείλοντο᾽ ἀναχώρησιν δὲ ἐκ 
μὲν τοῦ προφανοῦς οὐχ ἐσπείσαντο ἅπασι. κρύφα 

108. 8 8. ἀτάκτως. ΤΙι. Ψψαι. Η. ἀφυλάκτως. ἴοτία556 
αυΐϊᾶ ἐπ Ἐπ κόσμῳ ἴον 14 6πὶ δίαιε ἀτάκτως ναϊθηι, Οἵ, δάη. Π 
1. ΘΙ ΡΟΣ 2, Αι ἀτάκτως οἱ οὐδενὶ κόσμῳ ἐΘοίθ ΟΠ απο πιὰ, 

αὶ σον κόσμῳ καὶ τάξει 1. 126 οἱ τὸ κόσμιον καὶ εὔτακτον 
ἃρυα, Βογοάϊ. ΠῚ 4. 0Κ. 

ἐς ὀψέ ΘΈ5 Εν ΟἹΕ ΟΠ 15 Β65. αν ἈΠ Ὁ 1 αἹ" Ψυϊθὺ εὐ ΒΕΚΚ. 
ἕως ὀψέ. (Ἐς ὀψέ τυτγβὰβ ἀϊοῖς Τηυονα, ΨΠ| 98 [π| ἐς οὐ πὶ 4115 
δάνευ 15. 4|101, οἵ. ααη. 1 129, 8] ἰάψιιο ϊο πο Τοϊοϊθη τὴ Ραιο 
Ριορίθι νΘΥθιιπη ἐτελεύτα, 4υοὰ 58 Ρ᾿βϑίπιθ ΟἸΠΠῚ ΡΥΔΘρΟβί 0 Π6 εἰς 
απ σίίατ, ΤΉπο, 1 61 καὶ ἡ ναυμαχία ἐτελεύτα ἐς νύπταὰα εἰ ΠΕ 
ὃ ἡ μὲν οὐν ναυμαχία ... ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν." 1. 
Ψυϊσαίβ, ἴῃ ἀπ ἴπθδὲ ΕἸ ΡΠ 515). 4ι8}15. ἴῃ νοὶ 1 71 μέχρι τοῦδε 
ὡρίσϑω ὑμῶν ἡ βραδυτής, Τιουεοκῖο δὰ ΡΙΡγπ. Ρ. 47 ὀχαυ βιεῖου 
νἱἀείθν, υᾶπὶ 4πιᾶ6 ΠἰΡγαΡῚ 5. θαι. ΝῸΒ ἐς ον οαιβᾶ5 ἃ θικ, 
ΡῬυοϊαια5. οἱ αυορὰ εἰς ὀψὲ δυΐαπὶ ἀρὰ Ποιηοϑβίι, (νἱά. Π0}.) οἱ 4|105 
Βηα]105 ἰορίίυν, ἕως ὀψέ ποη ἰΐοπι, ἃ ἤτθια! πλι5, αὐοιὶ ἔρθοϊν δίΐδτη ΘΟΌτ. 

88, 8. -- οἴ ἄλλοι ᾿᾽4κ., χυὶ ΠῸν τὴν ἀρχήν. Οἷν ααι, 100, 
65 0) Θχα ν ΓΒ ΠῚ ΕΥδηΐ, οἵ αὐ ππ- ἐν εβροῦ Οἵ. 

ἐκ τῆς ἐνέδρας. --- σφίσι. Ο͵ ΠΝΣΝ 582, 1. -- προσφέρει 
δᾶη. 120,1. -- ἀτάκτως καὶ λόγον. Οἵ, δάμη, [ δ7, ὅ, υν] 
οὐδενὶ κόσμῳ. ΟἿΆ 5ἀ. -- λόγους, αὐ ἢἰο ΟἹ. οὐ εη. -- 
προσπίπτοντες, ἀσουττει- νεαρῶν. ὲ ἃνήίοαϊο Οηϊΐ550 
[85 (01ρ85). ΟΥἮ ὙΙ 97, 4. 1 οἵΓ, δά: 1.54; 1. 
84, 2, Προπίπτοντες πο! Τροία 
οοπίοῖς ΒΙοοη, ἴῃ. οα, ὥ, 8 3. ἀναχώρησιν ι 

ὰρΡ. 109. ξ 1. παρῤρειλη- αἀπαᾶσι. Οἵ δἄἀῃ. 34, 8.᾿ -- 
Τπυογάϊαϊε ΤΟ], 11. ϑδεοί. 1. ; 13 

᾿Δμπρακιω- 
τῶν. 



ἀγγελϑέ ἐντῶν 
δὲ ὅτι οἵ ἐκ 
τῆς πόλεως 
᾿“υπρακιῶται 

14 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ', ρϑ'. ρι΄. ρια,. 

δὲ Δημοσϑένης μετὰ τῶν ξυστρατήγων ᾿Δἀκαρνά- 
νῶν σπένδονται Παντινεῦσι καὶ Πενεδαΐῳ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ἄρχουσι τῶν Πελοποννησίων καὶ ὅσοι 
αὐτῶν ἦσαν ἀξιολογώτατοι ἀποχωρεῖν κατὰ τά- 
χος, βουλόμενος ψιλῶσαι τοὺς ᾿ἀμπρακιώτας τε 
καὶ τὸν μισϑοφόρον ὄχλον [τὸν ξενικόν), μάλιστα 
δὲ Μακεδαιμονίους καὶ Πελοποννησίους διαβαλεῖν 
ἐς τοὺς ἐκείνῃ χρήζων “Ἔλληνας ὡς καταπροδόν-. 
τὲς τὸ ἑαυτῶν προυργιαίτερον ἐποιήσαντο. 
οὗ μὲν τούς τὲ νεκροὺς ἀνείλοντο καὶ διὰ τάχους 
ἔϑαπτον, ὥσπερ ὑπῆρχε. καὶ τὴν ἀποχώρησιν 
κρύφα οἷς ἐδέδοτο ἐπεβούλευον. 

110. Τῷ δὲ Ζημοσϑένει καὶ τοῖς ᾿“καρνᾶσιν 
ἀγγέλλεται τοὺς ᾿ἀμπρακιώτας τοὺς ἐκ τῆς πόλεως 

᾿ 
και 

ὕλρ. 109. 8 2. ξυστρατήγων Αυρ. (ῃἰδὶ φποᾶ ξυνστρ.) εἰ 
Ῥα!. δυϊοο οὐ Βεκκ. ξυστρατηγῶν. Αἱ ΠΠ| δὅ8 ἴπ οπηπΐθιι5 [δ Υ5 
ξυστράτηγοι. Οὐ ἀοειι!. Ἰ)οοὺγ. δοοθηί, Ὁ. 321. 

Μενεδαΐω. 

Δημοσϑὲν ης μετὰ τῶν ξυ- 
στρατήγων ... σπένδον- 
ται. Οἱ. Μαιι. ἅτ. 8 802 οχιν. 
(01 Δ} δαοίονθπὶ ῃΐηο Π]4πιθ1), 
Κταορ. ὅτ, αὶ 08, 4 και. 8. Ζυτηρι. 
αν. 1αἱ, 8 8718ὅ6.Ὀ Ναριῃον ἅτ, 
Βεῖι. 8 788. Ιηβπίἄναυθ᾽, Βϑαυϊίαν 
αἱ ΤΥ̓͂ 114,2 -- φψιλῶσαι) μο- 
νῶσαι, ψιλοὺς τῶν συμμάχων 

ποιῆσαι. Θ0ΠΟΙ. -- τὸν με- 
σϑοφόρον ὄχλον. ΗἸ 4ᾳυο- 
ηἶδτη ἃ Μη πθηβὶθυ8., 1 οράδθ- 
το ηἶ 18. 1546 ῬΙοροπηοβὶῖβ 
ἀἰβοθυπαηίιγ, σου ΠῸη ρΡοββαπηΐ 
6556 Μίαῃιμπρηβθβ. ΟΥ, δὐηοίῦ. 

1017, 4. Μ βομον ἰριίαγ ἴῃ Μυβ. 
Ηεὶν. Τρ. 884 νυῖλ 6586. βοοῖοβ 
ΠΟ 6 ῬοΙΟΡΟΠΠ650 ἃ Τ,δοοάδο- 
τη ἢΪϊ5. ΘΟ]]θοίο5Β. Ῥοββυηῦ δάθο 
ΠΟΏΠΆΝΙ ΡφΙοροπηθϑῖϊ ῬΥϑθῖοῦ 
Μαπίϊπθηβοβ οὐ ᾿ῳδοραἀδοιηοηϊοβ 
5 ἁἀάϊιὶ οαἰβιϊπηανῖ, δὶ ποὰ Πε- 
λοποννησίων. οἱ μισϑοφόρον, 
888 ἀξιολογώτατοι εὲ ὄχλον 
ΠΟΥ 586. Ορροπὶ βίδίιθγιὶθ. Αἱ 
ΒΙοοπιῖ., οὔτ ἀθ6 πιϑιοθηδιυ 5 
ΕΛ] Πατη ϑϑου τ 100, 2. ὉΪΠ1] 
ἰοσαίιγ, 608 ὡρίγοία8. πΠΟα πα }05 

ΟἿ, 84. 100, 3. 

80 Απιρθγδοὶοῦὶβ δἀάμποίοβ οοθηϊ- 
οἷν ἔ1586. ϑθοίυϑα ἀοἱ, Πουνογά. 
Θιαὰ, Τῆυο. ρΡ. 49, μισϑοφόρον 
ἃ 6], Μείπϑε, ἤδφγμ. ΠῚ] ῥ. 860. 81- 
τα τον ξενικόν δαβουίριιπὶ εϑὲ 
ὙΠῚ 25, 2. -- Πακεδαιμον ἔ- 
ους καὶ Πελοποννησίους. 
Οὐ δα ην 16. 19: ΘΠ ΠΟΥ 118, 
ὃ. -- διαβαλεῖν ἐς τοὺς 

Ἕλληνας, ἴὰ ἐνὶ ϊδτα 
αὐδυδοτο δρυά... ατδεθ05. 
ΟΥΤΩΣ ἐϑινοῦ δάη. Π18: 2: 
-- καταπροδόντες. ΒΌρΡΡΙ. 
αὐτούς, υἱδὶ πιανὶβ 6586 ΡῬτο- 
ἀϊιϊοηο ἕδοία, Οἵ. δάη, 1 80, 
4 [[48,1. Νὰα ἴονιθ οὐδά 5 οἱ" πὶ 
[ιοο νϑεῦο Ἕλληνας ἰᾳη ρθη πη 
6556) ΠΟ ΠΘΙΏΔΙ5 ΠΟΝ ἴῃ ΟἸΊἢ 68 τϑε- 
008, 864 ἴῃ ᾿ΠΠογαμη 850 οἷο 5 ἢδπο 
Ρυοαϊ ποτὰ ἢοτὶ, --- τὸ ἕαυ- 
τῶν προυργιαίτερον ἐποι- 
ἤσαντο, 5 ΘοἸαπηοᾶο Ρ᾽κ5 
ἀὐἱθαθταπι. Οἵ, Ἰβοοῦ, ΥἹ 38. 
ῬοΙνθ. Σ 1,6: 

8 8. οἷς, ἰ. 6. ἐκεῖνοι οἷς. 
-- ἐπεβούλευον. ΟΥἮ δάη. 
96; 8: 
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πανδημεὶ κατὰ τὴν πρώτην ἐκ τῶν Ολπῶν ἀγγελίαν ἐπιβοηϑοῦ- 
2 9 - ὃ Ν » ᾿Ά ἣ , ᾿ ΤΡ ᾿ ἊΣ σιν. αντιπα- ἐπιβοηϑεῖν διὰ τῶν ᾿άμφι; ὄόχων, βουλομένους τοῖς “φῳσκευάξε. 
ἐν Ὄλπαις ξυμμῖξαι εἰδότας οὐδὲν τῶν γεγενη-ὀ ται. 
μένων. καὶ πέμπει εὐθὺς τοῦ στρατοῦ μέρος τι 
τὰς ὁδοὺς προλοχιοῦντας καὶ τὰ καρτερὰ προ- 
καταληψομένους. καὶ τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ ἅμα παρ- 
ἐσκευάζετο βοηϑεῖν ἐπ᾿ αὐτούς. 

111. Ἐν τούτῳ δ᾽ οἵ Μαντινῆς καὶ οἷς ἔσπει-- ἐν τούτῳ οἵ 

στο πρόφασιν ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ φρυγάνων ξυ2ξ, ον ἔστι. 
λογὴν ἐξελϑόντες. ὑπαπῇῆσαν κατ᾽ ὀλίγους, ἅμα στο ἀποχω- 
ξυλλέγοντες ἐφ᾽ ἃ ἐξῆλϑον δῆϑεν" προκεχωρηκχό--" ροῦσιν. οἵ δ᾽ 

Αμπρακιῶται 
τες δὲ ἤδη ἄπωϑεν τῆς Ὄλπης ϑᾶσσον ἀπεχώρουν. ἑπόμενοι αὐ- 

τοῖς οἱ ἕν οὐ δ᾽ ᾿ἡμπρακιῶται χαὶ οἱ ἄλλοι ὅσοι μένζοντες) ΠἜΨΕ Ὁ 
ἐτύγχᾶνον οὕτως, ἀϑρόοι ξυνελϑόντες ὡς ἔγνωσαν ται, οἵ δ᾽ ἐς 

τὴν ᾿Δγραΐδα 
διαφεύγουσι. 

δρ. 111. 8 1. ἄπωϑεν. 1ι. ψαι, Βεκκ, ἄποϑεν. 9 ῃ80 8018 
ΓΟγπΊἃ [ἅπωϑ εν] αϑὶ βιιηὶ γθίθσεθ, ποὴ ἄἅἄποϑεν, ητιοα τοοθημουβ. Π1π- 
Βιδ6. νἱτ πη οβί, ἀθ 4πὸ ἀϊοίαπι ἴῃ ΤΠοβαιιρῸ ΜΟΙ]. 1. 2 ρΡ. 1484.“ 
11, ΘΙ ἀοτῖ. ἴῃ Ἰοχ, ΘΌΡἢ, 85. ν. ὅδε ἄποϑεν ἤουπιδο Πα ]1ι5 
ἃρυά ρορία8 ΒΟΘΔΘΠΪΟ05. Θδύ τ|8118, ὉδΊ 4116 ἄπωϑεν Δαῦεπι. Οἵ, Ηδτγο- 
αἴδη, ΤΡ, ὅ00 ἀπὸ τοῦ αἀπω μὴ εἰρημένου τὸ ἀπωϑεν. 

8 2, ξυνελθόντες. Ο. Τδυγ, Μοβαι. ξυνεξελθϑόντες. Ουὶ 
Ἀ66Ὸ ποῦ ἴανοι ἱπιρουεοίυπι ἀθ σοπμδίι ξυνεξῆσαν 118, 1, ὧἱ το- 
ΡῬαρσηει. Οἵ. δάῃ. 

ὕᾶρ. 110. 81. κατὰ τὴν 168, ὅτᾶθο. βερὶ. ΙΥ̓͂ ρῥ. 348. 
. ἀγγελίαν. Μιὰ. 106, 4. ΒΕἸοάΙ. 1, αναρο. ΤΡ 791: 
ξυμμῖξαι. Οἵ, 44π. ἢ 8 2. οἵ ἄλλοι. Μοροθμδυῖ]. 

, Ὁ: ΟΥ, 109, 2. -- ὅσοι μὲν ... 
ΕΘ, τ Εἰριοὶς ἥν: προλο- ξυνελθόντες. Οοιηρ νᾶ βπηΐ, 

χερῦντας, ΟἿ, Μαιῃ. τ, ἴῃ φυϊΐϊθὰβ ᾿ς οἴεπαϊιηι5. Ρεϊ- 
8. 484, 3, -- παρεσκευάξετο 
βοηϑεῖν. ΟΓ Μδιῃ. ὅτ. 8.ὅ91. 
Ουπι βοηϑ εἴν ᾿δηβὲ τῇ ἄλλῃ 
στρατιᾷ. ΟΥ 181. 

ν». 11.851 ΣΕΥ ΝΕ 
Οἵ. Μίῃ. ἅτ, 8 ΠΡῆν ὅ. Κυιορ. 
αν. ὃ 46, 8 δάμη. ὅ, ἱπίγα ΚΓ 80. 
ΥἹ 88. ---.λαχανισμόν. .,46- 
χανα [4086 οΟἸ!οοἰατὶ Θγα 1] παπὰ 
ἀμ 16 ἃ οὐϑηι, 46 4αῖθ5 ΑΤΙΒΙΟΡΗ.. 
ἜΠο5πι, 457 ἀγρίοισι τοῖς λα- 
χάνοις οὗτος τραφείς. Εχ 6δ6]!. 
Μον. ρΡ. 191 Ιαθὸ ἄγρια λαχανα, 
αὰᾶθ 114 οα θα σα νοοῖ, δά- 
ἢπς ἴῃ ἀγαθοία τε Π 

6555 δρρᾶγεί."͵. ΒΙοοιμῃηῖ. ΟΥ̓ 

ΤΠ} Θηἶπὶ μέν ἰμἀϊοαγοὶ 605, ααΪ 
ἴθησ ἔγθαιιθηϊθβ σοηνθηϊβϑθηΐ 
(άϑρόοι ξυνῆ λϑον) νεῖ δχ δἰίθιἃ 
ΒΟ ρίυγα, 46 απ οἷ. 54., ἔγβαᾳαθη- 
165. ὯΠ8 Θχίββϑθηΐ (ἀϑρ. Ἐυνεξῆλ- 
ἅ)ον). ἃὉ 4115. ἀϊβοθιηὶ, ἀ6 αεὶ- 
Ὁπ8. ἰπηθῃ. ΠΪΠ1] ἰθβ νιν, 48 γ8 
ΚΥΆΘΡΘΡ ΡΓῸ νν. ὅσοι μέν Ἰερβη- 
ἀμπὶ ὅσοιπερ οοηϊοοῖ!. 56ἃ πδαὰθ 
ἀθ6 ἔγβαιθπιὶ οοηνθηΐι πραὰθ 46 
οχίθα. ΘΟΥΆΤῚ φυϊἀ απ πὶ δηΐοα ἰῃ- 
ἀϊοαιίαπη δϑί; 4αΐ η δἰ πὶ 6 Χ Ρτοχὶ- 
118. 584115 Ἀρρᾶτγοὶ 608, 4 ΟΠΪη 5 

πᾶ Θχὶγθηΐ, Ὁ ΑοΑγηΔηἶθι5 ΡΓΟ- 
ἸΠθ᾽105. 6556, δοάθιηαιθ ρεγιϊποὶ 
115..1 ἱπιροΓ, 46 οοηδία ξυνεξ- 

18} 
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᾿ ,, Ε ' 

ἀπιόντας. ὥρμησαν καὶ αὐτοὶ καὶ ἔϑεον δρόμῳ, 
ἐπικαταλαβεῖν βουλόμενοι. οἱ δὲ ᾿ἀκαρνᾶνες τὸ 
μὲν πρῶτον καὶ πάντας ἐνόμισαν ἀπιέναι ἀσπόν- 
δους ὁμοίως καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἐπεδίωκον, 
καί τινας αὐτῶν τῶν στρατηγῶν κωλύοντας καὶ 
φάσκοντας ἐσπεῖσϑαι αὐτοῖς ἠκόντισέ τις, νομίσας 
καταπροδίδοσϑαν σφᾶς" ἔπειτα μέντοι τοὺς μὲν 
Μαντινέας καὶ τοὺς Πελοποννησίους ἀφίεσαν, τοὺς 
δ᾽ ᾿Ιμπρακιώτας ἔκχτεινον. καὶ ἦν πολλὴ ἔρις καὶ 
ἄγνοια εἴτε ᾿Δμπρακιώτης τίς ἐστιν εἴτε Πελοπον- 
νήσιος. 

ἤσαν. Ουᾶτο π6 δου ααίάρτῃ 
ταῖϊϊο ἀείεπαϊ ροίδδῖ, φαὶ Ρανίθπι 
ἰαπίατη. ᾿Ποὐ πὶ τπὰ οχίϊββθ μὲν 
ραγίου!α οὐ δοιγ5 8, συ Ποατὶ 
νοϊαπί. Αἰάᾳιια 56 ται 118, Ροίϊι5 
ἀυὰπι ΟὈΒοιγα βοπίθητ ἃ εναἀο θί, 
ΠΤ: οὕτως ααἰϊὰ 50, ρϑυα ΠῚ 
᾿ϊαπεί, Ναπὶ (Ο6Π16ὺ 4υϊ Δ πὶ »Ρ6ν 
πρόφασιν τοῦ λαχανισμοῦ καὶ 
τῆς φρυγάνων ξυλλογῆς““ νυ 
6558, ΡΓῸ ααῖθιι5 Ῥοιι5. αὐ τη. 
ἴπ οα. 2, ἐπὶ λαχανισμὸν καὶ 

. ξυλλογήν ἀδυεῦαι ἀϊοθυθ, αυΐα 
Απηδιδοϊοιαθ οἱ τηθροθη Δ Πα8 
ΤῸ5 Π0η, πὖ ΜΑΠΙΪΠ6η565 οὐ ΘΘίθυὶ, 
«αἰθαβοιπὶ ἰηἀ ποία α δοίαθ ουδηΐ, 
Ῥυδοίθχιϊββθ, 568. νϑῦθ τηϑαϊιδίϊ 
6558 Θχ βυϊπηδηὰϊ Θ55θῃ; Βοὰ ἰὰᾷ 
νευθὶ5 ἐπ᾿ αὐτὸ ἐκεῖνο νεῖ 4115 
Θοάοπι ΘΟ ἢ 5111} να]θηιῖθυ5 ΡῸ- 
{1158 4 ΠῚ οὕτως Ρανίοαϊα ντἀδίαν 

ΘΧΡυΪπηθπάπιπι [τιῖ58θ, θηΐαιθ 
Ἰπ5ο] θη τὶα ΘΙ ΠΊΟΠΪ5. 65. ἴῃ ἱπηροὺ- 
ἴδοιτο ἐτύγχανον οαπὶ δουΪϊβίϊ 

“ρδυγυοῖρίο ἰπποίο, οαπὶ ΑἸΪ Ϊ τι5- 
φυραπΆφι ἀρὰ Τῆπο, ἱπι ρου θοίο 
τύγχανον δα ΡυδοβΘη 118. δεῖ, 

αδὶ τοὶ ρον ἤθοια βίδίιβ ἀδβουὶ!: 
ἀν ΡοΡίθοι υἱ ραν οΙρίαπι δα ἀλύαν. 
Τιαααθ αὐ ἐτύγχανον ρυιοὶρὶαπι 
ΡΥδ65. ΤΘα.ΙΡΙΓ 2. Θα 5. ΤΟΙ αΪἃ8 
ΠΟ Χ ΠΟ Ὀ1Π 1Π0 μέν βουναῖαβ 6556 
Ομ ΒΘ ϑηΘΠ) οϑί, Ἰὺχ ποβίγα 
οπηθηἀδιοηθ ἴᾶθο βοηίθηιϊα οχονὶ- 
ἴα: ΟΠ 65, ααϊθὰ5 ἰΐὰ (60 
αὐοὰ Μαμιϊηθηβ5θ8. οὐ αυϊθαδβοιιηὶ 
Ῥδοίαμη. οτας οχῖθαη}) οοπίϊη- 

καὶ ἐς διακοσίους ιυέν τινας αὐτῶν ἀπ- 

σοθαῖ, αὖ (ἴῃ ἀὐ86) ΓΟ ΠῚ Δ} 6 - 
τοηΐ, ροβίᾳφιδηι οορηϊΐο 
11108 Αροῖτο οαποίὶ (αἀ ἀθ|106- 
τα πη} ΘΟ ΘΠ οταηΐ, οὐ ᾿ρδὶ 
Ργοΐθουϊ βυαπῦ. 6 νὶ νεγθὶ 
μένειν οἵ, Ι θὅ, 1. Χρϑη. παρ. 
ΤὙ10: ἔϑεον δρόμῳ. 
510 ΓΆΓΘαβ ν 61; 4. ὙΠ 5: 
ΟΥ, μὰ. Χεη. Δπαῦ. Μαιι. ὃν. 
8 686, 1 οχίγ, 1,00. Ῥᾶνα]. ὅτ. 1Π 
Ῥ. 557, εἰἰδπι, δάη, 112, 4. 

8 8. ἠκόντισέ τις. Τις 
Βΐο οδὲ ποβίγπμι δῆ οῃοτ, Οἱ, 
Μαιη. αν. 8 487, 1, Νραπδ δῃὶπῃ 
ψοΥΪβι ΠῚ} ]6 δῦ 80 ὍΠ0 ΘΟΠΊΡ ΓΕΒ 
ἄπιοο5 ἴδοι} 18. ρϑιῖιο5 6558. κον- 
τίξειν οὐηὶ δοοιβαίϊνο τϑοία ἱπηρὶ 
οὔτ αἰϊαηάθ οοπβίαι πὰ πὶ ὁ ἴμ6Χ, 
ΧρΏΟΡΙΙ., φαοὰ ἀδ ἰοὺ οἱ βίτη!]}- 
θὰ5 νουθῖθ' δἀηοίατε προϊοχὶΐ 
Μαί. ὅτ, 8 850 ρ. 896. -- 
Μαντινέας καὶ... Πελο- 
ποννησίους. Οἵ. ϑάη, 109, 2. 

8 4 ἐς διακοσίους τι- 
νᾶς. ὅ51ὸ ἰίδγαπὶ ἍΠΠ 21, ΟΝ 
ἰδ] δάη. δἰᾳιιθ ἀθ τις οιἰαη ὙΠ 
84, ὅ. Οἷπι δυίοπὶ ΟΙρὰβ {ἃ 
τη Απιθγαοϊοίανυπιπὶ (νὶᾳ. 10, 
1) εὐ οχογοῖιβ αν Υ ] Οοἢ δῖ 
ἐχροαϊιϊοποαι Ναυρδοίιηι [αοίατα 
ἀθαιθ ὨἸαρ5. (οἵ, 100, 2) οοη- 
γϑη ββθηΐ, Δρρϑιοί, ααδηορ ῦ6 ἃ 

Ῥῖοά. ΧΙ 00 σχεδὸν πάντας 
μιν δοῖοβ 6558. αἰ νπια πο Πυ1η8- 
γ8 ΟδΘβοῦ ΠῚ χα σθιδί8 δύ, 
αυδπηαλπι δαἀπυπιονανὶν Ρυϊαϊα 
οὔ6505. ΤΠ 65. δὶ σοπδβίδε 
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ἔχτειναν οἱ δ᾽ ἄλλοι διέφυγον ἐς τὴν. ̓ἡγραῖδα 
ὅμορον οὖσαν, καὶ Σαλύνϑιος αὐτοὺς ὁ βασιλεὺς 

τῶν ᾿Δγραίων φίλος ὧν ὑπεδέξατο. 
1 ΠΟΥ Ὁ ἐδ τὴξ πόλεως ᾿ἀμπρακιῶται ἀφ-- τοὺς δ᾽ ἐκ τῆς 

ικνοῦνται ἐπ᾽ ᾿Ιδομένην. ἐστὸν δὲ δύο λόφω [ἡ Ξὰ νῷ καὶ 

᾿Ιδομένη) ὑψηλώ᾽ τούτοιν τὸν μὲν μείζω νυκτὸς ἐπ᾿ ᾿Ιδομένην 
ἐπιγενομένης οὗ προαποσταλέντες ὑπὸ τοῦ Ζ4ημο- "Ὁ, 
σϑένους ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλαϑόν τε καὶ ἐπιπίπτει 

ἔφϑασαν προχαταλαβόντες, τὸν δὲ ἐλάσσω ἔτυχον οἵ ἐνενο 
᾿Δμπρακιῶται προαναβάντες καὶ ηὐλίσαντο. ὁ δὲ διαφϑείρει. 
“ημοσϑένης δειπνήσας ἐχώρει καὶ τὸ ἄλλο στρά- 
τευμα ἀπὸ ἑσπέρας εὐϑύς, αὐτὸς μὲν τὸ ἥμισυ 

ἔχων ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, τὸ δ᾽ ἄλλο διὰ τῶν ᾽4μ- 
φιλοχικῶν ὀρῶν. καὶ ἅμα ὄρϑρῳ ἐπιπίπτει τοῖς 
᾿Δμπρακιώταις ἔτι ἐν ταῖς εὐναῖς καὶ οὐ προῃσϑη- 

118,8. - -᾽γραΐδα ρτο ᾿ἄγραι- 8 ὃ. ἀπὸ ἑσπέρας. ΟἿ 
ἴδα αἱ Θηβαΐδα 58, ὅ. Οἱ. 
Ἑὐβοῖδα ὅϑ0ρ|ι. Τγδοι, 74. αν, 
Ιοπ. 60. ϑαρτα 100, 2 ἡ ̓4γραί- 
ὧν, υδἱ ἀ6 ποὺ δοῖὸ οἵ, δάῃη. 
Αἀὰ, [Ιμ8κ. Θτᾶθοι. ΒΈΒοι ΙΝ 
Ρ. 52. 
Ὅάρ. 112. 8 1. οὗ δ᾽ ἐκ 

τῆς πόλεως ἄμπρ. Οἵ. 110, 
1. -- ἐστὸν δύο λόφω. Αὰ 
Μδουΐηογοβ ταΐδυς τηϊμούθηι ὍΓΟΡΕ 
Μρϑηϊαϊ, αὶ ΡΑΙδθορυτρο, ΘΟ]! ΟΟ 815 
1681, 1. ἀἅ. Ρ. 280. Αὐ πηο ᾿ῃοΓγ 
ἄἀιι05 001165 ἀἰϊδίδητίϑιη πἰτἶδηι 5ία- 
τπθι8 ἀοοθί Βυγβίδῃ, ἀ6ο0ρ}.1 0.89. 
θοία δα, αιι8 8 τηο]θβδίθ ἰη θυ οϑίίᾶ 
βαμπί, 46]. Ἠονντοτα, δια, ΤΊμο. 

. 49. -- οἵ προαποσταλέν- 
τες. Οἷς 110,2. --  ἐφϑασαν 
ἸΣ  ἸΗ ΤΗΒΝΝ Οἵ, δά. 
1.98, ὅ. -- τὸν δὲ ἐλάσσω. 
,»Ες δὲ τὸν ἐλ. Νέος [αἸβαπι 
ἐς τὸν δὲ ἐλάσσω." Κυνπυθορ. 
ΑἸ νοῦ νὶάοιαν, Θὰ ΠῚ 
ΤῬιπον αἸἀ 65 υϑαᾳαθαθδαιιο ἀνα- 
βαίνειν ἐς, ἐπί, κατὰ τι, ὕοὴ 
ἀναβαίνειν τ ἀἴοαι, οἱ δἰ μοι 
Χοηορμοη, ἄι ὰ6 ἐς ροϑί βιιροῦίτιβ 
προκαταλαβόντες ἴδοι! Ἔχουν θ 
Ροϊαουῖς, ᾿ἀναβαίΐνειν τι τἀπθη 
Ρτδοίοιν ροοίαβ ἀϊχουαῃῦ Ὁ10. Ολ58. 
ΙΧ 28. Αρρὶ. 1». 116. Ῥαυβ. 
ὟΙ 10 οἱ ἴάδθπι δβϑθρίι8. 

Μαδιαν. αν. 8. ὅτ8 ρ. 1829 οὐ ΝΠ 
ῶ9, 2. -- ἐπὶ τῆς ἐσβολῆς, 
ΜΕῚ δάϊτα ιν (Ρ455) ἱΠουιπὶ ἐὰ- 
ταϑ]οῦση. (ΟἿ ΙΝ 93, 2. 127. 2. 
Βασι Ἴοοαπι, δὶ νὰ ἃὉ ΟἹ ρίβ 
οὐαπὶ ἰοσθη5 ρἰϑηϊ6 γϑ]]οΐα 901}165 
ἰπύγοῖ, βίσηϊῆοανὶ Ραϊαὶ Ατη., αηὶ 
ἴῃ δὰ 2 Ὁ ἀ.ι 6586 ΘΟΏνΆΠ]Θῖη, αυδ6 
ἴῃ πιογϊάϊοηη δὉ ακρινόρει δα 
βίη 5. οὐδ πὶ ἀθβοθηάθηβ ἴῃ Βδἰκζονὶ 
ταῦ! οοηϑριοϊδίιν, δαὺ Θαχῃ δα 1- 
τὰπι, 410 ὁχ Ατίαθ Ρ]δηιῖ6 601168 
ἀρυά Ραϊαθᾶμι Καϊίανὰ ἱπιγθηλαν, 
ὁοπίοῖς. Τιδηβίίαμι ακρινόρους 
((ΠῈ ρ885 οὐ Μδουΐῃηότγο) 6858 
Ῥοιβρίοασπι νἱἀοίαν Τιθακὶο 1. ἃ. 
σῇ, ὕτναμμ, 1». 98, αυἱ Ιοουμι 
ἤὰπΠῸ. ταϊϊογθηὶ 6556. βιιϑρίσδίαγ, 
-- διὰ τῶν ᾿ἀμφιλοχικῶν 
ὁρῶν, ᾿. 8. Ῥον Μδουϊῃονοβ. 
ἈΞ ἅμα ὄρϑ'ρῳ. ΡῬδιὶο 

ροϑβί νυκτὸς ἔτι οὔσης, οι ἘΝ 
110, 1 νυκτὸς ἔτι καὶ περὶ ὅρ- 

ϑρον. ,»» δι ἰρίιαν ορῦρος .. 
1. τΘ Πρ 8, «ιοὰ Ριδοοθαϊν δυνο- 
γα, 4τι0 4ἷἰθδ άπ ᾿ασου πα υἱἱ 
Ῥοίοϑί. [τὰ νϑίθυθβ, αὖ ΔΌΟΙΟΥΣ 
εϑύ ῬΒυυπίομιβ [ρ. 21ὅ, υὶ 
νἱά. 1,00.].. Κι. Νοὺ μλἰο 
ἸΠτὸΡ περέορϑρον 11 8, 4, δὶ 
οἵ, δᾶῃ. -- ἔτι ἐν ταῖς εὐ- 
ναὶς. ϑιαΙΠον ΓΝ 832,1, Ἐχ- 



1903. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ ΓΤ, ριβ΄. ριγ΄. 

μένοις, τὰ γεγενημένα, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον νομίσασι 
τοὺς ἑαυτῶν εἶναι" καὶ γὰρ τοὺς Μεσσηνίους πρώ- 
τους ἐπίτηδες ὁ ΖΔημοσϑένης προύταξε καὶ προσ- 
ἀγορεύειν ἐκέλευε, Ζωρίδα τε γλῶσσαν ἱέντας. καὶ 
τοῖς προφύλαξι πίστιν παρεχομένους, ἅμα δὲ καὶ 
οὐ καϑορωμένους τῇ ὄψει νυκτὸς ἔτι οὔδης. ὡς 
οὖν ἐπέπεσε τῷ στρατεύματι αὐτῶν, τρέπουσι, καὶ 

τοὺς μὲν πολλοὺς αὐτοῦ διέφϑειραν, οὗ δὲ λοι- 

ποὶ κατὰ τὰ ὄρη ἐς φυγὴν ὥρμησαν. προχατ- 
ειλημμένων δὲ τῶν ὁδῶν, καὶ ἅμα τῶν μὲν ᾿Δἀμφιλό- 
χῶν ἐμπείρων ὄντων τῆς ἑαυτῶν γῆς καὶ ψιλῶν 

πρὸς ὁπλίτας, τῶν δὲ ἀπείρων χαὶ ἀνεπιστημόνων 

ὅπῃ τράπωνται, ἐσπίπτοντες ἔς τε χαράδρας καὶ 

τὰς προλελοχισμένας ἐνέδρας διεφϑείροντο. καὶ ἐς 
πᾶσαν ἰδέαν χωρήσαντες τῆς φυγῆς ἐτράποντό 
τινὲς καὶ ἐς τὴν ϑάλασσαν οὐ πολὺ ἀπέχουσαν, 
καὶ ὡς εἶδον τὰς ᾿“ττικὰς ναῦς παραπλεούσας 

ἅμα τοῦ ἔργου τῇ ξυντυχίᾳ, προσένευσαν, ἡγη- 

σάμενοι ἐν τῷ αὐτίκα φόβῳ ἐΘΕΙσΟΟΙΙ εἶναι σφί-- 

σιν ὑπὸ τῶν ἐν ταῖς ναυσίν, εἰ δεῖ, διαφϑαρήῆ- 

ναι ἢ ὑπὸ τῶν βαρβάρων καὶ ἐχθίστοις ᾿μφι- 

ὕδρ. 119, 8 4. ἐκέλευε. αι. Ὁ. 1. ἐκέλευσε, 5εἀ ἔγαβιίγᾶ. 

ΟἿ, ἀδάη. 1 72, 8. 

ΡΥΪπα5. νου Ὁ 15 Ταῦ: Ἀπῆς 10 8 6. ἐπέπεσε (“ημοσϑέ- 
βίγαιϊ οὐϊδτη ἐπ Πὶ Ρ ΘΓ ΘᾺ 1118. νης) - . τρέπουσιν (οὗ στρα- 

8.4. προσαγορεύειν. 
ΘΌΡΡΙ. τοὺς ᾿Δμπρακιώτας. -- 
“ωρίδα. Δαϊοοιῖνα, αὖ Ὶ ὅ, 
1, Οὗ δἀη. 1 181,1. -- γλῶσ- 
σαν ἵἱέντας. τι αἰρὶ φωνὴν 
ἱέναι εἰ 1,αἰ. νοσο πὶ τὶ 6 6. 
πίστιν παρεχομένους, ἴϊ- 
ἄἀοτὴ ἔδοϊθπιθϑβ, ἢ ἀπ οῖδτη ᾿πὶ- 
οἰδπίο5. (ἀϊαϊθοίο σὰὺὰ Πουὶοδ). 
Οἵ. ὟΙ 17, 1. -- οὐ καϑο- 
ρωμένους τῇ ὄψει, αυοὰ 
ΟΟὰ}1}5 οοηβρίοὶ ποὴ Ροίε- 
γὰπί, ϑΒιρσῃη ηοαίαῦ [58 ΠῚ] 6χ 
ἀδοθριὶβ Δυγῖθ 5. ΟΡΊΠΙΟΠ 6 ΠῚ ΘΟὰ- 
Ιογαηὶ οοηβρθοῦι οουϊοὶ ΠΟῊ 
Ροιαϊθβθθ. ὕοπιραγδηᾶᾶ “ ἀϊοοπαὶ 
σοηποῖα λόγῳ εἰπεῖν 1 22, ἴ, 
προλοχίξειν ἐνέδραις 1] 8, δ, 
δρόμῳ ϑεῖν βαρτα 111, 

τιῶται ᾿αὐτοῦ). ΟΥ, 5ά. 1Π 61, 
4. ΡῬτὸ σεποὶ. αὐτῶν (1. 6. τῶν 
᾿Δμπρακιωτῶν) Κνυθροὸν αὐτῷ 
Ἰοροπάσπι οοπῃϊθοῖΐ, 40 ΠΟῚ οϑὲ 
ΟΡαΒ. 
8 0. ἀπείρων. ΞΌΡΡΙ, τῆς 

γῆς. -- τράπωνται. ὃ οοη- 
᾿αποίϊνο οἵ, δάη. 1 107, 6 οἱ 54, 
Π δ2, ὃ. 

8 1. ἰδέαν. 0. δάη. 1109, 
1, ΠΙ 81, ὅ. -- ἅμα τοῦ ἔρ- 
γου τῇ ξυντυχέᾳ, 80 ἴρ80 
το Πρ 06, 4 0 ̓ᾶ 80 Γ68 δοοὶ- 
αἰε, ἴθ ἴρΡ80 Βαϊ τοὶ (1, 6. 
οἰδα 5. εὐ ἔπιρα 6 ΘΟΥΠ}) αὐίϊοα]ο. 
ηΟἱ. 1 ΒΡ ὴ ξυντυχία τῆς 
ἡμετέρας χρείας " Ατῆ. ---- 
ὑπὸ τῶν βαρβάρων... 4 μ- 
φιλόχων. Σ ΑΙαδτϑοίοἶδο ϊὰ 
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8 λόχων. οἷ μὲν οὖν ᾿Δμπρακιῶται τοιούτῳ τρόπῳ 

κακωϑέντες ὀλίγοι ἀπὸ πολλῶν ἐσώϑησαν ἐς τὴν 
πόλιν" ᾿ἡκαρνᾶνες δὲ σκυλεύσαντες τοὺς νεκροὺς 
καὶ τροπαῖα στήσαντες ἀπεχώρησαν. ἐς [4ργος. 

115. Καὶ αὐτοῖς τῇ ὑστεραίᾳ ἦλθε κῆρυξ ἀπὸκ 
τῶν ἐς ᾿Ἵγραίους καταφυγόντων ἔχ τῆς Ὄλπης Ἴμ- Υ 

ἤρυκος τῶν 
᾿Δμπρακπιω- 
ὧν καὶ ἄκαρ- 

πρακιωτῶν. ἀναίρεσιν αἰτήσων τῶν νεκρῶν οὺς νᾶνός τινος 
περὶ τοῦ πλή- 

ἀπέκτειναν ὕστερον τῆς πρώτης μάχης, ὅτε μετὰ ὭποΘ τοῖν 

τῶν αντινέων καὶ τῶν ὑποσπόνδων ξυνεξῇσαν τεϑνηκότων 

5 ἄσπονδοι. ἰδὼν δ᾽ ὃ κῆρυξ τὰ ὅπλα τῶν 
διά λογος. 

ἀπὸ Δ πρακίας 

τῆς πόλεως ᾿᾿μπρακιωτῶν ἐθαύμαζε τὸ πλῆϑος" πάϑος πμέγι- 

οὐ γὰρ ἤδει τὸ πάϑος, ἀλλ᾿ ᾧετο τῶν μετὰ σφῶν 
8 εἶναι. καί τις αὐτὸν ἤρετο οὐ τὶ ϑαυμάζοι χαὶ 
ὁπόσοι αὐτῶν τεϑνᾶσιν., οἰόμενος αὖ ὃ ἐρωτῶν 
εἶναι τὸν κήρυκα ἀπὸ τῶν ἐν ᾿Ιδομέναις. ὁ τος 

4 ἔφη διακοσίους μάλιστα. ὑπολαβὼν δ᾽ ὁ ἐρωτῶν 
εἶπεν Οὔκουν τὰ ὅπλα ταυτὶ φαίνεται, ἀλλὰ 
πλέον ἢ χιλίων. Ὁ αὖϑις δὲ εἶπεν ἐκεῖνορ᾽ Οὐκ 
ἄρα τῶν μεϑ᾽ ἡμῶν μαχομένων ἐστίν.“ ὁ δ᾽ ἀπ- 
ἐχρίνατο᾽ . Εἴπερ γε ὑμεῖς ἐν ᾿Ιδομένῃ χϑὲς ἐμά- 

(αρ. 118. 81. κῆρυξ. Ῥὲ δοοθηῖι οὗἁ Ηοτγοάϊδη. ΠΟ ῥ. 170. 
6094. 7109. Ρτϊἰβοίδη, ἢ. 758. 

8 3. ϑαυμάζξοι. γεη. ες, Ὁ. ϑαυμάξει. 0 ποῃ ορι8, 
εἰδὶ τεϑνυᾶσιν 5οαᾳαϊίαν, ΟΥ, Μαίῃ. αν. ὃ 829, δ εχίγεῃ. ΤΠΐθυ 56}. 
ξ 888, 7. Κιρῆη. 8 848. 

5101 βϑαπηθθαπί, αὐ ΑἸΠΡΒΙΠΟΟΠΟ5 πιϊπείυτγ, ἰἀπΊθη Ρ᾽ υγῸ5 οοσίδηίαγ. 
Ραγθάγοβ ᾿παϊοδι επί, απο τὸ νετα Οἵ, ΚΡ 28, 1. 710, ῶ. Ν 88, 4 
τηϊχία 6 η5 διᾶηί. Ὑὶά, 11 68, 7], 8, 
πο ἈΤΏ: ἘΜΟΥ͂: ϑαυμάξοι. α΄. 

8 8, ἀπό. ΟἿ, δάη. 1 110, 54. -- Ἰδομέναις. ΟἿ δᾶῃ. 
1. Ιπ τὸ σοπβοηῖέ Πιοά, ΧΙ 60. 108, 1. Ετυβίνα Ἰσίταν τηπ5. Ατ, 

(ἀρ. 118. 81. ἐς ἄγρα ᾿ἸΙδομένῃ οὐ 8 4 ΣΕ Ὁ Ἴ: 
ους. Οὐ, δἀηοί. " 1071, 2. - διακοσίους μάλιστα. "ἘΣ 
τῆς πρώτης μάχης. οΥ, ὁ. [εῖβ 111, 4 εἰς διακοσίους τινάς. 
101. 108. -- καὶ τῶν ὑπο- ΟὍΟἴ. ϑάη, ΓΤ", 9. 
σπόνδων, ἱ. 6. καὶ τῶν ἄλλων 8 4. Φαένεται. Απίε Ἰιος 
ὑποσπόνδων. ΟἿ. 109, 2 οἱ «η, σ΄ εχοϊάϊββδθ οοηϊθοῖν Κυμθρ. οἱ 
[110, 8. -- ξἕυνεξῇσαν. Οἵ. διακοσίων ἱρ515 5ΒοΥγρίοΥ5. νογ 5 
ΔΟΠΕΓ ΤΙ, ὦ, Ἰη5θῦιῖ 1858. Αὐτὰ ἱπιογργοίαγο: 
8 2. σφῶν. Δὰ οδἀυοσδαίος Δρρδτεί νεσῸ ᾶδο ΠΟ 6558 

γε ἰρϑβιιπὶ οἱ δὰ ο05, ἃ ααϊθὺβ δτγπιὰ δούὰπι.. Οἵ, Κυιθς. (τ, 
τ Ἶ 5515 διαί, τοίεγίανι. τὰ ταίϊοπε. 8 ΘΟΙ͂, 7 δήη. 2. -- πλέον. ΟΥ̓ 
58606 ρ]υγα} 15 σφεῖς ἰἸοσίιασ, Μδιῃ, αν. 8 487 λάη. 2, Ετγαδβιγᾶ 
απῖα., αἸΔΠγ18. ππΠῚ5. Δ14 15. πο- Ηεογινογά. ϑιιά, Τῆς, Ρ᾿. 49 Πϊς 

στον. 
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χεσϑε. ..4λλ᾽ ἡμεῖς γε οὐδενὶ ἐμαχόμεϑα χϑές, 
ἀλλὰ πρῴην ἐν τῇ ἀποχωρήσει.“ . Καὶ μὲν δὴ 
τούτοις γε ἡμεῖς χϑὲς ἀπὸ τῆς πόλεως βθΊ ες 
σασι τῆς ᾿᾿μπρακιωτῶν ἐμαχόμεϑα. ὙΨΌΣ κῆρυξ 
ὡς ἤκουσε καὶ ἔγνω ὅτι ἡ ἀπὸ τῆς πόλεως βοή- 
ἅεια διέφϑαρται, ἀνοιμώξας καὶ ἐχπλαγεὶς τῷ 
μεγέϑει τῶν παρόντων κακῶν ἀπῆλϑεν. εὐθὺς 
ἄπρακτος καὶ οὐκέτι ἀπήτει τοὺς νεκρούς. πά- 
ϑος γὰρ τοῦτο μιᾷ πόλει ᾿Ελληνίδι ἐν ἴσαις ἡμέ- 
ραις μέγιστον δὴ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε 
ἐγένετο. καὶ ἀριϑμὸν οὐκ ἔγραψα τῶν ἀποϑανόν- 
τῶν, διότι ἄπιστον τὸ πλῆϑος λέγεται ἀπολέσϑαι 
ὡς πρὸς τὸ μέγεϑος τῆς πόλεως. ᾿Αμπρακίαν 
μέντοι οἶδα ὅτι, εἰ ἐβουλήϑησαν ᾿ἀκαρνᾶνες καὶ 
᾿ἀμφίλοχοι ᾿Αϑηναίοις καὶ “4ημοσϑένει πειϑόμενοι 
ἐξελεῖν, αὐτοβοεὶ ὁ ὧν εἷλον. νῦν δ᾽ ἔδεισαν μὴ οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖοι ἔχοντες αὐτὴν χαλεπώτεροι σφίσι πάροικοι ὦσι. 

114. Μετὰ δὲ ταῦτα τρίτον μέρος νείμαντες 
τῶν σκύλων τοῖς ᾿'“ϑηναίοις τὰ ἄλλα κατὰ τὰς πό- 

διανομὴ τῶν 
σκύλων. οἱ 
μὲν ᾿4ϑη- τ : 
τὴ καὶ οἴλεις διείλοντο. καὶ τὰ μὲν τῶν ᾿ϑηναίων πλέοντα 

εἙλοποννη- . 3 , πεν Ἂν ἀδέθοξι 3 σιοι ἀπέρ- ἑάλω, τὰ δὲ νῦν ἀνακείμενα ἐν τοῖς “ττικοῖς 
χονται, ᾿Αμ- ἱεροῖς 4ημοσϑένει ἐξῃρέϑησαν τριακόσιαι παν-- 

πργραι εἰξισεῦ οπλία καὶ ὧν αὐτὰς κατέπλευσε᾽ καὶ ἐγένετο ἅμα δὲ 'ἄκαρ- ι- ἄγ ν αὐτὰς κατέπλευσε᾽ κα )ὲν ο ἂμ, 
»ἄνες καὶ αὐτῷ μετὰ τὴν τῆς Αἰτωλίας ξυμφορὰν ἀπὸ ταύ- 

δ. 714. 91: τῆς ἐουμο, ΡῬᾳ!. Ὁ. Ἐς σε λυ πῆ, 

πλεῖν 5ουῖθογα ψοϊαϊέ, 40. ΘΟΠΊΪοΪ , 8. 591 δ΄. 
δὶ Βιυηῦ οἱ 4υἱ ΠΟΥ ΠῚ 56. ΤΏ ΟΠ 6 ΠῚ ἜΡΩΣ σοί, 

-- ἀμπρακίαν 
ΟΥ διοά. ΧΗ θ0. 

βοαιοθαηίαν, ΟἿ, Βίδῃ!, Ουδοδι, -- ἐξελεῖν, οχράρπατγεα, υἱ 
σίδηι. Ὁ. 10. -- πρῴην, "ὰ- αἰϊᾳιοίίθη5. ἀρὰ Τῆο, Οἱ, ΤΥ 
ἀἴη ἐδιεϊ 8, ἃ 08 ὁχ. 115, 60, Ἵ, 155. 6] Ὑ' Ἧ5. 9. 
9. δὴ δὲ 1135... 1 .ἀρραζο Οἵ. .46..5;:-:ὃ2100, 8, 
Ηεἰπά, δὰ ΡΙαί. Ριοι, 8 8, -- ὕλρ. 114. 8 1. πλέοντα, 
καὶ μὲν δή. Ἦδε Ρνϊοιϊδο ἴῃ πᾶν βίο Π6. ΒΌΡΟΓ πλεῖν 
Βῖο, αὐ σϑᾶθρ 51 Π}}}Π}π|88 καὶ μήν, 
ΟὟ ἀ5ϑονουδιίοη δ νουβαι αὶ νὶ πὶ 
αἱ νϑνὸ ἰιαῦθπι. Νοὰ υἰδὶιαΐδο 
βιηι καὶ μὴν δή, αυᾶὰ5. γαβίϊεαὶ 
γα ΒΙοοη, ἢ. 

8 ὅ. διέφθαρται. ἔ8ι 
ἰὴ ρ08 ΟΥ̓ϑίΪΟπἶ8Β τγοοίδο, ΟἿ, 
Μαι}, αν. ὃ ὅ29, ὅδ οἱ ρᾶυ]ο δῃΐα 
τεϑνᾶσιν. 

860. ὡς πρός. Οἵ Μαιι. 

νοῦ ἀς τοϊνι5 ἀϊοίο οἵ, δά, ΤΠ 
98, 4, -- ἐξῃρέϑησαν. Ψψου- 
θὰπὶ δὰ ἀρροβιοποὴ πανοπλέαι 
δοροιηη οὐ δία πι οδί. αὐ Δ|10ὲ (οἴ, 
δάῃ. 112. 1) δὰ ρναράϊοδίαπη, 5)]- 
τὴϊ του Τὰς, Αηη. ΧΙΠ 837. θὰυ- 
οἰθ5. δυΐοη ρυδοάδθ ρϑυίο ΠῚ 56- 
Ἰϑοίδ η] 6556 ϑ8ι18 ποίιπιὶ οϑί, -- 
τῆς Αἰϊτωλίας. Οἱ. Βέγηι. 
ϑγηι, Ρ. 1602, 564 οἰἶαηὶ 5βά. 6 
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» ΄, τὲ ΨΌ. , τῆς τῆς πράξεως ἀδεεστέρα ἣ κάϑοδος. ἀπῆλϑον ἈΚΑΊΔΒΣαν 
Η ᾿ ΓᾺΡ) ΒΕ - ἂν. 1.9 “ στ, σπενοονται. δὲ καὶ οἵ ἕν ταῖς εἴκοσι ναυσὶν ϑηναῖοι ἐς Ναυ- ποτεβος ΑΝ 

παχτον. ᾿καρνᾶνες δὲ καὶ “Δμφίλοχοι ἀπελθον-- Κορίνϑιοι 
ιγυολγετα δ. ἐὸς ἜΟΙΝ ὦ, ς ΣΑΣ δος Στ ἀκ ΑΝ ἫΝ φρουρὰν ἐς 

τῶν “ϑηναίων καὶ ΖΙημοσϑένους τοῖς ὡς Σαλυν- τὴν 'λμπρα- 
Ἁ ΄ - 

ὅιον καὶ ᾿ἡγραίους καταφυγοῦσιν ᾿Ἰμπρακιῶταις κίαν ἀπο- 
στέλλουσιν. καὶ Πελοποννησίοις ἀναχώρησιν ἐσπείσαντο ἐξ 

Οἰνιαδῶν οἷπερ καὶ μετανέστησαν παρὰ Σαλυνϑίου. 
8 καὶ ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον σπονδὰς καὶ ξυμμαχίαν 

ἐποιήσαντο ἑκατὸν ἔτη ᾿Ἱκαρνᾶνες καὶ ᾿Δμφίλοχοι 
πρὸς ᾿Ἱμπρακιώτας ἐπὶ τοῖσδε. ὥστε μήτε ̓ ἤμπρα- 
χιώτας μετὰ ᾿χαρνάνων στρατεύειν ἐπὶ Πελοπον- 
νησίους μήτε "Ἀκαρνᾶνας μετὰ ᾿“μπρακιωτῶν ἐπ᾽ 
᾿“ϑηναίους, βοηϑεῖν δὲ τῇ ἀλλήλων, καὶ ἀποδοῦναι 
᾿Ἱμπρακιώτας ὁπόσα ἢ χωρία ἢ ὁμήρους ᾿Δμφιλό- 
χων ἔχουσι, καὶ ἐπὶ ᾿ἀναχτόριον μὴ βοηϑεῖν πο- 

4 λέμιον ὃν ᾿ἀκαρνᾶσι. ταῦτα ξυνϑέμενοι διέλυσαν 

ἐκ τῆς Αἶτ., ποὺ τηᾶ]6 (οἴ. 102, 8 οἱ ἰδ δάπ. ..}» πἰδὶ ἐκ Ὁ ἱπίογρυθ- 
τἰθ5. διἀβουϊρίιπι νἱάθυθίιν, βίοι σαϊσοὸ ἐν τῇ Αἰτωλίᾳ Ἰορίτατ. 

ΠΟ ΟΣ ΚΕΟ το Σαλυνθίου ὁχ Πριπιλπηὶ οοηϊεοιατα βουῖρϑὶξ 
ΒεκΙ. Ιπ ΠΡγῚ8. πι58. ἱπορίθ οἔπερ... Σαλύνϑιον. Ὀυθϊταιῖοπ 68 
οοηίτα Ηδυιπμδηπὶ σοπἰθοίγατη ἴῃ ΝῊ τηϑὶ. ἃ ΠΟ Ϊ5 πηοίᾷ8 58115 ρτο- 
ὈΔὈΠ ΠΡ γϑθ 06}1. Απύθα ἴῃ σοτηρ] αὐ 5. ΠὈγῚ8. ΟΠ Ἶ5. Τα 5Ὲ8 ΓΔ 16 
Οἰνιάδων. ΟΓ 54. 94, 1. 

8 8. ὁμήρους Τδυνίη, δὲ τοὶ ΠΡγῚ ΒΟΚΚουΐδηὶ Ῥγδθίθυ Π]., 
4αδηηα πᾶτη τὸ 5116 1010 0 ἸηᾶρΠᾶ ἤἀ65. πάθον ροίοβί, Οὐ «δα. πηαὶ, 
Αηΐα ΒΕΕΚ, ἱπερία ὁμόρους. 

το οἵ, ο. 98. --- κάϑοδος. ὕἱ 
ΑΠ101 46 δχυϊαπὶ, ἴα πο 46 ἢ6- 
τη 5 Π6 η15 βὺ8 βΒρουία ΘΧαΪΑΠτ5 
(εἴ.98,5) τϑάϊτα πὶ ραίνδπη ᾿ϑρίειν, 

8 2. ταῖς εἴκοσι ναυσίν. 
Οἱ, 10ὅ, 8. 107, 1. -- Ναύ- 
πακτον. ϑοί!τδη) βίδύϊοπ πὶ οἶα 5- 
ϑ' πὶ Αἰἰσαγατη, Οἵ ο. 69, 78 8]. 
-- τοῖς ... καταφυγοῦσιν. 
ΟὗὨ 111, 4, -- ἀναχώρησιν 

Σαλύνθου, ἔοεάοτγεο 
ἴαοίο οχ Οδϑηϊδάϊβ, 410 ἃ 
Βαϊγπίῃϊο ἀϊβοθββουδηΐ, 8Ὁ- 
δαπαϊ (ἴπ ῬοΙορΡοΟππθβιπ εἰ 
ΑσανΠΔΠ]81) ροίοβδίδίεπι ἀ6- 
ἀδγα τ, Ουὰ νϑηΐδ οἷβ Ορα5 δυλΐ, 
ΟΌΠῚ Πᾶν65 οἷβ ἀθοββϑθηΐ, ἀυ0115 
την ἴῃ ρδίν5 γϑάϊγθηῖ, [ἰ8 ἰη- 
16} } δου νου 5. ΠΟ ΟΡ 5 νἱαθίαγ 

οοηϊοοίητα ἐπ᾽ Οἰνιαδῶν. Οείε- 
γὰτῃ οἵ, 54. Μετανέστασϑαι Πΐο, 
βἰσας ργορυῖθ, ναοῦ ἴῃ δ ἰΪ τὴ 
Ἰούππὶ Ρ ΓΟ  οἶβοὶ, ἀπάς πιὶϊ- 
σγδηάὶ ποίϊοποῖη δορορῖς 1 12, 
Ἰ εἰ μετανάστασις 13, ἈΠΠΠΕΙ͂ΘΣ Ι 

8 8. ἑκατὸν ἔτη. Τοι νοὶ 
8460 ρῥϑιοΐοιθβ ἅΠΠῸ5 ΘΟΠΊΠΙΘΠΊΟ- 
ταπί νείθρθβ, αὶ 46 δοίθυηα ρᾷδο 
δὲ η)ϊοϊτϊα ἸΟφΘγθη ιν Γϑοθῃίο0- 
τεβ. ΟἿ 47,1, --- ἐπὶ τοῖσ- 
δε, Πῖ5 οοπάϊοϊοηΐϊθα5. ΟΥ̓. 
ΨἼΙ 18,1 εἰ Μϑίῃ. ὅτ. ὃ 479 ἃ. 
-- τῇ ἀλλήλων. ΟἿ, δι. 1 
44, 1. οχ αιιὸ δοάθπι, Ιοοο δῆς 
ξυμμαχίαν Ρτορυῖθ τε φτν 
ἔυϊ558 ἃρραῆτνοι. -- ἐπὶ... βοη- 
ϑεῖν. Οἵ δάη. Ι 107, ὅ εἱ ἣν 
ΔηδΔοίοτιο 1 δῦ, 1. 
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τὸν πόλεμον. μετὰ δὲ ταῦτα Κορίνϑιοι φυλακὴν 
ἑαυτῶν ἐς τὴν ᾿Ἱμπρακίαν ἀπέστειλαν ἐς τριακο- 
σίους ὁπλίτας καὶ Ξενοκλείδαν τὸν Εὐϑυκλέους 
ἄρχοντα᾽ οὲ κομιζόμενοι χαλεπῶς διὰ τῆς ἠπεί- 
ρου ἀφίκοντο. τὰ μὲν κατ᾽ ᾿ἠμπρακίαν οὕτως 
ἐγένετο. 

ἐντῇ Σικελίᾳ -115, Οἱ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ ᾿4ϑηναῖοι τοῦ αὐ- 
ΕΝ τοῦ χειμῶνος ἔς τε τὴν Ἱμεραίαν ἀπόβασιν ἐποιή- 
καὶ τὰς Αἰό- σαντο ἔκ τῶν νεῶν μετὰ τῶν Σικελῶν ἄνωϑεν 
οὐββοῤοαι ἐσβεβληκότων ἐς τὰ ἔσχατα τῆς “Ἱμεραίας καὶ ἐπὶ 

ἀναχωρήσαντες δὲ ἀρρρρ τῷ τὰς Αἰόλου νήσους ἔπλευσαν. 

τοί. ἐς Ρήγιον Πυϑόδωρον τὸν ᾿Ιδολόχου. ᾿4ϑηναίων ρος παραδὲέ- 

ἀρ. 110. 81 
τηῖ5. δυϊοσο εὐ Βεκα. Σικελιωτῶν. 
οἷὐ Βοῦν. 
κελιωτῶν Ρτὸ 

8 4. Κορένϑιοι. Ἰ,Δοράδε- 
τη ηΐο5 ποπιηαί Ὠϊοά. ΧΙ 60, 
βοᾷ παιὰ ἀυθ᾽6 πηΐπτ5 τϑοίθ, ΟΠ 
Ατηῦγδοῖίᾳ Οουί πε} δβϑϑοί οοἰϊοηΐα, 
ΟἿ 11 80. Ξενοκλείδαν. 
ΟΥ̓ 46, 2. -- ἠπείρου. Νυϊρὸ 
ἰηδρίε Γυγβ 5, ἢ ο. 94. 96, τηδῖο 
᾿ἰτίογα ρῥἰηρίασ, Οὐτιμτ 105. αἱ 
ΑἸ ΥΔΟΙΔ 1 ἰθΥγὰ ρον ἢ" Θηΐ, ΠΟῚ 
Ῥοίιΐ556. ΡῈ Ερίγαηι Ρῥγοβοϊβοὶ 
ΡΟΥΒρΙ οι οϑί. Οδίθγαγη οἷ. άπ, 
 ΎΟΥΘῈ 

(αρ. 11ὅ. 81. Σικελῶν. 
Ψψυϊρο πιὰ Σικελιωτῶν. Νᾷπι 
ἰστέον, «ἀπααὶν 56Π0]. δα Υ᾽ ὅ, ὅτι 
οἵ μὲν Ἕλληνες οἵ ἐν Σικελίᾳ 
Σικελιῶται λέγονται, οἵ δὲ 
βάρβαροι οἵ ἐν αὐτῇ (νοὶ ἀρυὰ 
Τῆο, Ρουΐ5. ἀππ8 ΡΟραΪ5. θᾶτ- 
ὈδΥι5, οἷ. ΝῚ 2) Σικελοί. ΟΣ 
θεῖς, δὰ ΤΥ 58, Αἰαᾳυὶ Σικελιωτῶν 
δῖσθ 510" ἢ 5111} ΟἿ ΡΔΥ5 ϑυγᾶ- 
ΘΟΒΆΠΟΙΙΠ, ΡὰγΓ5. ΑἰΠΘΠἸ ΘΠ Β᾽ ἢ} 
5001} οβϑϑηΐ (οὗ, ο. 86), αἰτθυὶ πο 
Ροβδβιιηΐ βἰπηριϊοῖιον. οὗ Σικελιῶ- 
ται ἈρΡΡΘΙΙΆΥ,. 851 νϑῦο 418 οὔἱο- 
σους ποὺ ἰάθπι ἴῃ ϑ΄ συ  5. νϑίογρ, 
4 ΠΟΥ) ΡΆΓ5. ἰδηίιπι ΑἸΠΘηϊθ ἢ 51- 
θ05 δοοοϑϑοῦῖὶ (108, 1), πιοιρη- 
ἀυηὶ ἐδὲ ΠΟΓῸΠῚ ΤηδΧὶΠπιᾶ πη ΡΔΓ- 
ἰ0π| δ ΑἸ θη θη β᾽ 1185. βίθιϊββο 

Σικελῶν εχ ΒΙοοτηῆο ἀἢ] οοηϊδοίατα βου ρϑβὶ- 
ΟΥ δἄη. Σικελῶν τῶν εοπῖο- 

Βοὰ οἰϊαπὶ Ι| 57, 11 ἴῃ οπιηΐθιιβ ΠΥ }8. ργϑθίον ἔσθ Ση- 
Σικελῶν ἰοσὶ δἀπιοποὶ Ατη. 

(οἴ, ΨΙΙ 57, 11) Ἰάδοᾳιθ διΐϊδην 
ΙΥ 2ὅ, 9 ϑἴοι!οβ. δου ΠΊ 50 οὶο8 
5010 σοητ 85. ποΙηϊη8 ἐοδιρηδυϊ, 
ΠᾺΠῸ νΘΓῸ ἸἰΟΟῸ ἰΐθπὶ ϑ1Ο ΠΙ6η 5885. 
Ῥγδθίουθα ἢϊ ,ρογ ΠῚ ἐπ ΔὈϊΠ υδηΐ, 
οὐτὰ Σικελοί... πιραϊὰθ ρϑγίθβ 
ἴπβαϊαθ ἱποοίθγθην (νά. ΥἹΙ 88), 
ᾳυοὰ οὐπὶ ἰσιπρι0ηΠ6. Θουὰπὶ ἃ 
ΒΌΡΘΥΟΥ6 ΓΟΒ͵ΟΠ6 (ἄνωϑεν) πτοία 
οοηβοηῖ,. . ΒΙοοπῖ. ϑοοῖοβ 
δαΐθτη ΑἸΠΘηϊθπβίαπη ϑ᾽οα]ο5. ἱὰπῸ 
ἴαϊ556 ΘΧ 108, 6 ΙΝ ἢ» 9. δὲ 
ὑπὲρ τῶν ἄκρων οὑπὶ μος ἄνω- 
ϑὲν οοπιρδιδηάα, ἀρρᾶτεί. Οο- 
ἀἰοατη βου! ρυαναμ ΟἸ 55, ἀθἴθπάθνο 
βίοι, 5δὰ οὐπὶ ἄνωθεν Ἰοοιπὶ 
β᾽σηῖ βοοῦ, ἀπιῖ6 ρυοίθουϊ ᾽πὶ, ΠΟ ὈΪ5 
αὐϊᾶοπι ΠΟῸΠ Ῥουβιιδδὶῦ ἃ ΓερΊοη 6 
πηθ αἰ ογγϑηθᾶ (οὔ, 1 59, 3) ̓ συὰρίϊο- 

Σ 

ποῖὴ ἴροϊββθ 608 αἱ ογᾶπι ἰῃ6016- 
Ῥδηί. 6 ϑΒ᾽οι!ογαπιὶ διίΐθια αἱ 
40 ΑἸΠΘηἸΘηβ᾽ 115 βίδθδῃηι 5615 
οἵ, ΥἹ 88, 4. ὕι τὰ ἔσχατα τῆς 
Ἱμεραίας, ἴα Το, Αῃ, ΙΝ 14 
ἱπὴρ 6. 1] (βοπιδη]) ΘΧ.ΓΘΙ ἃ. --- 
τὰς Αἰόλου νήσους. Οἷ. ο. 
88 εὐ 10] δάῃη. 

82, Πυϑόδωρον. Ἐδιηα 
ἰ5) 41 ἱπδαηίο θ6}10 (1 ὦ, 1) ἂγ- 
οἰ οη, ἴοι ΟΥ̓́, ἀδ οὸ 1πἀ, Π ΟΠ. 
εὐ οβοῖ. ἀδ νῖι, Τῆιο, Ὁ. 416. 
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στρατηγόν, «καταλαμβάνουσιν ἐπὶ τὰς ναῦς διά- 
8 δοχον ὧν ὁ “Ιάχης ἤρχεν. οἵ γὰρ ἐν Σικελίᾳ 
ξύμμαχοι πλεύσαντες ἔπεισαν τοὺς ᾿Ιϑηναίους 
βοηϑεῖν σφίσι πλείοσι ναυσί τῆς μὲν γὰρ γῆς 
αὐτῶν οἵ Συρακόσιοι ἐχράτουν, τῆς δὲ ϑαλάσσης 
ὀλίγαις ναυσὶν εἰργόμενοι παρεσκευάζοντο ναυτικὸν 

4 ξυναγείροντες ὡς οὐ περιοψόμενοι. καὶ ἐπλήρουν 
ναῦς τεσσαράκοντα οἱ ᾿4ϑηναῖοι ὡς ἀποστελοῦν- 
τες αὐτοῖς, ἅμα μὲν ἡγούμενοι ϑᾶσσον τὸν ἐκεῖ 
᾿πόλεμον χαταλυϑήσεσϑαι, ἅμα δὲ βουλόμενοι μελέ- 

ὅ τὴν τοῦ ναυτιχοῦ ποιεῖσθαι. τὸν μὲν οὖν ἕνα 
τῶν στρατηγῶν ἀπέστειλαν ΠΠυϑόδωρον ὀλίγαις 
ναυσί, Σοφοκλέα δὲ τὸν Σωστρατίδου καὶ Εὐύρυ- 
μέδοντα τὸν Θουκχλέους ἐπὶ τῶν πλειόνων νεῶν 

ὃ ἀποπέμψειν ἔμελλον. ὁ δὲ Πυϑόδωρος ἤδη ἔχων 
τὴν τοῦ Πάχητος τῶν νεῶν ἀρχὴν ἔπλευσε τελευ- 
τῶντος τοῦ χειμῶνος ἐπὶ τὸ Ποχρῶν φρούριον ὃ 
πρότερον Πάχης εἷλε" καὶ νικηϑεὶς μάχῃ ὑπὸ τῶν 
“οκρῶν ἀνεχώρησεν. 

1 116. ᾿πρρύη δὲ περὶ αὐτὸ τὸ ἔαρ τοῦτο ὁ 

6: ᾿ἀνεχώρησεν. Δλυρ. Ρα], (ἀρὰ Μοτβὶ.) Ο. Ε, Βδρ. Βᾶ9. 
Ε, 1αυγ. ἃ]. ἀπεχώρησεν. 

-- - ἐπὶ τὰς ναῦς. Οἵ, Βεγηῃ. 
ϑγηῖ. Ρ. 258 εἰ Χεη. Ογτ, ΙΝ ὅ, 
58. Ηἰδι, αν, [Π 4,. 90. --- 46- 

αυὶ ροϑίθα ἴῃ {τἰβίηϊα ὑγγαππὶβ 
γϑρουϊδίαγ, οοπῖοῖς ἤοβοῃ. 1. ἀ. 
Οείογατη οἵ, 1πἀ. ποηι. 

χης. Ἦπης ρτγορίονΡ. ρδοιυϊαία5 8 δι διυυ τ Δάχηξ, εἴλ:: 
ΟΥΤΏΘὴ ΓΘνΟΟΘΔΙΙΠΊ 6556 ὁσ Ατὶ-ὀ ΟΥ̓ ο. 99. 
Β[ΟΡ!ι. ὕεβρ. 340.54. οἵ 11 56}0]. ΟλρΡ. 116. 81. περὶ αὐτὸ 
ἀεπηοηϑβίγαν!ς ΒΙοοπηῖ. ΟἿ. ΟἸατῖθθ. τὸ ἔαρ τοῦτο. Περί, εἶτοϑ, 
Ἰ. ἃ. νΡ. 82 54. 510, ἴν. 6. Θαπὶ ἰδ πΠ| δρρτορὶη- 
8 8. πλεύσαντες. Βρρ!. αυδγοὶ ἢοὺ νθγ. Ριορίθν. νθυθᾶ 

πρὸς τοὺς ᾿Αἀϑηναίους. --- τῆς επΐπι 8 8 κατὰ τὸν χειμῶνα 
δὲ ϑαλάσσης ... εἰργόμε- τοῦτον ᾿δεο Ἰάεπὶ 4ποὰ ρ]δηϊοτᾶ 
νοι. ἤδεο ποθ ἀδ ϑγδοιυ- 
5815. Ἰη 6] θηάα. 6 ἱρϑβϑὶβ νϑὺ- 
Ὅ15 οἵ, δάη. 1 14], 4, -- παρ- 
ἐσκευάξοντο ... περιοψό- 
μενοι, οἰ 556 πὶ ΟΟΙ]ἱρ Θη 0 
ἰᾷὰ (τὸ εἴργεσθαι) ποι βἴ ὔδϑὺδ 
ἔϊετὶ ρᾶγαρᾶηῖ. θΟιοᾶ 840 εἰ5 
ῬοΥ δου τη σ᾽ ἀθθῖπιιβ ΕΝ 24 54. 
8 4, αὐτοὶς, ἰ. 6. τοῖς ἐν 

Σικελίᾳ ξυμμάχοις. 
8 δ. ᾿Σοφοκλέα. Ἐβδ5ε οὐππ, 

τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος τελευτῶν- 
τος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη ΙΝ 188, 
1, τοῦ “χειμῶνος τελευτῶντος 
ἤδη καὶ πρὸς ἔαρ Ψ' 39, 8 εἰ 
51.118. Ὑ᾽ ὅ8, ὅ:,.391..2 ΕΝ 
οχἰϑιϊπι δ 5υιηΐ, Νάπι Ργίηοῖ- 
Ρίαπ) νγῖβ ἃ Τπαογαϊάε μ᾽ θπηΐ π Οἢ 
6586. δαπιπιοιαία Π] ΘΟ ΡΠ ΟΒΟΙΠΊ115 
6Χ γοΡθὶ5 ἅμα, τῷ ἤρι εὐθὺς 
τοῦ ἐπιγιγνομένου ἐμ Ὗ 
40, 1 οἱ 5ἰπλι9 ὙΙ 8, 1. 94,1. 

,Ζεται τὴν 
ἀρχὴν αὐτῶν 
καὶ ἐπὶ Λο- 
κροὺς πλεῖ. 

Αἴτνης δεὺ- 
ἀα. 
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ὁυαξ τοῦ πυρὸς ἐκ τῆς Αἴτνης, ὥσπερ καὶ τὸ 
πρότερον, καὶ γῆν τινα ἔφϑειρε τῶν Καταναίων, 
οἱ ἐπὶ τῇ Αἴτνῃ τῷ ὄρει οἰχοῦσιν, ὅπερ μέγιστόν 
ἐστιν ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. λέγεται δὲ πεντηχο-- 
στῷ ἔτει ῥυῆναι τοῦτο μετὰ τὸ πρότερον ῥεῦμα, 
τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς γεγενῆσϑαι τὸ ῥεῦμα ἀφ᾽ 
οὐ Σικελία ὑπὸ ᾿Ελλήνων οἰκεῖται. ταῦτα μὲν 

Α » » ΄ » 

χατὰ τὸν χειμῶνα τοῦτον ἐγένετο, καὶ ἕχτον ἔτος 
τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουκχυδίδης ἕξυν- 
ἕγραψεν. 

-- ὁδύαξ τοῦ πυρός. 4,0 6γ 
ἘΘαΘνβῖγο πη. Αὐήση!5 ροβὶ- 
ἴῃ5. οβί, αυΐϊθ πΠοιϊββ᾽ ΠηΠῚ δἰδὶ 
φαινόμενον, ἈΑείπδο ΡόουΠ ρα. “ἢ 
ΑΥη. ]ναῦπα Υἱσ αι ἰσηἶ5. αἰ- 
ΧΘΟΡΪ5. βϑουηάιη Ρ]᾿η. Ἡ. ΝΑΙ 

100, 251. Τσπὶ5 ἰσυῖϊσ αι ἃρ- 
ῬΘΙΙαταν ἃ Βδνον, τὶ Αδίῃ, ν, 28. 
-- τὸ αμρτα ον Ἀν γθίδ!}- 
ἰρε ΠΟΥ 059. ΠῚ 2. 1. πν6- 
4068 ΘΪΠ) δα τὸ ΣΎΡΩ 5.08 - 
αἰ ἔαρ Ῥύ556 6Χ 8 2 ᾿μιο}Π βἼταν, 
-- τῷ ὄρει διἰἰάϊιπιὶ 6556, τὖ 
ΠΟ η5. 40 αὐῦ8 Αθίπαᾶ ἀϊδιϊη σιθνο- 
τὰ}, πιοπτῖν Μεΐμ 6, Ἤριπι. ΠῚ 
Ρ. 884. Νοὴ ἀθθευδί τᾶπιθὴ οοὐά. 

. ἀδιθυϊουα ἢ βουριαναη ὑπὸ τῇ 
Α΄. Θοπιπηθηάαγο, 4τπ8ἃ γροβὶία ἀθ 
ὈΓΡ6. ΟΠληΐηΠ 0 οΟρΤιανὶ θαυ, 

8 2. πεντηκοστῷ ἔτει 
-μετὰ τὸ πρότερον δεῦ- 

μα; »»Ασοίαῖν [Ἰσῖταν ΘΟ Πα ΠῚ 
Τα ν αἰ 415 οιηραϊαι!οη 6π}] τὸ 
πρότερον ῥεῦμα 0]. ΧΧΥῚ 
2 (418), βοάθοϊ ἢ 8 ηηῖ5 δηΐθ ΗϊθιῸ - 
Ὁ18. νἱοιου αι ἃ Ρίηάδνο Ργι!. 1 
ΟΘ] ν᾿ Π1, οὐ π5 ν. 29 ΠῚΘΙ Ὁ] ΟΠ ἢ] 
Αθίηδθ οἱ οἷι8 ᾿ποθηαὶὶ ἰηϊοῖι. "ἢ 
061}, ϑ'δοιι 1} τη αὐ ΠΟΥ ΡΆΓΙ ΠῚ 
δυίΐίοη (ρ. 52) ογιριὶο Δθίηδο 
ΟΙΟΧΧνΝ ἃς ἃ. Οἰιν. 419 δνοιῖι. 
Θυδ6 4υἶῃ ἃ Τῆς, τῷ προτέρῳ 
ῥεύματι ἀοοϊσποίαν, ποη ν]άοίυν 
ἀαθῖαπ) Βοθοκηϊο οὐ Κυαθροῦο. 
ὖχ 4Ὁ}}0115. ἢΠ|6 ἴῃ ΕΧρΙῖο, Ῥιμᾶ, 
Ργιε. 1 Ρ. 224 δυν ΤΊΝιον ἀϊάθηη 
τη ογα αἰΠ σοι τα η΄ Πα ΠΊοΡα 0 
ὈΒῸΠῚ τοτπἀτη, 46 πὶ ἀϊοιηϊ, 
ὨῸΠΊ Θ᾽ 1ΠῚ ΘΟΒεΪ586. 8111 ΘΥΠΡΙΪΟ- 

ΠΕΠῚ ῬΘ6Γ ΘΟΠΊΡΙ ΓΕΒ Δ ΠΠ05 Θ0π- 
(ἰπππϑιαη 6586. (εἴ. Ιά6πὶ δὰ ουρ. 
Ιηϑοῦ, Πρ. 389), ἴσο ἴῃ ΥὙΊϊ. 
Τῆς. Ρ. θ4 54. ε΄ (1. 6. πέμπτῳ) 
Δ 18 διν ποιηθη ἃρυὰ Τηυο. 
Θχοϊάϊσβο βυβρίοαίηγ, ΝΙβὶ ἴοντε 
δάθο δγαρίϊ ΟΠ ΠῚ ΤΠΔΓΤΠΟΥ 5. ΡΑΥΐ 
ἰογαπὶ ΤΠπογ αἰ ἀθὰπὶ νἱβ 6586. 
Οὗ δά. ργοχ. Οὐγίε ΤΏποΥ αἰ ἀὁπὶ 
ἴπίου ἀπὰ5. 1185, 41ἃ 85 ΘΟΠΊΠΊΘΙηΟ - 
ναὶ, πιραϊδηη. ὨᾺ η) ΠΟΥ 556. 6Χ 
πρότερον νοθ8θ ἃρρᾶιδιθ ἰδ πὶ 
Ῥοά γε Π8. ἴῃ Ἀρρδν. δὰ ΔΌ8Ι. 
ἀοουΐι, -- τὸ δὲ ξύμπαν τρὶς 
γεγενῆσϑαι. Τονιϊδηι δγυριῖο- 
ΠΘΠ., ατὰἃ6 ἴο ΘΟΠΙΠΊΘΠΊΟΓΘΙΙ, 
ΠΟ 6556 θἅπη, 486 Ὠϊοίονο ΧΙΝ 
89 οὐ Οτοβῖο ΠΠ 18. οϑύῖθιιβ ονθηθ- 
γῖῦ ὍΙ. ΧΟΥΝῚ 1, ἃ. Οἰιν. 8596 δυΐ 
ΟΙ. ΧΟΥ 1, «. συ. 400, 5ρα 8πι- 
αυϊογο ἀταθιι5., αἀὈΔΥΠΠῚ ΔΠΠ0Ὸ5 
ΤΟΥ ἀἸἀ65. βρη οανονῖ, Ρτοθα- 
ὈἸΠ του οοητγα οά νυ  ! Πππὶ ἀθΙη011}- 
βίγαγαηῦ ΟΟΟΠ ον. οἱ Κγαθο. 1. ἃ,, 
αὐτὸ Ἀοβομον ἀς Ὑὶι. Ὑμηο. Ῥ. 
108 Τινιιογαϊάθηι δηΐθ ἰὰ ἰμοθη- 
ἀϊὰπὶ Αθιημδθ, ἀθ τὸ Ὀϊοάοινὰβ 
οἱ Οτοβὶαβ ἰοα θυ ηταγ, ἸΏ ΟΥ̓ ΠῚ 
ΟΧ 118 οοἸερὶ, Οὗ, ΓὕΠνγῖολι. 
ΞυΡ. δὰ οχρίϊο. ΤῊ. ρΡ. 92 54. 
ϑεὰ αυοὰ ᾿Ἰά6πὶ βιρονίοτο πρότε- 
ρον Το δνὶποὶ Ρυϊαῖ, ὨΘῺ Θϑδὲ 
νογο αἀἰοίαμη; ἢδΔ πὶ τὸ πρότερον 
δεῦμα ὁὰ δγυριῖο, απδὸ ἀπηὶ 425 
Ἰησοπάϊαπὶ ημ}}ὰ 8|14 ἰηϊουϊθοία 
Ῥιδοοοβϑὶί, νοοδὺὶ ροίυϊ!, 5ῖνα 
τοῦτα Δπιθαθ5 δη 1] ποῦ 5ῖνα 
γϑοθηιῖοῦ [εἰς. -- ἀφ᾽ οὗ ... 
οἰκεῖται. ΟἿ ΝῚ 8. εὐ ἰἴθὶ δάμη. 

ος πω -ἝἜἌ ὌῆἜὟ- 

Δ, κοὶ 
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ἘΡΑΉ  ΥΣΘΘΣ ΉΘΒΝΣ ΘΕ Τ᾽ 

ΡΤ ΟΕ ΞΥΓΕΡΑΥΉΓΣ ἊΣ 

ΝΠ. Ἕβδομον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. α΄ --να΄. 
Α. Θέρος. Κεφ. α΄--αϑ'. 

1, Μεσσήνην μὲν Συρακόσιοι καὶ Λοκροὶ ἀφιστᾶσιν ᾿4ϑη - 
ναΐων, τὴν Ῥηγίνων δὲ οὗ Λοκροὶ δηοῦσι. α΄. 

3. Πελοποννήσιοι μὲν ἐς τὴν ᾿ἀττικὴν ἐσβάλλουσιν, ᾿48η- 
ναῖοι δὲ ἐς Σικελίαν πλέοντες Πύλον τειχίξουσιν. β' ---΄ 

8, Ἠιόνα Μενδαίων ἀποικίαν Σιμωνίδης ᾿Αϑηναῖος αἵρεὶ 
μέν, ἐκκρούεται δὲ πάλιν. ζ΄. 

4. Ἰακπκεδαιμόνιοι Πύλῳ προσβαλόντες ἀποκρούονται, καὶ 
οἵ ἐς Σφακτηρίαν διαβάντες αὐτῶν ἀπολαμβάνονται. η΄. ιδ΄. 

“όγος ΖΦημοσϑένους. ι΄. 
ὅ, Ἐκεχειρία γίγνεται περὶ Πύλον καὶ λόγοι ἄπρακτοι 

περὶ εἰρήνης. τε΄--κβ΄. 
Αϊ περὶ Πύλον σπονδαί. εΞ΄. 
“Ζημηγορία Πακεδαιμονίων. ιζ΄ γ΄. 

6. 4ἴ σπονδαὶ διαλύονται. ἀδικία ᾿Αϑηναίων. περὶ Πύλον 
κατὰ κράτος πολεμεῖται. κγ΄. 

1. Τὰ ἐν Σικελίᾳ πραχϑέντα. κδ΄. κε΄. 
8. Ἧ Σφακτηρία μετὰ ἐπίπονον πολιορκίαν ὑπὸ Κλέωνος 

καὶ Ξηβοσθένους βίᾳ αἱρεῖται. κε΄ --λϑ΄. ἅμα δὲ βραχέως μνη- 
μο “εὔεται τὰ ἐκ ταύτης τῆς αἰφέσεως γενόμενα. μ'΄--μα΄. 

9, ᾿Αϑηναίων στρατεία ἐς τὴν Κορινϑίαν ᾿Νρδοὺ ἡγουμέ- 
νου. μβ΄ --με΄. 

10. Ἐν Κερκύρᾳ λῆψις καὶ φόνος τῶν Ἰστώνην κατεχόν- 
τῶν φυγάδων. μς΄-“μη΄. 

11, ᾿ἀνακτόριον αἱρεῖται ὑπὸ ᾿4ϑηναίων καὶ ᾿Δἀκαρνάνων. μϑ'. 
Β' χειμών. Κεφ. ν΄. να΄. 

1, ᾿Ἀρταφέρνην μετὰ γραμμάτων βασιλέως ἐς “Δακεδαίμονα 
πορευόμενον ᾿4ϑηναῖοι ξυλλαμβάνουσι. ϑάνατος ᾿Δρταξέρξου. ν 

Ὡ. Χῖοι τὸ τεῖχος περιαιροῦσιν. να΄. 
γΠΙ|. Ὄγδοον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. νβ΄--οἱς΄. 

ἃ. Θέρος. Κεφ. νβ΄--πη΄. 
1, Οἵ Μυτιληναίων φυγάδες πρῶτον μὲν ἹΡοΐτειον, ἔπειτα 

δὲ Ἄντανδρον αἱροῦσιν. νβ΄. 
3. ᾿ἀϑηναίων στρατεία ἐπὶ Κύϑηρα. νγ΄. νδ΄. 
ὃ. “Δακεδαιμονίων παρασκευαὶ καὶ ἔκπληξις. νε΄. 

4. ᾿ἀϑηναίων ἐπὶ Θυρέαν καὶ τοὺς ἐνταῦϑα Αἰγινήτας 
στρατεία, νε΄. νξ΄. 

ὃ. Σικελιῶται ὁμολογίαν ποιοῦνται, καὶ τοὺς ᾿ϑηναίους 
ἀποπέμπουσι. νη΄--ξε΄. 

Λόγος Ἑρμοκράτους. νϑ'-- ξδ΄. 
ΤΒὨιογαϊᾷϊς ΥΟ]. ΤΙ. ϑοοξ, 11. 1 

« 
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ὁ. ϑηναίων στρατεία ἐπὶ Μεγαρέας, ἐν ἡ Νίσαιαν μὲν 
καὶ τὰ μαχρὰ τείχη αἴροῦσιν, αὐτὰ δὲ τὰ Μέγαρα Βρασίδας 
σώξει. ἕς΄.- οδ΄. 

1. [ἤάντανδρος ὑπὸ ᾿4“ϑηναίων ἁλίσκεται. Ἰαμάχου ξυμφορά 
ἐν τῷ Πόντω. οε΄. 

8. Ἱπποκράτει καὶ Φημοσϑένει τὰ Βοιωτῶν πράγματα ἀπό 
τινων δημοχκρατεῖσϑαι βουλομένων πράσσεται. ος΄. οζ΄. 

9. Βρασίδου πορεία ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης, οη΄ --πβ΄, οἷ ἀφι- 
κόμενος πρῶτον μὲν ἐπὶ ᾿Δρραβαῖον στρατεύει, πγ΄, ἔπειτα ἐς 
άκανϑον. πὸ' --πη΄. 

ΖΦημηγορία Βρασίδου ἐν ᾿ἀκάνϑῳ. πε΄--πζ΄. 
Β. Χειμών. Κεφ. πϑ'--οις. “ 

1. Ἠάχη ἐν Δηλίῳ καὶ 4ηλίου ἅλωσις. πϑ'--οα΄. 
Παρακέλευσις Παγώνδου. πβ΄. 
Παραπκέλευσις Ἱπποκράτους. ἥε΄. 

, “ημοσϑένης ἐς τὴν Σικυωνέαν ἀποβαίνει. Σιτάλκου 

ϑάνατος. ρα΄. 

8. Βρασίδας στρατεύει ἐς ᾿Δωφίπολιν, ἣν αἷρεῖ, Ηιόνος 

δὲ διὰ Θουκυδίδην ἀποτυγχάνει. ρβ΄--ΑΟη΄. 
4, Μεγαρῆς τὰ μαχλρὰ τείχη κατασκάπτουσι, καὶ Βρασίδας 

ἐπὶ τὴν ᾿Ακτὴν στρατεύσας τὰ πλεῖστα πολίσματα αὐτῆς προσ- 
ποιεῖται. ρ΄. 

δ. Βρασίδας ἐπὶ Τορώνην στρατεύσας τήν τε πόλιν καὶ 
τὴν Λήκυϑον τὸ φρούριον αἵρεῖ. ρι΄---οἱς΄. 

ΙΧ, Ἔνατον ἔτος τοῦ πολέμου. Κεφ. ριξ΄ --ολε΄. 
Ας Θέρος. Κεφ. ριξ΄----ολγ΄. 

1. Ἐκεχειρία ἐνιαύσιος Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Αϑηναίων. 
οιξί--ριϑ'. 

2. Σκιώνη ἀφίσταται πρὸς Βρασίδαν. καὶ πεοὶ αὐτῆς οἵ 

“ακεδαιμόνιοι πρὸς τοὺς ᾿ϑηναίους διαφέρονται. ρκ΄- -οχβ΄. 
8. Καὶ Μένδη δὲ ἀφίσταται. παρασκευαὶ ἑκατέρων. ρχγ΄. 
4, Βρασίδου καὶ Περδίκκου ἐπὶ ᾿ἀρραβαῖον στρατεία δευ- 

τέρα, ἐν ἡ Βρασίδας μεγέστῳ κινδύνῳ περιπίπτει. ρκδ'--οκη΄. 
ὅ. ᾿ἀϑηναῖοι Μένδην μὲν ἀναλαμβάνουσι, Σκιώνην δὲ 

περικάϑηνται. ρχϑ'--ολα΄. 
6. Περδίκκου ξύμβασις πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους. ᾿Ισχαγύρας 

οὐ δύναται ἐπικουρίαν προσάγειν Βρασίδᾳ. ρλβ΄. 
1. Θηβαῖοι Θεσπιέων τεῖχος περιαιροῦσιν. ὁ νεὼς τῆς 

Ἥρας ἐν ἴάργει κατακαίεται. ολγ. “ὃ 

Β. Χειμών. Κεφ. ρλδ΄. ολε΄. 
1. Μαντινέων καὶ Τεγεατῶν ξυμβολὴ ἐν Λαοδικίῳ. ρλδ΄. 
Ὡ, Βοασίδας Ποτιδαίας ὁποπειρᾶ. ρλε΄. 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 
τρώυῆνς ἱρὴν ὡς νὰν Ὁ ἀροραναν 

1. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους περὶ σίτου Μεσσήνην͵ 
ἐκβολὴν Συρακοσίων δέκα νῆες πλεύσασαι καὶ "τὰ ΑΕ 
“οκρίδες ἴσαι Μεσσήνην τὴν ἐν Σικελίᾳ κατέλα-- κροὶ ἀφιστᾶ- 

Ῥη- 
βον. αὐτῶν ἐπαγαγομένων, καὶ ἀπέστη Μεσσήνη ἐπ τως: μ 

5 ᾿4ϑηναίων. ἔπραξαν δὲ τοῦτο μάλιστα οἵ μὲν Λοκροὶ δῃ- 
“Ν - δι ουσι. Συρακόσιοι ὁρῶντες προσβολὴν ἔχον τὸ χωρίον ᾿ 

τῆς Σικελίας καὶ φοβούμενοι τοὺς ᾿Αϑηναίους 
Ἁ 9 -» ς ἰ ΄ ΄ ΄ αἡ ἐξ αὐτοῦ ὁριμώμενοί ποτὲ σφίσι μείζονι παρα- 

σκευῇ ἐπέλθωσιν, οἵ δὲ Ποκροὶ χατὰ ἔχϑος τὸ 
ὝῬ ΄ ,} ’ 9 ΄ Ὁ ; 4, 0 ὴ 

ηγίνων. βουλόμενοι ἀμφοτέρωϑεν αὐτοὺς κατα- 
8 πολεμεῖν. καὶ ἐσεβεβλήχκεσαν ἅμα ἐς τὴν Ῥηγίνων 

οἵ ΜΠοκροὶ πανστρατιᾷ, ἵνα «(ι7 . ἐπιβοηϑῶσι τοῖς 
Μεσσηνίοις, ἅμα δὲ καὶ ξυνεπαγόντων Ῥηγίνων 

« 
φυγάδων, οἱ ἦσαν παρ᾽ αὐτοῖς" τὸ γὰρ “Ρήγιον 

Οᾶρ. 1. 581. ϑέρους. Εἰαδαιο δ 2. προσβολήν] ἤγουν 
γον6. ΟἹ, ὁ, 2. δι᾽ αἄη. ΠΙ.116, 1. τόπον ἐπικαιρότατον, ἀφ οὔ 
-- περὶ σίτου ἐκβολήν) τὴν ἔστιν ἐξορμᾶν κατὰ τῆς Ζικε- 
τῶν σταχύων ἐκ τῶν καλύκων 2έαξςι. ἘΣ, προσόρμισιν καὶ ἔφο- 

- 

“γένεσιν. ἐπιφέρει γὰρ [2, 1] ὃδὸν τῆς Σικελίας, ἢ πρὸς τὴν 
»ὑπὸ «δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Σικελίαν. ὅοῃο]. Οἵ ΥΙ 48, 1. 
τοῦ ρος ὑπο τὸν σἴτον ἐν νΙ 4, Τ εἰ ἱπίνα δ2, 8. --- ἀμφο- 
ἀκμῇ εἶναι ρος δὲ σταχύες τέρωϑεν] ἔκ τε τῆς γῆς ἑαυ- 
ἐκφυονται. ὅ6ο1. Βδοιθ ἰσίτιν τῶν, τῆς Ποπρέδος, καὶ ἐκ ϑα- 
Ρονῖ: οὰπι βθρθίθβ βρίοδβ8 λασσης. ὅϑ6Πο!. 
“δἰ ύοτο ἱποὶρετεπίὶ. -- 8 8. ἐσεβεβλήκεσαν ρΡ!υ5- 
πλεύσασαι, Ρτονθοῖαθ, --' απδπηιρεοιΐθοίηπι, απο πος ἰθπι- 
αὐτῶν, ἰ. 6. τῶν Μεσσηνέων. ρόοτὸ οιἶδπι ἴῃ ΘΟΓΌΤη ἰδγγᾶ θγϑηϊ. 
Οἱ. άπ. 1 180, 1 οἱ ρᾷ}]ὸ ροϑὲ -- τοῖς Μεσσηνέοις. ἔχ Πἰ5 
ἁάη, 8 8. Μίδββδηα Βυροιίΐοτθ αὐτῶν 8 1 πιίηιι5 αἰδιϊποίθ᾽ Ποιὶ 
Δοβίαϊθ ἰηνὶτα ΑὙΠΘη θη β᾽ τ πὶ 5οοῖθ- ἐδ ἰοίο ρορ]ο Μεββθηϊογαπ), 5οὰ 
τὶ 56. ΔρρΙ σαν γαῖ, ἀδ μοΏΠ 18 οχ 60 ἀϊοιαπι 6888 

1Ὲ 



Πελοποννή η- 
σιοι ἐς τὴν 
᾿ἀττικὴν ἐσ ἀ1 τὸν σῖτον ἐν ἀκμῇ εἶναι, 
βάλλουσιν. 

᾿4ϑηναῖοι ὮΝ 
στόλ ον μὲν 

ἐς Σικελίαν οι ἐδήουν τὴν γῆν. 
’ὕ 9 ΄ 

ἐς Σικελίαν ἀπέστειλαν, 
παρασκευά- 
ζονται, δια- 
νοοῦνται δὲ 
καὶ τῇ Κερχύ.- 
ρᾳ καὶ τῇ Πε- 

4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, α΄. β΄. γ΄. 

ΡΣ 

ἐπὶ 
. , ᾶ. Ἂς , ὦ ᾿ θεν ἢ ει ᾽ 

πολὺν χρόνον ἐστασίαζε καὶ ἀδυναταὰ ἣν ἕν 
- ᾿ ᾿Ὶ 9 ’ Ὡ “-“"Ἢ 

τῷ παρόντι τοὺς Ποκροὺς ἀμύνεσϑαι, ἡ καὶ μᾶλ- 
λον ἐπετίϑεντο. δῃώσαντες δὲ οἵ μὲν Ποχροὶ τῷ 
πεζῷ ἀπεχώρησαν, αἵ δὲ νῆες Μεσσήνην ἐφρούρουν 
καὶ ἄλλαι [αἴ] πληρούμεναι ἔμελλον αὐτόσε ἐγκαϑ-- 

’ Ἁ 

ορισαμεναι τοῦ πόλεμον ἐντεῦϑεν ποιήσεσϑαι. 

ϑΣ Ἤ πο οὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τοῦ ἦρος χ ἦρος, 
Πελοποννήσιοι καὶ 

ἔ ξύμμαχοι ἐσέβαλον ἐς τὴν ᾿ἡττιχήν (ἡγεῖτο δὲ 
“- 

τὲ τεσσαράκοντα ναῦς 

ὁ ᾿Δρχιδάμου. “Ἱαχεδαϊμονίων βασιλεύς). καὶ 

᾿ϑηναῖοι δὲ τὰς 

ὥσπερ παρεσκευάζοντο. καὶ στρατηγοὺς τοὺς ὑπο- 
λοίπους. Ηὐρφυμέϑοντα καὶ Σοφοκλέα" 1{υϑόδω- 

λοπουνήσῳ ,)η. γὰρ ὃ τρίτος. αὐτῶν ἤδη προαφῖχτο ἐς Σι- 
προσίσχειν. 

κελίαν. εἶπον δὲ τούτοις καὶ Κερκυραίων ἅμα : 
, » ᾽ » ’ - 

παραπλέοντας τῶν ἕν τῇ πόλει ἐπιιεληϑῆναι. 
ἐλῃστεύοντο ὑπὸ τῶν ἐν τῷ ὄρει φυγάδων" 

οἵ 

καὶ 

ΠΠλοποννησίων αὐτόσε νῆες ἕξήκοντα προεπεπλεύ-- 
ΗΠ “» » ᾿ -» 

κεσαν τοῖς ἐν τῷ ὄρει τιμωροὶ καὶ λιμοῦ ὄντος 

ὐρ. 3, ὃ 8. παρεπεπλεύκεσαν οοὐά. ΟἹ, 8. 

ἄρρᾶιει. -- ἀδύνατα ἦν. Οἵ. ναῦς Νά. ΠΙ 115, 4. -- ὥσπερ 
αάπ. ΠῚ 58, 3 εἱ ΠΙ 88,1. ΚΝ παρεσκευάξοντο, εϑάραι 
14, 4. --- ἐπετέϑεντο, 'ἴηρθο- 4πὰ 688 ρᾶιϑνθυδη ϑιΐο 8, 
τὰ οΟἸ Ἰη ἈΔΌΔΩΗ ἴ. 

8 4, καὶ ἄλλαι... ποιή- 
σεσϑαι. Οἵ. ο. 84. “Ανάοαϊαδ, 
οὐ ΠῸΪ]ἃ ἢ ἂν τη 486 11 Ρᾶτγᾶ- 
θδηύαγ τηδητὶο ἴδοία 5ϊ., οχ ρυδθ- 
ὁραθητὶ5 ψΟΘΔ ἢ] {ογμΪ 8] 0Π6 
πίαδ ῬΘΡΡοῦδ ἢ) ἰγγθρβῖβδο νᾶ 6- 
πὴ ΟΙα55. ὅν. οΥὐἷί. ἢ. 14. 

, ΑΔΏΔΙ, Ρ}]}, 1810 ν. 834, 
ἀρ. ὦ. 8.1. πρὶν τὸν σῖ- 

τον ἐν ἀκμῇ εἶναι. Οἵ, ἀᾶι. 
119, 1, 1ἴτὰ 6, 1 τοῦ σίτου 
ἔτι χλωροῦ ὄντος. - γις. 
Απὶς ΒΕΚκ, τμᾶ}6 γις. Οἵ, ΕἸχ, 
Ν ΒΊΘΡἢ. ΤΉ65, ἢ. ν. οἱ ἀθ ἴββο 
ρίας [πἃ. ποτ. ἐγκαϑε- 
ξόμενοι. Οἵ, δά. ΠῚ 1, 1. 

8.2, τὰς τεσσαράκοντα 

ϊ. 6. ποη δἰϊὰ οοηβι πὶ βϑοιεὶ. 
1)6 ἱπιροιΐ. οἵ, δάῃ. ΠΙ 68, 2. --- 
τοὺς ὑπολοίπους. Οἵ ΠῚ 
115, 8. 
ἃ 8, 

1. - 
εἵπον. Οἵ, δάη. 1 1831, 
παραπλέοντας. ΠΝ 

δοοιδϑιϊνο νἱὰ, δάη, 1 11, {, -- 
ἐλῃστεύοντο... φυγάὸ ων. 
Οἱ. 1 8ὅ, ἀπᾶςθ πιοπίθηὶ Ομ ϑιὰί 
6558 βίοι). --- προξπεπλ εὐ- 
κεσαν. ἡποὰ ἰῃθῃ οοὐά. οβὺ 
παρὲεπεπλ. νὶχ 4116 πιο] ]δρὶ 
Ροίθδὲ αἰιᾶπὶ δηΐθα παραπλέον- 
τας. ϑεὰ Αἰπθηΐθπβοβ ΟΟΓΟΥΓΔΠῚ 
ῬΓΔΘίο θη 65. ἢ 51ο πὶ ῥγο- 
[δούανὶ ούαηὶ, ΡΘΙΟΡ Ομ 6δὶῖϊ ἐρβϑιη 
Οογογγϑηι ροιϊνογδηΐ. ΡΟ βϑἰγηιηὶ 
6556 ποὰ διιοίονο ΟἸ855. ὑθβου ρβὶς- 



ὝΨΥΞΙΕΣΝ 

2 

ΕΤΟΣ Ἡ. ΘΕΡΟΣ. (ΙΝ 1. 2. 8.) 5 

μεγάλου ἐν τῇ πόλει νομίζοντες κατασχήσειν ῥᾳδίως 
τὰ πράγματα. “ημοσϑένει δὲ ὄντι ἰδιώτῃ, μετὰ 
τὴν ἀναχώρησιν τὴν ἐξ ̓ Ἱχκαρνανίας αὐτῷ δεηϑέντι 
εἶπον χρῆσϑαι ταῖς ναυσὶ ταύταις. ἣν βούληται, 
περὶ τὴν Πελοπόννησον. 

οὐ Καὺνν ὧὼδ ἐγένοντο πλέοντες κατὰ τὴν “ακω- πόα, 
νικὴν χαὶ ἐπυνθάνοντο ὅτι αἵ νῆες ἐν Κερκύρᾳ λον τῆς Μεσ- 
ἤδη εἰσὶ τῶν ΠΙλοποννησίων, ὃ «μὲν Εὐφυμέδων “νας σας 
καὶ Σοφοκλῆς ἠπείγοντο ἐς τὴν Κέρκυραν, ὃ δὲ ὦ οἱ ἄλλοι 
“Ἰημοσϑένης ἐς τὴν Πύλον πρῶτον ἐχέλευε σχόντας στρατηγοὶ 
αὐτοὺς καὶ πράξαντας ἃ δεῖ τὸν πλοῦν ποιεῖσϑαι. 

ἀντιλέγου- 
σιν. 

ΕῚ , ᾿ ᾽, Ὰ ; Ῥ, 

ἀντιλεγόντων δὲ κατὰ τύχην χειιιὡν ἐπιγενόμενος 

ι1 ΠΟΙΙΘῚ ΕΧ 8. 2. 8. ἀρρᾶτεῖ. Οἔ. 115, ἀρρᾶγεί εχ 8, 2, -- χατα- 
ϑύγαρ, 859 ἡ μὲν παλαιὰ Πύλος σχήσειν... τὰ πράγματα. 

Θὲ. 50πι| 1Π 30) 5. 
ἃ 4, μετὰ τὴν ΕΟ. 

νανέας. Νιά. ΠΙ 114. - ταῖς 
ναυσὶ ταύταις. ., Ἐϊδάριηη, 
ααἰθὰ5 Εαγ τη θά θη οπη ΘΟΡΠΟΟΪ 6 
εὐ γι Ποάοτο ρυδθογαί. “ Η δὰ οἷκ, 
Ιὰ ΘῃΪηΊ οὐ οχ ἴρ515 νϑυθὶβ ᾿πί6]- 
Ἰοϑὶ ταῦ οὐ οχ εἶδ, 488 ὁ, 8 544. 
ὨΔΡΥΔΗ ΕΓ, ἘΔ αν Ἰρίταν. ιοα. 
ΧΙ θ0.-- περὲ τὴν Πελοπόν. 
νησον. Ετγᾶὺῦ 5οῇῆο!. ΑὙ βίο]. 
Ἐᾳ4ὰ. ν. ὅδ. Οἱ, θυϊ. 
ᾶρ. ὁ. 81. Λακωνικήν. 

Οὐῖτιβ που ΪπΠῈ οὐΐδπι ΜΝ οββθηΐϊᾶ 606 - 
ποίαν, ΟΥἉ, Π 38. --ὀ Πύλον. 
Τοιῖιη ἰοοῦτη ΤΠποΥ αἰ αἾβ, ἴπ 40 
ας ΡΥ]Ὸ οὐ ϑ'ρ!ιδοίθυϊα οὐ γθθτιβ. ἰδὶ 
σοβιῖβ δοῖταν, ἴῃ σοΙηρθἀϊατη γὸ- 
ἀδείαπῃ Βυϊτα πηἶ66 ᾿ἱπίθγ ρυθίϑι θϑὶ 
δῇ {Ππ|8 ραν" Πυ δ Κἰα5 ἴῃ {πο} 18 Ῥ6Ὺ 
ῬεΙοροηπδϑαμπη ἴδον ἀθβουὶρίϊοπο 
γο]. Τρ. 401 344ᾳ. Οείουιπὶ οἵ, 

"θιοα. ΧΗ 60. ε Ρυίο ἃ Ὁε- 
Τη ΟϑίΠ 66 οοσιραία ΠΑΥΤΑΓ ΠΠΟῺΪ, ΠῚ 
ῬΥΓΟΡίου θᾶ, 486 ΤΠυογά. ΒΟ. 1 Ϊϊ, 
ΡᾶΡαΠ ρΓΟὈΔΡΙ] ΘΠ βογνανὶὶ Ρο- 
ἴγαθη, ΠΠ1, 1. ΒΈΡοΥ 5τα Ῥυ]ὶ οἱ 
ϑρΡἢδοίουῖδ οὐ ἀπῖθιι5 ἰ0οἿ85. ΠιιπῸ 
τοβρομᾶογθηῦ ἀἰββθγαϊθ ΑΥὙΠΟΙάτι5 
νοὶ, ΠΡ. 400 544., 4ποουπὶ ργδ6- 
ἴεν 8105 ρυδθοῖριι [ιδαἰκίαβ 1, ὦ, 
οοπίογθηαιιβ οϑὶ, ΤΠυοΥἸαΪβ. δ6- 
ἰδῖ6 ΡΥ ΠῚ ποὴ ἔμϊ556 Ὁ θ τη, 564 
8η16. οα5.6ΠΠ πὶ 101 80 ΑἸΠΘηϊθηβὶ- 
ΒῈ5 δχϑβίγιιοί τη ρΓΟΠΊΟΠΤΟΥΪ ἀθβοτ-- 

ἡ Μεσσηνιακὴ ὑπὸ τῶ Αἰγαλέωῳ 
πόλις ἦν᾿ ᾿κατεσπασμένης δὲ 
ταύτης ὑπὸ τῷ Κορυφασίωῳ τι- 
νὲς αἰτῶν ᾧκησαν. (θΘυὶ τινές 
ἰᾶται ῥϑποὶ ν᾽ ἀθηΐαν ἔπϊ586. δὲ [Δ ΠῚ 
αἴβρθυβε Π81[8556, ηἰδί ἃ460 ροϑίθα 
ἀἰβοθββουιπε, αὐ ΤΠπυογαϊάε5 ἐρῆ- 
μον Ἰοσατη νοοδῦ6 πῸὴ ἀπ] αν ΘΥἸ. 
Νιβὶ ἔοτίθ ϑίγαθο, απ86 46 Ἀ6558- 
Π15. Ῥοβίθα ΡΥ ΓΕΡΘΥ515. ο, 41 
Ἰεσθπηιιβ, ἴῃ ἔ8]511Πὶ ἐθτη ρῈ5 ἐναηδία- 
ἫΝ προσεκτήσαντο (πιάτο: ΤΘο τι5 
προσέχτισαν) δὲ αὐτὴν 48η- 
ναῖοι τὸ δεύτερον ἐ ἐπὶ Σικελίαν 
πλέοντες μετ᾽ Εὐρυμέδοντος 
καὶ Στρατοκλέους (ἰ65. Σοφο- 
Ἀἀλέους). Ῥγ πη ἀυ ο πὶ παλαιὸν 
᾿Δβαρῖνον 5ῖνε Παλαιόκαστρον, 
Π0η, ἰάᾷ αττοὰ ΟΔΒ.6}} 8 ἢ 5 τηα ΧὶΠΊ8 
ἀδπηοηβίγανθ 5ἰπαιθγαῦ, ὨΓΌΘΠῚ 
Ἀγδυίπυτη βῖνε ΝΝεόκαστρον 6558 
οατη Ρ] θυ ΐβατιθ βίδίαϊ: 1,6 4Κ. 1, ἃ. 
Ῥιββϑεηταπὶ Ροιααθν, οὐ ἄτη. Αἱ 
Γι α ἶϊ βαπίθηιίαιη ἀείθηάουππί 
ατοῖ ΒΙβι, τὶ ὙΓΊΡΙΗΘΙ 88. 
ψ ΕΓΒ, στη. ΠῚ ᾿. 889 34. Ουτγιυ5 
ΡῬεῖορ. Πρ. 114. 119. Βυτγδβίδηῃ. 
ἄβθορυ. Πρ. 1716 54. Ευϊ ἰδίτον 
ῬΓΟΠΊΟΠΓΟΥ ΠῚ ἃ 560 ΘΠ 1016 ΨΘῈ- 
5118. Κ'ρῃδοίενϊαπι Ἰη5 Ὁ]. ΡΓῸ- 
ΘΌΡΥΘΗΒ 40 δϑαῖθ δηριβίο ἴγθίο 
ἀἰδιαποίατη. ΟἿ, απ. 8, 6 εὐ 18, 
εὖ --- σχόντας, ἀΡΡα ΒΟ 9. 
Οὗ δάη, 1 110, 4. - ἀντιλε- 
ἐν δέ. ϑέρρ!. αὐτῶν 



6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, γ΄. δ΄. 

κατήνεγκε τὰς ναῦς ἐς τὴν ΠὋὺύλον. καὶ ὁ 4ημο- 2 

σϑένης εὐδὺς ἠξίου τειχίζεσϑαι τὸ χωρίον (ἐπὶ 
τοῦτο γὰρ ξυνέπλευσε). καὶ ἀπέφαινε πολλὴν 
εὐπορίαν ξύλων τε καὶ λίϑων καὶ φύσει καρτερὸν 
ὃν καὶ ἐρῆμον αὐτό τε καὶ ἐπὶ πολὺ τῆς χώρας" 
ἀπέχει γὰρ σταδίους μάλιστα ἡ Πύλος τῆς Σπάρτης 
τετρακοσίους καὶ ἔστιν ἐν τῇ Μεσσηνίᾳ ποτὲ οὔσῃ 
γῇ. καλοῦσι δὲ αὐτὴν οἵ “ακχεδαιμόνιοι Κορυ- 

Οδμ., ὃ. .,8. .2.. τοῦτο. Αὰρ; οι, Ὑ, ΡᾺ].. Τὺ γι. στ ΝΜ. 
ΧΙ ΎῪ, 2. ἃ]. Ουρά αἱ οχαυϊδιεϊπ8 τθοθρίπηιβ, Οἱ. Ὗ 87 οἱ 101] δάῃ. 
ψυϊρο τούτῳ, απ6πὶ οᾶϑιπὶ ἰοοὶβ 1 14 εἰ Χοι. Ογῦ, 1 6, 39 ταθρίὰν 
Ἄχη. ΠΕ ΠῚ ΑΣ Ὁ; 

ξυνέπλευσε οοἀά. ἸΙοπσα ο] αν πὶ οἱ ΕΠ Ξ ξυνέπλευσαν Ραὶϊ., 
ξυνέκπλευσε ὃ Μ., 

αὐτὸ τε. 
ὑους Ὑα||8. 

᾿ 

(τοῦ Εὐρυμέδοντος καὶ Σοφο- 
κλέους). 

8 2, ἐπὶ τοῦτο] ἤγουν 
ἕνεκα τοῦ τειχισϑήναι. ὅ680!]. 
-- ξυνέπλευσε. Νυϊᾳ. ξυν- 
ἐκπλεῦσαι ἴαοϊϊοετα Παθεὶ Ἐχρ ϊοα- 
ἰοηθη, ϑὅδερε δηϊπὶ δεχ νϑγθὶβ 
νοϊαπίδιϊβ, ροϑβίυϊδηάϊ!, Ποτγιδηαὶ, 
5᾽ 1005 αἰοοπάϊ νοῦ τορθίθπ ἃ 
βαπί, Ψεῖας εχ παραινεῖν ΠῚ 
81,1, εχ ἀναπείϑεσθαι ΠΠ 94, 
8 (εἰ. ΠῚ 1, 1), 6Χ κελεύειν 
ΠῚ 94, ὅ, εχ ἐᾶν Ν' 41... ὑὸχ 
ἐπιμαρτύρεσϑαι Ν.99. 2, εχ 
παφαιτεῖσθαι Ν' 68, 8. Επίαπι 
6Χχ ἀαθγθηαϊὶ νου 5, γεϊαὶ εχ ἐπι- 
καλεῖν Νὶ ὅ6. 2, εχ μέμφεσϑαι 
ΨΙΗ 80, ὅ. Θ πη τον Ραιδηαὶ 
ποίΐο 6χ νϑυ 5 οορὶίαηαϊ δἰϊαυϊα 
ἴδοονθ, ν᾽ ἀθηάϊ, βοίθπαϊ, υἰπιθηάὶ, 
β᾽ 8. ἀδρυοιηθπᾶδ δβϑί, ὅϑϊσαι 
εχ διανοεῖσθαι ΥΙ 96, 1, εχ 
ὁρᾶν ΙΝ. 21, 1. ΙΙ 42, 4, εχ 
εἰδέναι ΝΙ 64, 1, εχ ἀΡΑΚΑΨΩΝ 
ΙΝ 8, 8, εχ ἴοτγπιυϊα ἐς μέγα 
δέος κατέστησαν ΙΝ 108, 1 εἱ 
6Χ βί πη! ἐς ὑποψέαν χαϑίστη 
29,8. υ]ϊὰ ἃριὰ Ἰιδιῖη 05 
4046 τερουἰγὶ οοπϑιδί. [6 ὅνγδε- 
οἷ οἵ, Μαίῃ. αν. 8 587 οχίγ. εἱ 
ὃ 084, 4. ϑεᾳ ποῃ τηΐπιιβ οριὶ- 
ΠΟΥ πὶ ἰἰὈΓΟΓαΙ ΠῚ Θου ρταγᾶ ὨΔΥΓᾺ- 

νυ]. ξυνεχπλεῦσαι. 
ἴῃ ΟΡ πιἶβ ΠΡνῖ5 αὐτὸ τότε, νἱχ τϑοίθ; 

Οἵ. δάῃ. 
τοτὲ 0 

του σοηνηϊ, θ᾽ Θη. ΟΒ 6 Π 6 πὶ θη ϊηὶ 
60 ΘΟΠ51Π10 ΑἸΠ 6 ἢ 5 ρτοϊεοίαπη 6586, 
ΠῸΠ Ροβίθϑ οδρίβϑ88 νϑὶ ἰπᾶὰθ ἃρρᾶ- 
τϑῦ, αυοὰ 5ίαίῖπι απ Μοββθηΐϊδο 
ΟΥτᾶτη ΡΡϑΘίθυν θυ θητα Ὁ ΠΘΡΙ ΠῚ 
ἄποο5 Ῥυ]ὰπὶ ΔΡΡΘΙ ον ἰπιϑϑὶς ἴδ ὶ- 
416 ἴδορΓα, δε ΟΡ 5 6886 νἱάε- 
Γοηΐαν, --- ἐπὶ πολὺ τῆς χώ- 
ρας. Οἵ. δάη. 11, 3. -- ἀπέχει 
γάρ. »Ἐχ ἄρρτανν. ἰἰονῖβ Κιβίθπι. 
ΡΓϑοίεγεθαι δέ, . [8εἀ] γάρ 
ἢ. 1. βρθοίδί δὰ ἐρημίαν πολ- 
λὴν τῆς χώρας.“ Ηδδοκ. -- 
σταδίους... τετρακοσί- 
ους. Οοπδοηῖι ϑισαῦ. 551. ἔχ 
ΑὙγο Βτ 1} τάθ]6 νἱᾶπὶ 6586 
42. τὴῖ}}. σϑθορυ. ἀοςεὶ ΟἸϊηΐ, Εδϑί, 
Ηδ]}]. Ρ. 403 εἀ. Κτιιθρ. ἀθ 5ιὰ- 
ἀϊουαπι πηᾶρηϊιάϊηθ ἀἸΒΒΘΓΘΗ8. 
ΟἹΚ πιρίοϑ βιδάϊα 6586 ἀθπιοηβίγαι 
οὐἶᾶπὶ Ῥα}}}. ΒοΟΌΪαγα Ῥαγίθίίῃ, 
Ῥεοϊοροπῃ. Ρ. 118 8344ᾳ. ἀθ Ῥυ]ὸ 
ΘΧρ] οαπη5. Ῥϑα]Ὸ τηΐηὰδ (515 ρεὲ- 
ἄππι Βυεϊαππη.) βίδαϊ πη ΤΠαοΥ ἀϊ- 
ἀθαπι 6886 Ρυϊανοταὺ Πθὰκ, Το- 
Ρορυ. Αἰμδη. Ρ. 882 ᾿πίογρυ, Οθγπι. 
--- αὐτήν δὰ ΡγΙ'πι, ποη δὰ 
Μοββθηϊδ ΠῚ ϑρθοίδγα οἱ οχ ψϑγθὶ5 
ΒΓΑ θΟΠἶ5. ρᾶ0]0 δηῖθ δαἀβουριῖβ, 
αηαο ΟΟΥΥ ΡΠ Βἰτπὶ πῃ ΟΠ 118 ν 6] ΡΓῸ - 
πιοπίογὶϊ ΠΟ θη 6586 ϑρρϑνοί, ἰῃ- 
το] σίταν οἱ ΘΟ 1018 Ἰοοἷ8 ΕΥ̓ 118, 
4 οἱ ὙΠ 18, 7, ανὶ πιδηϊδϑίο ἄπ 
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8 φάσιον. οἵ δὲ πολλὰς ἔφασαν εἶναι ἄκρας ἐρήμους 
τῆς Πελοποννήσου, ἣν βούληται καταλαμβάνων 
τὴν πόλιν ϑαπανᾶν. τῷ δὲ διάφορόν τι ἐδόχει 
εἶναι τοῦτο τὸ χωρίον ἑτέρου μᾶλλον. λιμένος τὲ 
προσόντος καὶ τοὺς Μεσσηνίους οἰκείους ὄντας 

αὐτῷ τὸ ἀρχαῖον χαὶ ὁμοφώνους τοῖς “ακεδαιμο- 
νίοις πλεῖστ᾽ ἂν βλάπτειν ἐξ αὐτοῦ δομωμένους 
καὶ βεβαίους ἅμα τοῦ χωρίου φύλακας ἔσεσϑαι. 

9 " 
4. Ὡς δὲ οὐκ ἔπειϑεν οὔτε τοὺς στρατηγοὺς 

Ἁ 4 Ἂϑ 

οὔτε τοὺς στρατιώτας, ὕστερον καὶ τοῖς ταξιάρ-- 
χοις κοινώσας, 

ΡυΠΟ Ἰοσίταχ, ἀοοοι ἄν, Οἷς ὙΊΒοΙιον 
ἴῃ Μιβ. Ηεϊν. 1 Ρ. 3588. 
ὃ ὃ. δαπανᾶν. Εἰς ἀνα- 

λώματα μεγάλα ἐμβάλλειν ἰυτοι- 
Ῥεδίαταν δυϊά, δύ βατηρῖι ὁχ- 
Βα υτῖνα, σοπἔϊοθτθ, Θ᾽ ΠΉΜΠ106ν 
Ἀρρὶ. Οἷν. 1 94 ἄνεμος πόλιν 
ἐδαπάνησε, σΟη Βα ρ51.. ὈΙοὶ 
οἰαπὶ ἀθ σοηβοίθηαο. 56ι: ὁθη51- 
πηθ πᾶ ΟΥ̓ ΠΊΘῊ [15 οὖ τη Οὐ ὉΪ8 ΘΟ ΠΟ - 
βοϊϊαν ὃχ δὰ. πιδὶ, οὖ 6χ ϑΙορ!ν. 
Τη65. -- διάφορον... ἕτέ- 
ρου μᾶλλον. ,,Διάφορον [νος 
βισηῆοδῖ 6 Χ  Πλΐ ἃ πὰ, Τὴ ΡΥ Ἷ Τα ἰ 5 
Ὁ πὶ τὴ 0 ἀ πα πη, Βδυῖηι οβί, αὐ μᾶλ- 
λον βϑαιδίαν, “ ΒΙουπιῇ, -- λε- 
μένος τε προσόντος. Ὧδε 
Βοο Ρουία νἱάθ ρἰπγᾶ ὁ. 8 εἰ 18 
-ξ δεν} τοὺς Μεσσηνίους 
ονςς πλεῖστ᾽ ἂν βλάπτειν. 
Ονδίῖο ρρορτῖα ἰΐὰ ρυοοθάθνε ἀε))8- 
"αι, καὶ τῶν Μὲεσσηνίων ... 
πλεῖστ᾽ ὧν βλαπτόντων. 864 αἰ 
ΠΙ 94, 8, υδὲὶ εἴ, δάπι..,. {δ η 5.1 
τὰ ἰηβηϊῖν πη, δὰ ΠΡ 6Χ 5310ρ6- 
τἰουῖθιιβ ἐδόκξε νἱ ἀϊνοιϑὰ (ρυ- 
14 81) 5ῖνε ἐνόμιξε τορθίθπάιιπι, 
ῬΓῸ 400 πε οτι ἐνόμιξε τοαυϊνὶ 
αἰ βιῖπη65, οὗ, δίῃ. δὰ 51π|}}}Ππηῖιηὶ 
δμιμ ἴδ Ὰ ΠῚ ὟΝ, ὅ8: αὐτῷ, 
',. 6, τῷ χωρίῳ. ,, ε55θηῖοβ. διι- 
το], 4] Νδαρδοιιηι τοῦδ, ΟΌΣ 
οἰκείους Πύλῳ εἱ 1,Δοεοἀδοπιοη ἷ5 
ὁμοφώνους 6586 ἀἴοαι Τῆο., οο- 
ΘΠΟΒΟΙΪ Ροίοϑῦ ὁ Ραιβδῃ, δίθββθη. 
ΧΧΙΝ ΕΙΧΧΥΙ͂Ι. “ΘΚ. θὲ ρεΐοια 
οἵ, 41, κ ἂς ἃἰϊεγο ΠΠ 112, 4. 

Οαρ. ἃ να ἡ δέος Βη.α» (...... 

ἡσύχαζεν, Ἁ 9 ᾽ , 

ὑπὸ ἀπλοίας μιέχρι 

τοὶς ταξιάρχοις͵ κοινώ- 
σας. »;Απορεῖται, ὅπως τοῖς 

στρατιώταις πρότερον τῶν τα- 
ξιάρχων ἐκοίνωσε τειχίξειν τὸ 
χωρίον" ταξίαρχοι γὰρ τῶν ταά- 
ἕξεων ἤσαν ἄρχοντες, οὗτοι δὲ 
προτιμητέοι τῶν ὑποταττομέ- 
νων στρατιωτῶν ἔν βουλαῖς." 
“Φούκας. Ἐονία556 Γ65 βίο ἴῃτ6}- 
Ιοσθηᾶᾶ 5, τ ΘΠ] 5 Π ΘΗ ΘΠῚ πηϊ- 
᾿π θὰ 5 Ῥϑὺ ἰαχίϑγομοβ, αι βοιιηὶ 
Ροϑβὲ ᾿πηρθυδίου 85. γ6ΠῚ ΘΟΙηΠλιΠἶ- 
οαϑβαῖ, ἔγιιβίνα ρϑυβυϑάθγε 5ῖι- 
ἀιι1556 δαὶ βι  πηθηηι5. [)6 ἰρϑβὶβ τἃ- 
χίαγο 5 ΑἸΠοηϊθπβίαπι, αὶ ἀθοθπὶ 
«ποτδῃ 5, Β[ Π 5} 6Χ βίη ρα 15. {ἱ- 
θαθιιβ, οὐθαθδηΐαγ, νὶᾷ. Πθιπι. 
Απίαπ. αν. 1 8 152 οἱ ϑοιοθη). 
Απηπαα. ἴπΥ. Ρ. 388 54,, Απῆαιι. 
αν. Πρ. 489, ᾳυδπηαᾳιαπι ἃ Πἰ5 
τα χαγο  ἶβ Ε05, 4 Πὶς Θομμη6- 
Τ]ΟΤΔΏΪΕΙ, αἰβοθυπὶ να Ατπ, --- 
ησυχαΐξεν, νὶ ἰτἀηβίδίᾳ: ΘΓ 
1611 Β᾽ 0 ἢ σα ῖρ, σ 80 5618 
Β 6πὴ ἅ τι} σ΄ 6 ἢ ααὐἵ, ὑπὸ 
ἀπλοίας μέχρι. ΒΘΚΚον ποι 
Ροϑί ἡσύχαξεν νουθιπι, 56 ροδβί 
ἀπλοίας ποπιθη ἴῃ ἰοΡριηχῖῖ, δε 
ρϑίθι ἤθη πανὶ οϑηᾷὶ αἰ ΠΟ Π δ ίθ ἢ 
Ῥριποβιμθηΐ ἴῃ οϑιδᾶ [πα]556., ΟἿΣ 
απἰοβοθγοί, 568 φποὰ δχϑνοῖτιβ δά- 
Πουίϑηιὶ Π 0 ΟὈ οπηρθιᾶνοθγαι. [π|- 
Ἰλουῖυο Κυιιθρθ ΡΟ, 5] ὑπὸ ἀπλοίας 
οὐπὶ γον ὁρμὴ ἐνέπεσε ἰαηρε- 
Τϑῖαγ, οοἸ]οσδίϊο γϑυθογαπὶ ΠΟῺὴ 
ἔθυθηάὰ νἱβᾷ θϑί, ϑδδρ βϑίπιθ ἢ Ϊ πὶ 
ΤΙΝ. οοῃϊαποιοηΐθιι5 ποῖίοη 65 ΡΟ η- 
ἀογὶβ δυσθηΐὶ οδιβα ρταΘΡΟΗΪΙ, 

ἀπλοίας δὲ 
οὔσης ἢ Πν- 
λοςἐκτειχέξε- 

ται. 
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αὐτοῖς τοῖς στρατιώταις σχολάζουσιν ὁρμὴ ἐνέπεδε 

περιστᾶσιν ἐχτειχίσαι τὸ χωρίον. καὶ ἐγχειρήσαντες 
εἰργάζοντο, σιδήρια «ὲν λιϑουργὰ οὐχ ἔχοντες, 
λογάϑην δὲ φέροντες λίϑους, καὶ ξυνετίϑεσαν ὡς 
ἕχαστόν τι ξυμβαίνοι᾽ καὶ τὸν πηλόν, εἴ που δέοι 

᾽ 

ὕδρ. 4. 8. 1. Οοάα, ρ!υνῖπι ἐσέπεσε, ραποὶ ἐπέπεσε. Θιονὰπὶ 
ΠΘαἰττπὶ οαπὶ ἴῃ Δπϊπηὶ τηοῦι να]οαὶ, ἐνέπεσε οοτγοχίπιαβ, Οἱ, Π 

91, 4. ΙΥ̓ 84, 3, Ι 24, 8. ΥΠ 80, 8. 

νοῖπι. οοπὶιποιίϊοηϊ ὡς 1 184, 1. 
141, 2, ΠΙ 88, ὃ (οἷ. δάη. ΠΙ 
87, 2), ὅτι 1 90, 4, 144, 2. 1Υ 
Ὁ ΝΕ, ὃ: ὙΠΙ 5; ὅνῦῖν 
[70 ὃς ΞΕΡῸ. ΟΣ Ὁ Ὁ ΠΘΣΙΘῚ 
1017: 8..ὄ 15. Δι ΤΥ .90;. ὅ.. 1] 
90, 8, ἤν ΠῚ ὃ1, 1. ΥἹ 18, 1. 
18, 4. 79,1, ἔνα ΙΝ 81, 8. δ᾽π|- 
᾿ἰτον ρτοποπηὶηὶ γεϊαίίνο ΥἹ 898, ὃ. 
στ: 10} ΣϑΟΘΣ ας Οὐ 
ΟἸαβ5., 4αἱ Ποθταθο δυοίοτα ἧσύ- 
χαξον ὑπὸ ἀπλοίας εἀϊᾶϊ!, εἶ 
Ἀπηδ], 91}. 1810 ν». 822. -- 
αὐτοὶς τοῖς στρατιώταις. 
ΜΈΠ65 πανὶ σαύϊοης ᾿πηρϑάϊια οἰϊοβὶ 
ἰρϑὶ ((.ὄ 6. 518 βροῃίδ. Οἷ 1Π 
θῦ, 2. ΓΚ 00, 2. 128,4) 14 ἐδοθνπηΐ, 
«αοὰ ΠοηπΟβ.Π6 65 οἷβ Ῥθυβιιδάθγθ 
ἔγιιθυα οοπδίι8. οὐαὶ, -- πὲρι- 
στᾶσιν. Μαυίαίᾶ 5οπίοπίϊα 
ἱπιοργοίαίαν ΗΘ], ,. 5 ̓ Πῃρ]Ἰοῖον 
Ἰη 6] ]Θοίπι8, ΟΡ᾽ ποῦ, ψϑυΟΥ δϑί, αἱ 
τῇ 65 πἀπάϊαᾳτο ΔοΟσαν ΓΘ ἢ 65 
[οἰ τοῦπι5 ἃ 065} πηπη ΟΠ 6 Ιη 
Ἀροτθδδὶ 6886. αἰϊοαηίιν.΄. ΑΥΠ. 

ἐκτειχίσαι τιοᾶο 6δβι ἃὉ- 
8οΊν δυο πηι 1 0Π6Π1, πιοᾶ 0, οὖ ᾿ϊς, 
οὐληΐπο δη αηἶν. Οὗ, ΙΝ 45, 2. 
ΠΑ, ὅ, 30). 8: “ υδῖς, ᾿6)ἃ Τὰν. 
ΧΧΙ 7, 7. Μίνδηι νϑυθοσαπὶ ὡς 
δὲ οὐκ... τὸ χωρίον οχρ]ϊοὰ- 
τἰομθπὶ ρτγοροβυῖ ΜΠ ]6γ- δέσιιο- 

- δίηρ Αὐϊβίορ!, Ρ. θθῦ 544.» 48 ΠῚ, 
βὶ ρίδοοί, νά ἀριὰ Ἰρϑβυιῃ, 

8 9, σιδήρια, ἴεττος ἴῃ - 
Βίγασ οη ἃ, ἴθγυδηθὴ ὑᾷ, 
λιϑοῦυργ α. Ἰπβοϊθηιὶαβ. πὶοὸ δά- 
ἰδοῖΐνο Ἰορίταν; ἡδτη, Δ}101 (τι 69, 
3) λιϑουργόὸς 5005. {Ἰ νη} 6ϑί. 
Αρυᾷ Ρο]]. ΝῚ 195 εἱ ἀρυὰ διυϊὰ, 
ἴῃ ν, λογάδην Ἰερίταν ἀυϑουρ- 
γικά, 564 ἰἃ 5ῖ9 ἀϊοὶ πο σθγιϊι5 
οϑί, ἱπηὴο νυ] σαίο ΡιΓΟοΙ ΠδΙῸν 

θτορ. Νγββ. λιϑουργοῖς ὀργά- 
νοις 5ουῖῦθη8. ]1α, Ὀὶμά, ἴῃ ΒΊ6Ρ}}, 
ΤΠ65... ΥἹάθίαν σιδήρια λυϑουργά 
ΔΟΟΙραΓΘ ΠΟἢ ἰὰ πὶ ΡΓῸ θυγδηιθητ5 
δα οἰαθοταπᾶοβ αιδηὶ δα εχ πιθη- 
ἀοβ ἰαρίάοβ. [Αὐαπιθη} 50}10]. 
ἜΧΡΙ. λαξευτήρια, 504] ρεηαϊ5. οἱ 
ῬοΙἸθηα 5 Ἰαριάϊθιβ ἀρίϑ. “ἢ 5 661". 
᾿θ14. Βδοῖθ βοῃο}. Οἷ, δάῃ, ρυοχ. 
--λογάδην φέροντες; στ πὶ 
ἀο] σῦν (βῖνο 56] θοῦ 05) σοτη- 

2 

Ροτντίδηθθδ, 4υϊαὰ οαθάθγθ δο8᾽ 
ποὴ Ῥοίΐογδηῦ, Οἷ ΙΝ 81, 2. ΨΙ 
66, 2. ϑομδοίοε ἴῃ ϑίθρἢ. Τ]|165. 
ποῦ βεἰθοίοβ, 868 οο]θοῖοβ 
ἰαριᾷθ5 ναὶ ο586; δὐ 1Π84 Ἰηῖεν- 
Ῥυδίδιϊο τϑιϊαθο τιϑυιὶ νοοα Ὀ.}}, τὶς 
σὐπὶ 46 γα} ] 0115 ἀἰοϊτυν, θϑὺ οοη- 
νϑηϊθηίϊον, ΟΟπίγαγι πὶ 6556. ἰὸ- 
αιθηάϊ σοηι5 λέϑοι ἐν τομῇ 
ἐγγώνιοι 1. 98, ὅ δάποιαι Ὀϊὰά. 
»»ϑυσποίαγα ᾿γυἶτ|8. Θα516 1, Ῥναθίου- 
4παπὶ απο πηΐπιι5 δαί, δηνααῖθ- 
βίπιο Ογοϊορίδθ, ατᾶθ νοοϑίῃν, 
Δυοἢἰ ἐθοῦιταθ σθηθυΐ 51Π}}}}8. νἱά6- 
ταν [πἶ556, οαἶτι5 ΘΧ ΘΠ Ρ ΠῚ οχϑίδι 
ἴῃ ΤΊ  πιΠ15 πιοθηϊθιβ. Νὶα, 616}}. 
ΑΥΡῸ]. 0. 14, ΙΌΪ ἱπίουνα!α 
τπιϑῖου πηι ΒΆ χουν ᾿Δ 0 }}}}5 Ἔχ ρ  οία 
ογαηΐ, αποᾶ ἰρϑαπὶ ΡΥ ἴδούιηι 
6586. ΡΥΟΌΔΌΝ 6 δῦ; δὴ ΟΡ Δ.]Ο, 
αποὰ ΤΊιπο. ἴθ ραυὶθιβ ααῖθαβ- 
ἄἀδηι ορευὶβ δα αἰ δἱτιπι 6586. ἀϊοῖυ, 
δὰ πο5 ἰαρίᾷθβ βοϊἀδπᾶοβ ορὶὶβ 
οὐαῖ, οαπὶ δῖ οτὰ 5αχᾶ 588 τηᾶρηϊ- 
υὐάΐηθ οὐ ροπάθιβ ἤγῃηα θβϑϑϑηῖ, 
Ατὐα, ΟΥ, Ρυ]]]. ΒΟ}. 1, ἃ. Ρ. 4 
εὐ Μα6}1. ἙἘπομίνά. Ανοηδθοοο.. 
8 209. -- καὶ ξυνετέϑεσαν. 
Π6 ὑγδηβῖτι ἃ ραυιοῖρὶο δὰ νϑυθιι 
ἰπϊταπι οἵ, δά. ΤΥ, 4, - ξἕν- 
βαίνοι, ἰ. 6. ξυναρμόξοι. -- 
καὶ τὸν πηλόν «οἱ, Πογαπὶ 

ἴῶς:: 
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χρῆσϑαι. ἀγγείων ἀπορίᾳ ἐπὶ τοῦ νώτου ἔφερον 
ἐγκεκυφότες τε, ὡς μάλιστα μέλλοι ἐπιμένειν, καὶ 
τὼ χεῖρε ἐς τοὐπίσω ξυμπλέκοντες, ὅπως μὴ ἀπο- 
πίπτοι. παντί τὲ τρόπῳ ἠπείγοντο φϑῆναι τοὺς 
“Ἰακεδαιμονίους τὰ ἐπιμαχώτατα ἐξεργασάμενοι, πρὶν 
ἐπιβοηϑῆσαι" τὸ γὰρ πλέον τοῦ χωρίου αὐτὸ 
χαρτερὸν ὑπῆρχε καὶ οὐδὲν ἔδει τείχους. 

ὅ. Οἱ δὲ ἑορτήν τινα ἔτυχον ἄγοντες, καὶ ἅμα αατενς τῆς 
πυνϑανόμενοι ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποιοῦντο, ὡς, ὅτ᾽ ἂν ἐ ομν τ 
ἐξέλϑωσιν. ἢ οὐχ ὑπομενοῦντας, σφᾶς ῇ φαδίως βεκέωνις οἵ 
ληψόμενοι βίᾳ" καί τι καὶ αὐτοὺς ὃ στρατὸς ἔτι ἌἜΠΕΘΙΕ 
ἐν ταῖς ᾿᾿ϑήναις ὧν ἐπέσχε. τειχίσαντες δὲ οἵ ᾿4ϑη- ῥαονπο ΑἸτον 
ναῖοι τοῦ χωρίου τὰ πρὸς ἤπειρον καὶ ἃ μάλιστα πλέουσιν. 
ἔδει, ἐν ἡμέραις ἕξ τὸν μὲν 4ημοσϑένη μετὰ νεῶν 
πέντε αὐτοῦ φύλακα καταλείπουσι, ταῖς δὲ πλείοσι 
ναυσὶ τὸν ἐς τὴν Κέρχυραν πλοῦν καὶ Σικελίαν 
93 , ᾿ 

πείγοντο. 
θ. Οἱ δ᾽ ἐν τῇ ᾿Ἵττικῇ ὄντες Π]ελοποννήσιοι οἱ δὲ Πεῖο- 

ὡς ἐπύϑοντο τῆς Πύλου κατειλημμένης., ἀνεχώ- δ μνε ΕΣ ΕΠ 
ρουν χατὰ τάχος ἐπ᾿ οἴχου, νομίζοντες μὲν οἵ ἐκ τῆς ττι- 
“ακεδαιμόνιοι καὶ Ἶἅγις ὃ βασιλεὺς οἰχεῖον σφίσι ΤΊ 

ΟΥ. «ἄη. 1Π| ἐνάργειαν ἴπτα Ἰατιᾶαι 5080]. θὲ 
πηλοῦ νο06 οἵ, δάη. 1 98, ὅ. -- 
τοῦ νώτου. Ὅς β5' ποι αν} οἵ, 
6 Π: 11 59.5.4. 5Ξ70;.3. 

8 8. φϑῆναι... πρὶν ἐπι- 
βοηϑῆσαι. ϑυδίεείαπι ἰηβηϊεῖνὶ 
ἐπιβοηϑῆσαι οαάοθιη αἰἰνδοιίοπα 
οὈϊδοίιτα βαρουῖονῖβ φϑήναι ἴα- 
οὕπιπι δϑί, ἀθ 4πὰ νἱά. δάπ. Π 21, 
1. -- αὐτὸ καρτερόν. Απιθᾶ 
3.2 φύσει καρτερόν, αη46 ᾿ἰᾳποί, 
αἰϑὰ βὶ. αὐτό. Οἵ, 69, 2. Τιπὶ 
οὐδέν οΞι οὐδαμῶς. 

παρ» δ." 01 δορτὴν 1... 
ἄγοντες. ας ἀδ ολιιδᾷ ἃ τηϊ- 
{πᾶ δι πορϑηΐ, ΟΥ, δάη. Ν' 84, 
3. --ὀ ἐν ὀλιγωρίᾳ ἐποι- 
οὔντο. Οἵ: οὶ Ρ. 2382. --- ὡς 
.«ὑπομενοῦντας. Οἵ ΜΑι}. 

Ὧν. 8 ὅ08, 8. Βιυίιπη. τ. 8 145 
86, 7. --Ἐ ἐν ταῖς ᾿Αϑήναις, 

αρυὰ Ατη6Π8. 
δ 
2, καὶ ἃ... ἔδει. Ὀϊοεῖς 

καί, αυἷὰ οὐἶατα ἴῃ ρΑγίθι5 ποη- 
Π}}18. δ ΠΊΆΓΕ. νΘΥβ᾽8. τη ἢ Π]0η6 
50} 118 ΟΡτ15 ἴοι, Οἱ, 18,1 εὐ 1θὶ 
αάπ, --- ἐν ἡμέραις Ἐξ; Αἱ 
ῬΙοά. ΧΗ 61 ἐν εἴκοσιν ἡμέραις 
ἐτείχισε τὴν Πύλον, ἴοτία556 ἀδ 
ἀπίνουβα πη} {10Π6 ἸΟ4116Π5, οἰβὶ 
τὰ πρὸς τὸ πέλαγος τετραμμένα 
οὐἴδτη ᾿ηῇγα ο, 9 ἴῃ ἤν ΠῚ ἰ5β᾽ ΠῚῸ ΠῚ ΤῸ 
ΠΥλΠἾτα ΤΘΡΘΙΪΘΠιΒ5, --- τὸν. 
πλοῦν .. . ἡηἡπείγοντο. (Οἵ, 
δάη. ΠΠ| 2, 8. 

αρ. 6. 81. ἐπύϑοντο 
Ὁ κατειλημμένης. Οοηῇ. 

ΜΆμ. αν, ἃ 849 8άη. 2. Κσιθο. 
σιν. 8 47, 10 δάη. 11. -- νομ ί- 
ἕξοντες οἵ “Μακεδαιμόνιοι. 
Ὧθ ποπηϊηδίϊν5 οἵ, δία. ἅτ, 
8 ὅθ2, 1 δάη. 1. Κιιιθσ, ὅἃγ. 
ὃ δ0, 9 δάη, 1, Οἱ 11 δ4, 2. ΙΧ 



Ἠιόνα Δῆεν- 

δαίων ἀποι-: 
κίαν Σιμωνί- 
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τὸ περὶ τὴν 1Ιὐλον᾽ ἅμα δὲ πρῷ ἐσβαλόντες καὶ 
τοῦ σίτου ἔτι γλωροῦ ὄντος ἐσπάνιζον τροφῆς 
τοῖς πολλοῖς. χειμών τὲ ἐπιγενόμενος μείζων παρὰ 
τὴν χαϑεστηκυῖαν ὥραν ἐπίεσε τὸ στράτευμα. 
ὥστε πολλαχόϑεν ξυνέβη ἀναχωρῆσαί τε ϑᾶσσον 
αὐτοὺς καὶ βραχυτάτην γενέσϑαι τὴν ἐσβολὴν 
ταύτην" ἡμέρας γὰρ πεντεχαίδεκα ἔμειναν ἐν τῇ 
᾿“ττικῃ. 

{. Κατὰ ὁὲ τὸν αὐτὸν χρόνον Σιμωνίδης 
᾿ϑηναίων στρατηγὸς Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Θράκης. 

δηφ᾿4ϑηναῖος Μενδαίων ἀποιχίαν. πολεμίαν δὲ οὖσαν. ξυλλέξας 
μάτην αἷρεῖ.» 

Πελοποννή- 
σιοι παρα- 
σκενάξονται 
ὡς Πύλω 

᾿Ιϑηναίους τὲ ὀλίγους ἐκ τῶν φρουρίων καὶ τῶν 
ἐκείνῃ ξυμμάχων πλῆϑος προδιδομένην κατέλαβε" 
καὶ παραχρῆμα ἐπιβοηϑησάντων Χαλκιδέων καὶ 
“Βοττιαίων ἐξεχρούσϑη τὲ χαὶ ἀπέβαλε πολλοὺς 

τῶν στρατιωτῶν. 
ὃ. ᾿ναχωρησάντων δὲ τῶν ἐκ τῆς ᾿Δττικῆς 

ΤΠελοποννησίων οἱ Σ᾽ παρτιᾶται αὐτοὶ μὲν καὶ οἵ 

(ἀρ. 1. Ἠιόνα Δυρ. τ. Βεκκ. ργὸ νυΐϊσδΐ, Ἠτϊόνα. Εν ἀρυὰ 
Ηανροοταῖ. ἴῃ ν. ᾿Ηϊών, πόλις Θράκης, Μενδαίων ἀποικία, {{ιτογὰ - 
ΠΕ ΟΥνάο ὁ {πιγεϊν απὶ 6556 ἀοπιοηβίταῖ, Αοοθαϊι, ααοα ἴῃ (855. Ὁ. Ἐ᾿ 

Χο ὥρα. ᾿ΗΠόνα δχαύϑίαν Οθβίαι ἰδιη θη Εἰιδίδ, δὰ Ηοπιον, 1]. 
τὰ 119 Βοπι. ὅτι δὲ Ἠιὼν δισυλλάβως καὶ τόπος ἐστὶ Στρυμό- 
νος, καὶ Ηϊὼν τρισυλλάβως πόλις ἐν Χερσονήσῳ παρὰ 
Θουκυδέίδη καὶ ἄλλη πρὸς τῇ Πιερέᾳ. Οείονιηι οἵ, 54,198, 1. 

48..4:.. Υ͵ 81:2. Ξ πρώ ἀθ ἀπ διγγηιοπίδιῃ (1 98. 1. 102 544.) 
το ΡΟΥΘ αἱ ν Π 19,1. -- τοῦ 5815 ἀδπηοηβίγατιη δὲ ἴῃ δα. πηδὶ, 
σίτου ... ὄντος. Οἱ. 2,.1.-- 12. ϑδθ5ᾳ. 564 δείδηιν ἴῃ Οἰον- 
ἐσπάνιξον τροφῆς τοῖς δ50680 5ἰϊϊᾶπι| εἰ Ρίουΐϊδηι. 4188 
πολλοῖς, 50 παίΐδη βῖ6 ἔτ οοπιπιρπιοιᾶὶ Επβίαι. (οἴ, 54,), 
ἄδι ρυῦβϑδίθη ΤΠοὶ! νἀθβ ιρηϊβοδῦὶ ἴαστο πθσαὶ Ανῃ. ἔδηη 
ἤξονοβ πἴσπι ϊη] ἄπο ἢ 6. ἀδ αὐ Πεἶἰ6 ρίαν ἀγθϑπὶ ἴῃ ΟΠ Α]- 
ΠΡ 6 π5πιΐττ61, Βιπλλ πη. ΜΠ οἱάϊοα οΟἸοοδη πη 6856. Ὀγδν ον 
ἘΠ ἣν ἀπορῶσι πολλαῖς ναυσὺὲ δάποιαι Θά. ΜΘ], ἀε Μδρρα, 
τῆς τροφῆς. -- χειμών, ἴτὶ- ρ. 36. [ῃ οτὰ Βίδβα!ιῖας ἰηΐον Βοί- 
ΒΒ, ᾿ριηροβίαβ ραν, εἰ- ὕθὴ οὐ ΔΘ ροΙϊπ [τιῖδβ 6 πλι}15 
θοῦ, ΟἿ, δάη. 1Π 91, 4. ---ὀ ργοῦᾶνθ βιπάθι Οουβίπουν Μίδορά. 
παρα, υι1 38, 8, υδῖ οἵ, δΔᾶη. [1 ν. 119 ἫΝ - Μενδαίων. 

8 ὃ. πολλαχόϑεν, Ριοριῖξ 6 Πνὶ5 νἱὰ, ς, 198. 6 μέν ποῃ 
τὐῖθι5 ἂἀθ οαιιϑῖβ, αὖ ἰοοθηΐ σὰρθ- δαάϊιο οἵ, ἀν Ἰ 12, 8. -- ἐκ τῶν 
υἷογα, ς φρουρίων. Θὰ ἴῃ Πᾶς γϑρῖοπθ 

ὕᾶρ. 7. Ἠιόνα. δε 5οτῖριανα. ἢδινοθαυῖ ΑἸ θη θη β 68, 
ποπιῖηὶβ οἷ, βᾷ, Νο 6556 ΕἸοἢ Θ ἢ] ὅλρ. 8.ὄ 1. τῶν ἐκ. ΟΥἾἁ απ. 



τῷ 

ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΙΡ 6: 1. 8. 11 

ἐγγύτατα τῶν περιοίχων εὐδϑὺς ἐβοήϑουν ἐπὶ τὴν προσβαλοὺν - 

1Πὐλον. 
᾿ “-, “ 9 , 9 5 

ἐγίγνετο ἡ ἔφοδος. ἄρτι ἀφιγμένων ἀφ 
στρατείας. 

, - πόννησον' βοηϑεῖν ὅτι τάχιστα ἐπὶ Πύλον, 
» σ - τς - ᾿ οὔ͵ 

ἐπὶ τὰς ἐν τῇ Κερκύρᾳ ναῦς σφῶν τὰς ἑξήκοντα 
- : ΝΜ νΣ νῃ. 4. ΤΟ 

ἔπεμψαν. αἱ ὑπερενεχϑεῖσαι τὸν Πευκαδίων ἰσϑιιὸν 
ἈΞ ῊΝ ἌχΩΣ ᾿ “, » , 3 Ὶ “- 

καὶ λαϑοῦσαι τὰς ἐν Ζαχυνῦῳ Ἅττιχας ναῦς 
9 “ ΓΑ ’ κ - . Ζζᾳ4 ΜΕ ““οἂΜ 
ἀφικνοῦνται ἐπὶ ΠΠυλον᾿ παρὴν δὲ ἤδη καὶ ὁ πεζὸς 

, Ὥς ΛΕΊΑ ΧΕ τὰ ΕῈ 
στρατός. “μοσϑένης δὲ προσπλεόντων ἔτι τῶν 

͵΄ ῃ ΄ ἐᾷ -» 
ΠΠελοποννησίων ὑπεχπέμιπει φϑάσας δύο ναῦς 

ἀγγεῖλαι Εὐρυμέδοντι καὶ τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶν ἐν 
΄ . ς " ΄ Ζακυνῦῳ ᾿“ϑηναίοις παρεῖναι ὡς τοῦ χωρίου κιν- 

᾿ » - Ἁ ᾽» "» δυνεύοντος. καὶ αἵ μὲν νῆες χατὰ τάχος ἔπλεον 
ν . ᾽ , ς ᾿ , Ω͂ ε . ι 

κατὰ τὰ ἐπεσταλμένα ὑπὸ Ζημοσϑένους οἵ δὲ 
ς " ΓΒ “Ἰακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο ὡς τῷ τειχίσματι 

αν δὰ εἰ - - κ ᾿ 
προσβαλοῦντες χοατά τὲ γῆν καὶ χατὰ ϑάλασσαν. 

΄“ » Ὑ2 Ε) ἡ ἢ Ἁ ἐλπίζοντες ῥαδίως αἱρήσειν οἰχοδόμημα διὰ τα- 
΄ ᾿ ΄ ᾿ 3 ΄, , 

χέων εἰργασμένον καὶ ἀνϑοώπων ὀλίγων ἐνόντων. 
Χ - Α ᾿" ᾿ ᾿ 41} |2 - ΤΠ, , 
προσόεχομενοι δὲ χαὶ τὴν ἀπὸ τῆς Ζακυνϑου 

ἡτς “- ᾿ν - τ Ἴ τῶν ᾿ἀττικῶν νεῶν βοήϑειαν ἐν νῶ εἶχον. ἢν 

τῶν δὲ ἄλλων “Ιακεδαιμονίων βραδυτέρα 
ἑτέρας 

(ἀρ. 8. 8 1. 
μος ΠΡ 

8 δ, τῆς Ζακύνθου. 
ἤδθο ἰηβαΐα Ὀἷξ 8 2 οἱ 8 
ΓΔ. 

στρατείας. ἴῃ ᾿ἰγ]8 τη55. στρατιᾶς. Οὗ 5ἅ. 

Τῆς οτη. ἴτ. Ναὶ. Μ. Η,; 5364 ροβίᾳιδηι 
ηοτηϊπαίη οβδί, ἀντ οα ἢ} αἀάϊίιπι τη] ππηῖι5. 

δά, ΠῚ 81, 1. --- τὰς ἐν Ζα- 
Οἱ, δάπι 1 101. 3. -- τῶν δὲ κύνϑῳ .. . ναῦς. Ὅε Επιγ- 
ἄλλων, ἱν 6. τῶν μὴ ἐγγύτατα πιεοάοῃιῖβ οὐ Βορῃοο 5. οἰαββο ἃρὶ 
οἰκούντων. οὺ ἀοοεὶ ΒΙοομπιί, οἱ. ς, 18 οἱ 

ε 

118;.2. τῶν περιοίκων. 

8 2. περιήγγελλον. ΟΥ. ἀρρᾶτοὶ οἰαγιββίπιθ ἐχ ἐτον ο 
6... Ι116, 1. 1Π| 10, 1. --- τὰς πεξὸς στρατός. ἘΠ ΠΝ καὶ 
ἐν... τὰς ἕξήκοντα. Οἷ. δισχέλιοι ,ἐἰἐβίθ Πιοά, 
ς. 3. οὐ ἀε σφῶν δ84η. 1 38, 2. 8 4. αἱ νῆες ... ἔπλεον. 
»»θ1οὰ., αὐνίάδιαν, τεσσαράκοντα Νάν 685 16 Υ φοϊεθαπί, ἄσπι Ῥτοχὶ πη 
πέντε ΧΙ 61.“ Ὁ ἃ 55. Ετ ἰηΐνα 
11. 2 δρυὰ ἴρϑβιιηι Τῆπο. αφιδάγα- 
Θίηῖα {γὸ5. ΘΟΠΙΠ]ΘΠΙΟΥϑ ἢν, Π6 
40 ἀἰββθηβα οἴ, ἀάῃ, 11, » 
ὑπερενεχϑεῖσαι τὸν 
ἐσϑμόν. Ὅς τὸ νἱᾶὰ. αἄηῃ. ΠΠ 
15. 1, ἀ6 Ιμοιιοδάϊοτιπι ᾿ἰ5.Π πιο 

“αἰ 

Θογαηίαν, δαηί Ἰρίίαν πᾶν 5. ἀπο 
δὰ ἀνοοββθηἀδηὶ οἰ 556 ΠῚ Πιϊββ8Ε, 
Π0 ἢ ἰρ5ἃ Ο[8 5818. --- τὰ ἐπεσταλ- 
μέμα, πὶ ἃ ἢ 48 ἴδ. 

8 ὅ. τὴν βοήϑειαν. ,,β6η- 
τοητῖα παἰπι5 Ἰοοὶ οβὲ ΡΘΙΟΡ ΟΠ 65105 
ΘΧϑρθοίαββο οἱ ρυδουϊάϊββο Ατιὶς 

τὲς κατὰ τὲ 
γῆν καὶ κατὰ 
θάλασσαν 
καὶ ὁπλίτας 

περιήγγελλον δὲ καὶ κατὰ τὴν 1]ελο- διαβιβάξου- 
καὶ σιν ἐς Ζφα- 

κτηρίαν. 
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ἄρα (ιἰἡ πρότερον ἕλωσι, καὶ τοὺς ἔσπλους τοῦ 
λιμένος ἐμφράξαι. 

[κ᾿ 

οπῶς αἡ ἡ τοῖς ᾿Αϑηναίοις 
ἐφορμίσασϑαι ἐς αὐτόν. ἡ γὰρ νῆσος ἡ Σφακτη- 
οία καλουμένη τόν τὲ λιμένα. παρατείνουσα καὶ 
ἐγγὺς ἐπικειμένη. ἐχυρὸν ποιεῖ καὶ τοὺς ἔσπλους 

’ -»" ἕω »ὝἪ ’ Ν 

«στενούς. τῇ μὲν δυοῖν νεοῖν διάπλουν κατὰ τὸ 
τείχισμα τῶν ᾿᾿ϑηναίων καὶ τὴν Πύλον, τῇ δὲ 
πρὸς τὴν ἄλλην ἤπειρον ὀχτὼ ἢ ἐννέα" 
τε καὶ ἀτριβὴς πᾶσα ὑπ᾽ 

681 ΟἸΆ556 τη αἰ οὐε ἃΠηϊοδ πὶ Δι Χ 1] 10 
γΘη ΌΓΆΤΩ ΑἸΠθπἸθηβῖθαβ, 4] ΡΥ 
δγδης ἢ Ὅπκ. -- καὶ τοὺς ἔσ- 
πλους... ἐμφράξαι. Καΐέ, 
'. 6, ῬΥΔΘίοΥασλ απο ἱπιρθίιβ 
[ᾳοογθηΐ, 
8 6, ἡ νῆσος ἡ Σφακτη- 

ρέα. Ηδδθο 40 4115. βου!ριουῖθιιβ 
Σφαγέα ἀϊεῖναν, Ὑιὰ. Αοιοῦ. 
δα Ρ]αι. δίεποχ. ο, 80, Τύοβ ὅρΡῃαᾶ- 
οαἷαβ δηίθ ΡΥ πὶ ἰϑοθῦθ ἃἰβυτηδί 
ΡΙη. Ηἰϊβί, πϑί, ΤΥ 19, δὅ. θιιαβ 
ἰδ ηῖαπὶ δϑποϑβοῖν δἴπ6}}, Πον. 1 
Ρ- 458. Νυχπηθγιπι Ποὴ ἀδἤηϊ Χοη. 
Ηϊβο 123,81, Τογα ργδοίον ὅΡ8- 
οἰθγίαη 56 ϑραγίοδπι (Ἀν δυίηὶ ἴῃ - 
5.81} οἱ θ8ΠΊ, 486 ποάϊθ Ρᾷγθα 
νοσαίαν, ροίθϑὺ 6558 ΚΙ οηακὶ Ἰηίαῦ 
ΘΡΠΔοίο 8 ΠῚ οὐ ΘΟ π Πα η θη πηράϊο 
ἰῇ δἷπὰ Ανδυὶηὶ βἰία, ΟΥ. Βαυγβίδῃ. 
ἄδορν. ΠΡ, 1706, 1. -- παρα- 
τείνουσα. Ὅδ νἱ Ἰιυΐτι5. νϑθὶ 
ἰπ γδηβιίνα οἵ, Ἠδιοά. 1 308, ἀδ 
γΟ ΟΜΝ 80... Ιο8 96. 
Βύγαρ, 869. --ὀ τῇ μὲν 
ὀκτὼ ἡ ἐννέα. ,,ΑὐβιτΆ}}18. ἴη- 
ἰγοϊθαβ οοτίθ ρὶὺβ 1200. σαθὶϊο5 
Βυϊαπηΐϊοοβ [γᾶν 5, που πὶ 5ἰη- 
ΘῸΪ το Π05 ρ6άθ5 δοραμπδηί,] ἰαΐιβ 
οβϑὲ (οχ σὑϑοθηῖϊ αὐυδάδη) ἀϊπηθη- 
5Βίοῃθ. δᾶθο δηρ}}5 1400. οὐ 
ἀϊοπία" 6556), βδρίθη γΊ 0Π8}}5 
οἰγοϊίου 180. Οπογαπη Πα ΘΓ ΟΥι ΠῚ 
ΓΙῸ ὩῸΠ ΘΟηΒΘη , ἃ0 8] 86ρίθ:- 
τὐἰ ΟΠ Αἰ 6 ΠῚ ̓ πύγ Οἵ [1 ΠΔ ΠΟΥ Δ ΠῚ ΘΟΠῚ - 
Ρανδίϊ 5 ν θ !θπλιι5. 6556, γ θυ θτι5 
ΓΘ ΠΉΪ θ115 5ρδιϊηη ἀτισθη ΟΥΌΤΩ νο] 
ἀὐθοθηογαπι ροάπηι, οἰ [ἀρατιαιβ 
(ΓΟ 9115] πον ουθηταν, ΟΡτι5 οί, 
ἰᾷὰ αποὰ ογοαϊ π0ὴ ροίοϑυ,  ΤιΘ ΔΚ, 
Ροϊορ. 1 ρΡ. 418 54ᾳ., αιὶ ἃ Τῆυ- 

Ἂ ὑλώδης 
ἐρημίας ἦν καὶ μέγεϑος 

ογαϊάδ ρογίιβ οδα αὐ τἀ Ἰ Θ Τὰ ἢ: 0} 
νἰ58 1 δι} ἀοουγαίθ Θχδτηϊ δ Δ 
6556 5 ΒΡ Ιοδίαν. ΒΙοοηιΐ. ἴθ πὰ- 
τηοτὶβ ὀκτώ εἰ ἐννέα ἃ ᾿ἰθναν 5 
Ἔγγϑίιη], ἄτῃ. ϑρηῃδοίθυϊαπὶ εἰ 
ῬΥΠᾺΠῚ ΟΥΠΠΪΠ 0 ΠΟΙ 6556 ΘρΑΥΪΟΔῊῚ 
εὐ ΑγδυϊπαπΊ ναίθγοιη οοηϊοϊί, Αἱ 
6χ ποάΐουπο βίαία Ὠ1}}}} σου εϊ σοη-- 
οἰ ρο556, οαπὶ Ἰοσοσιπι παίαν ἃ 
πγα Δ ΟΠ 6 ΠῚ} Βα Ὀϊδτὶς, ἀἰοὶς Οαν 5 
Ῥεϊορ. ΠῚ ρ. 179 5ᾳ. Οοῃέτα Βυν- 
βίδη, ἀδθοσυ, Π ῥ. 176, 2 ᾿ιὸς ἴῃ 
5ΘΡ᾿ΘΠ ΟΠ} ἰαπύιπι ἰηϊγοϊία ἴδ - 
οἰαη 6556 σοηϊθηάϊΐ, οδίθνοα πὶ 
βευϊρίουϊβ ΘΥΓΟΤΘπῚ βία θ παι ΠῚ 
6556, 4ὶ ἴρβα ἤδθοὸ ἰοοᾶ ποῖ 
βρεοίδνενϊε, Οἱ. ρϑι]ο ροϑὶ εἰ 
18, 4 δἄη. --- ὑλώδης οὶ. Οἵ, 
29,8. --- μέγεϑος... πεντε- 
καΐδεκα σταδίους. Μέγεϑος 
Πῖο Ἰοπρὶ ἀπο, ΠῸῚ ΟἰΓΟΌΪΕΠΠῚ 
6886. ἀροθηϊ ΘΙΆΠΠΟΡ. ΡΙαίαθαυ, 
Ρίδιῖ. Ρ. 9ὅ. ΒΙοοπ. Ατρη,, Βἷς, 
β8ὶ ας ϑρῃδρία βεὶ ϑρανίοα ἀσϑίθν. 
ϑοᾶ Ιάδπὶ|, αοηὶδπ γα γοῦα ἤδθο 
ἰηβυϊα ἰπ Ἰοποὶ πα ϊη 6 ΠῚ Ὡτηρ ϊι5 
ἀπ οθιι5. ΠΔ}]Π}}18. ΘΟ Ρ ΡΠ ΪΟΙ5. οἵ 
αἰπηϊάϊο ραιθαί, ταπϊτο ῥ᾽ γα αυδηι 
αυϊπαάθοῖπι βιδαὶα οἴ Ποὶ οἱ θα ατο- 
46 ἀθ οαῦβα ἤδη ἰπβα δὴ] ἴ}- 
τ} οὶ νἱχ ρο58586 δάϊι, 568 βιβρὶ- 
ΟΑΙῸΡ 6556. ἡπηο δ δίιιβ Οδβίυ αι 
Ἀνδυῖηὶ, Ποησίᾶο τἀπιθὴ ἴῃ- 
Β.]|Δ6 Δ0 115. αἰϊΐον Θοβηϊτινς; 
πᾶ ΒΘΙ]Π 0 ἰδδία ἀρπὰ 8:, ΨΊη- 
ὁθηϊῖπλ ἴῃ ρϑῦίθ ῬΠγβῖοα. οἷτι5 
᾿Ἰθτῖ, αὶ Ἰηβου δῖταν ὑπ ρόαϊιοη 
βοϊθητ αι ἀθ Μονέε“, ρ. 80 εβὲὶ 
πὰ! 0 πλῖῆοῦ (,.ἀ ᾽ Ἂη6 ᾿ἰθιθ δὲ πῇ 
αὐδάν“). ΟΥν, διϊαπὶ Βίδημορ. 1. ἃ. 
Οὐνεαβ. Ἰ, ἃ. ᾿πβυϊαπὶ ρτὸ ΤΉμποΥ- 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΕΥ̓͂ 8.) 1: 

ἴ περὶ πεντεκαίδεκα σταδίους ιαλιστα. τοὺς μὲν 
οὖν ἔσπλους ταῖς ναυσὶν ἀντιπρώροις βύζην κλή- 
σειν ἔμελλον᾽ τὴν δὲ νῆσον ταύτην φοβούμενοι 
ἡ ἐξ αὐτῆς τὸν πόλεμον σφίσι ποιῶνται. ὃπλί- 
τας διεβίβασαν ἐφ αὐτὴν χαὶ παρὰ τὴν ἤπειρον 

8 ἄλλους ἔταξαν οὕτω γὰρ τοῖς ᾿4ϑηναίοις τήν τὲ 
νῆσον πολεμίαν ἔσεσθαι τήν τὲ ἤπειρον ἀπόβασιν 
οὐκ ἔχουσαν (τὰ γὰρ αὐτῆς τῆς Πύλου ἔξω τοῦ 
ἔσπλου πρὸς τὸ πέλαγος ἀλίμενα ὄντα οὐχ ἕξειν 
ὅϑεν ὁριώμενοι ὠφελήσουσι τοὺς αὑτῶν). σφεῖς 
δὲ ἄνευ τὲ ναυμαχίας καὶ κινδύνου ἐκπολιορκή- 
σειν τὸ χωρίον κατὰ τὸ εἰχός, σίτου τὲ οὐκ ἐνόν-. 

9 τὸς καὶ δι᾿ ὀλίγης παρασκευῆς κατειλημμένον. ὡς 
δ᾽ ἐδόκει αὐτοῖς ταῦτα. καὶ διεβίβαξον ἐς τὴν 
νῆσον τοὺς ὁπλίτας ἀποκληρώσαντες ἀπὸ πάντων 

τῶν λόχων. καὶ διέβησαν μὲν χαὶ ἄλλοι πρότε- 

ἜΡΕ 
ΠΝ δα! 
κατειλημμένου εοα4. ρνδείεν [κισὰ. Μ. Υ, ". 

τ . ἊΞ . . . . ; 5 - 

τμΕ αὐτῶν. ἴῃ Ορτγηβ ἰἰυγ1]5 π|55. τοὺς αὐτῶν. Οἵ 
δά. 

, 4πὶ προκατειλημ- 
μένου παθθης, Οείθγι οἵ, δάμ. 

ἀἸα5. ταῖοηθ πονϑηὶ ἴδια 5ἰϑα ]5 
ΠΌΠΟ ΤηΔΙΟΓΘΠΊ 6586 ἀθοθὲ ΘΑ 16 
αἰβογεραητίαμη ἃ Ἰοοὶ πιυίϑιϊοπε 
γϑρϑίῖϊυ. Βυνγβίδη. νϑῦο ἰ, ἀ. ἢϊὶς 
ἀυοαιιδ ΒΟΥ ΡίΟΥ 5. ΘΡΓΟΥ ΘΙ βίδα, 
-- περὲ... μάλιστα. δες 
18 ἱπίον, 86. οοηϊιποίϑ βΒαηΐ, αἱ 
ὀλίγου ἐς ΤΥ ρα: 1 ἐς δεώπος 
σίους τινάς ΝΠΠ91. ΩΝ 101 δάη. 
ΚΙ Χ Θηςς ΟΥΥ, {11:.1:" 6. ΒΙπ}}}- 
πλ6 ΡΪδί. ὅτις 113 6 περὶ δύο 
μάλιστα θηξβῷ μυριάδας. ΟἿ, 
δάη, ἰ 18. 
ἘΠ. τς τ ΡΣ Ὑ, 6. 
ὥστε εἶναι ἀντιπρώρους, στή- 
σαντες αὐτὰς ἀντιπρώρους. Οἵ, 
Ὠοά. ο. 61. Οὐοπίτα τριήρεσι 
πλαγίαις 51γ}}}} σΟμ 5.110 πι8ὶ δααπὶ 
ϑνταουβαηὶ ὙΠ 59. -- τὴν νῆ- 
σον... ἐξ αὐτῆς. Ὅε Πος 
δενϑοίίοηἶβ σθηθιθ οἵ. δάη, Π 
43 4, 

8 8. ἔσεσϑαι. Δὰ πῆς ἰἴη- 
Πηϊνιιηι οὐ 605, απ βθοιπίαγ, 
6. ΒΌρΘΙΪΟΓΘ ἐποβούμενοι Γερθίθ 
ἐνόμιξον. Οἵ τἄη, 8, 5. -- τὰ 

γὰρ ... ἕξειν. Νᾷπι ἱρ5ῖμ8 
ΡΥ οὐᾶπι, τὶ ΘΧχοδρίο 
Ροτγῖα5 ἱπιυγοϊίι, απδίθπηι 5 
αἰίὰπὶ ϑβρθοίᾶτγεοί, ἱπιροῦ- 
[0838 6556, πΠ0ὺῃ δδρῦθϊία- 
γι (ρυ δ  {Ὶ 81) 6556 
(φυϊὰ ᾳπ8πι). Ῥονῖι5. ΡΥ] Πὰ- 
Ὀδῦαῦ αᾳυϊάθηι ἱπίγοἰτα πη ἃὉ αἰτὸ 
(οϑίϊαπι βορίθπίνοπα]α 8. 6 88 η.), 
56ἀ ἴρβ8 ἴπ βίπυπη (Ανδυὶ]) 8Ρε- 
οἰαρᾶτ, Οἱ. δᾶπ. 18,1. -- δι’ 
ὀλίγης κατειλημμένον. 
οὐαὶ πῸὴ 58ὲ ἀἴὰ οοοαρᾶ- 
τατὰ 6556, αὖ 6} 6 Π1Ὸπ|}] ἔτι ΠῚ 
6556 ροββεί, " Π οθν, Μοϊδβεὶβ- 
5ἰπηπππῃ ἐδ δουνδία οοαα. 5ου!ρειτὰ 
κατειλημμένου π΄ ἰΔπίδ νἱοίηϊὰ 
᾿ρβίτιβ ποιηϊηὶβ αὐτοῦ (τοῦ χω- 
ρίου) Ξυθαυάϊγο (εἴ, 1Π| 8, 4. 1ν 
41, 4), ΡΓΑΘΒΘΥΕΪπη οἰιπΊ Θ᾽ θη δεν τ5 
σίτου ΡΓΑΘΟΘββουϊῦ, Φυδτο τϑοο- 
Ρίπηυβ Ῥορθτδοὶ δηηθη δίϊ ΟΠ 6 ΠῚ, 
αἰ 0; .3- 
3 9. καὶ διεβέβαξον. Ὀς 

καί οἵ δὴ. Π 95, 4. --Ἡ ἀπὸ 
πάντων τῶν λόχων. ΒΗος 



“Ἰημοσϑένης 
δὲ ὁ ἕν Πύλῳ 

φρούραρχος 
ἀντιπαρα- 
σπευάξεται. 

14 

οον» κατὰ διαδοχήν. 

λῶτες οἵ περὶ αὐτούς" 

ὁ ολόβρου. 

ΘΟΥΚΥΔΊΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Δ, η΄. 9΄. 

γἱ δὲ τελευταῖοι καὶ ἐγκατα- 
ληφϑέντες εἴχοσι καὶ τετρακόσιοι ἦσαν. καὶ Εἴ- 

ἦρχε δὲ αὐτῶν ᾿πιτάδας 

“. “ημοσϑένης δὲ ὁρῶν τοὺς “Ἰακεδαιμονίους 
μέλλοντας προσβάλλειν ναυσί τὲ ἅμα καὶ πεζῷ, 
παρεσκευάζετο καὶ αὐτός. καὶ τὰς τριήρεις αἵ 
περιῆσαν αὐτῷ ἀπὸ τῶν καταλειφϑεισῶν ἀνασπάσας 

ὑπὸ τὸ τείχισιια προσεσταύρωσε, καὶ τοὺς ναύτας 

8. 9, ἐγκαταλειφϑέντες ἴι. ναι. ΝΜ. 
“Μολόβρου. “Μολοβροῦ Οδ4885. Ατρ᾿. Ν δη. [ἰ. Ν᾽ αὖ. αἱ. 

ΟἹ, δάη, 
δεὰ νυϊραϊὰ 

ἃ ρνορυϊατη ἃ0 ἀρρο!!αίϊνο ἀϊϑιεϊηρ αθμ  ππὶ ν᾽ ἀδύτιν" 5ουνδηᾶα, (Οθύθυ 1 
οἷ. ἀθ ἤοὸ ποῃηϊῃθ ΒΟΘΟΚΗ, Ὅονρ. Ιηδουῖρύ. 1 τ. 098. 

δρ. 9. .8 1Σ 

ααϊηαιθ [556 πηαϊς ἀἴοῖν 56}0]. 
δὰ ἢ. 1., αυοόιῖι οοηΐ, 56})0]. 

Αὐιβίορῃ. Τυγϑιβίυ, 484, ϑορίοπι. 
ΡΓδοίθν οἰ 5. Ρυρ 8588. δυάῖο- 
5. 68, 8. ΟἷΥ .αδδὲ. οὐμηϊ τα 
Μ06}1. ον. Πρ. 3838. Ταῖνὶν. 
Ηΐβι, αν. νοὶ]. 1 οχίγν. Ηδαβ. δὰ 
Χρη. ἀε ἢδρ. [Α666. Ρ. 304. --- 
ἐγκαταληφϑέντες, 1{Π1ῚῸ 
ἀδρυοῃ δπδβὶ, Ηδαβ, δὲ ἴΐὰ ἰη- 
το! ]θοῖταν, δοποι {πὶ ἀπ᾽ τα 0063 

Κυπιθοθυὶ, πὶ νυϊσαίαπι ἐγκατα- 
λειῳφϑέντες ταἰτ5. δϑὺ δα Ὀϊοπ, 
Ρ. 296 εὐ ὀοῃίνα (ΟΘΙ]θρπὶ ἴῃ 
Οὐοπιπιθηῖ, δητίαθι, 5τπ4, ἃ. 1842 
ῃι, Βθθν, Ρ. 98, --- εἴκοσι καὶ 
τετρακοσιοι. [Ιάδηι 
ΘΟΕ ΒΙΟΙΟ ΟΕΟΟΣ: 
Εἴλωτες οἷ περὶ αὐτοῦύΐς. 
ΠοΥαπη. Πππηδιλ [Οὐ Ά556 ΘΧ οἷβ, 
συδ6 ἀθ ριρπὰ ΡΙαιαοοηβὶ Πθυοάοι. 
ΙΧ 28 Ιοσδηίιν, αἀοηἶτὶ ΡΌ886 
οχὶβύϊπηαν θΚ85. ΟἿὈ, Μ ον, δὰ Ιβοου, 
Ραῃ. ο, 35. Αἥὔὐ αὖυἱ ἀριιὰ Πογοάο- 
τἀπὶ ΟΠ] ΘΠ] Οὐ θαυ, οὐδ ἢν [ον 5 
αὐπηδύιγαθ ΤῊ 165: απ ΔΘ Τὴ 
ἵπ ρῃδοίενῖα οὐαπί, 6085. ἴδτη αι! 08 
[1556 ραν πἰδνιτη οἱ ἴπ6, αιιοιὶ 
ο, 10 ϑεραπόντων τποπίῖο ἢϊ, οἱ 
«ποὰ ο, 34 544. πἴ}}}} ἀδ Ἰον 8 ΔΙΤηΆ- 
τἀν 6. ΠΊ 1} 1} 5. δὲ, Δα Χο, ατοα 

ΠΟΙοῖα 6 ρα τ 015 Δα] νη τ, ̓ θσίιαν, 
Ρουβρίσαιπι οϑί, ΟἿ᾽, δἰἴδιη ΝΊβοΝ. 
Δηι5. οϊνοι, Τρ. 393 δάη, 

γΘΡΘα ταν 

αἵπερ ἡσὰαν οοαα. ΟἿ «(η. 

9. 51. τὰς τριήρεις. 
νος Οἵ. ὅ, 3. 8, 8. --- αἴ περι- 
ἤσαν. Βδρορίπιιβ ΟἸ 5 5θῃὶ 6 Π16}}- 
ἀπ ρη, αποα 5 σηϊΠοδηάδο βὰιὴς 
πᾶν 65, ατια 6 46 γ 6 10 Ε}58 (ὅ, 2)51} 6 τ 
ΘΥα ἢ Ὁ, ῬΡοβίαυδαπι ἀπο ϑογιη- 
ΚΠ πὶ πηΐββᾷθ βαηΐ (8, 83). Ομ 
ἢδ6 ἀποαμθ ἴῃ γ᾿] οὐδ τ ἢ ΠΠΊΘΡῸ 
δ5ϑθηϊ, π0ὴ 5 ΓΠοϊθρδὶ ἀἴσουθ 1185 
ΘΧ το] οι ῖὶθ [τ8556. προσ- 
εσταύρωσε. Προεσταύρωσε 
οοπίθοῖν ΒΙοοπηΐ, ὁοπιρανδηβ Ψ] 
δ, 1 ἃ]. οὐ ἀε νὲ εγοὰ, ΙΧ 97 
τος τε νέας ,ἀνείρυσαν καὶ 
περιεβάλοντο ἕρκος καὶ λέϑων 
καὶ ξύλων, δένδρεα ἐκκόψαντες 
ἥμερα, καὶ σκόλοπας περὶ τὸ 
ἕρκος κατέπηξαν. ἴΙῃ διθρ]δηϊ 
ῬΠΘΒΔΌΡΟ ΘΧΘΠΊΡἢΪ5. Δη  αἸοΥ  θιι5 
πάν, προσσταυροῦν οἀγδητθι5 

ΓΡ. 1806 ὁ Τινιο, 1. ΓΝ οχοῖ- 
λνὲ προσταυροῦσι τὰς ναῦς, 
«ποά ἤθη Ῥοίδβυ ἢἶδὶ ἢτις 5ρθοίδν, 
[πιϑυρυθίαιαν. ἃποίον ν 8}} 15. 868 
ρΡ115. (π΄ ἰουνὰ}) ἀθραοιὶθ 
ΡΥ θη} 1:6, απο 410] ( 
28, δ) σταυροὺς πρὸ τῶν νεῶν 
καταπηγνύναι Τῆι, ἀἴοαι, ὅθ 
᾿ἰρϑᾶθ ποθ Ππᾶνοθ ΡΓῸ πιιηϊ- 
πηρηΐο νἱάἀδηΐαν ἔμῖ55θ6, οὐἱϊ'͵ {ἰν- 
τηϑηδϊ ὀαιβα να] πὴ δα δοθυιηῖ, 
Ηπΐὸ ἱπιθΡρυοία πὶ ἴανοι Αρρίδη. 
ΒΕ]]. οἷν. Νὶ 838 τὰς τάφρους 
προσεσταύρου. τοὺς ναύ- 
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- 3 “» τ τοι ΓΞ , ν ΓΈ ΔΑΡΤΝ 

ἐξ αὐτῶν ὥπλισεν ἀσπίσι τε φαυλαις καὶ οἰσυΐναις 

ταῖς πολλαῖς Ἐἢ 
πορίσασϑαι. 

οὐ γὰρ ἦν ὅπλα ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ 
Δ μὴν Ἵ 1 ἢ ν χ Ν Ν η “ 

" “ » δ. Ὗ τ ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἐκ λῃστρικῆς Ἤεσση-- 
νίων τριακοντόρου καὶ κέλητος ἔλαβον. οἱ ἔτυχον 
παραγενόμενοι. 

ἄλλων. τοὺς 

ὁπλῖταί τὲ τῶν εσσηνίων τούτων 
« ’ , 

ὡς τεσσαράκοντα ἐγένοντο. 
. 3 ᾿ -» ΄ 

ἀὲν οὖν πολλοὺς τῶν τὲ ἀόπλων 

τ’ - . - 
οἷς ἐχρῆτο μετὰ τῶν 

καὶ ὡπλισμένων ἐπὶ τὰ τετειχισμένα (άλιστα καὶ 
ἐχυρὰ τοῦ χωρίου πρὸς τὴν 

᾿ ΟΝ ἐν ι .-ὔ 
πῶὼν ἀμυνασῦαι τὸν πεΐον. 

9. ’ 

δὲ ἀπολεξάμενος ἐκ πάντων 

8. 3, προσβάλλῃ δι. Διρ. 

τὰς, Υὑεϑηι 65, Π0Ὸ} Οἰαββίδυϊοβ, 
41 δηλ δύδηῦὺ νηί. Οἷν, ΝΠ 1, 
- ὙΠ Τ ΡΙν ΚΘΟΡΎ7--- 
ἀσπίσι τε. Νοη ροββαηὶΐ τὲ -- 
καί ρανιίου! δ᾽ ποία 6556 φαύλαις 
οἱ οἰσυΐναις οἱ [τυιδίγα δα τι6ηά 8πὶ 
πᾶηο θη οἀδηάδο αἰ που αι ῖ5 γατο- 
πθηὺ ΠῚ ὅθ, 8, ΤΥ 11, 1 αἰϊουιη- 
ἀπνν αὶ νῖὰ6 δά. Νβαῖια πιαρὶβ 
ΡΓΟΌΔΌἾ 6 δϑὺ ὑθηηΐρθβ εἷβ 5015 
ἈΡΠΪ5Β ἰηϑίγισίοβ 6856, ατ86 δὰ 
ἀγοθηάδ, πο0ῃ δά ἱπῆϊσοηάα νὰ ]}- 
ἤθνᾷ ἰάοηθα θββϑϑηΐ, Οπᾶτο ἰδοιιηᾷ 

βιϑίπεμάα οβί. Ἐχοϊάϊδβο ροίδβι 
καὶ ἀκοντίοις. --- οἰσυΐναις. 
6 Πῖβ οἰἱρεὶβ β8!| 10 η]5. οἱ. 4}}}5 
ψἰπηὶ Πδἰβ, δη ἴα τιϊ551πιῖ5 δὲ ἴῃ Αϑία 
τ᾽ {8 1551Π}18, νἱὰθ ΒΙοοιηΐ. οἱ 
ἤξεγπι. δὰ Τιιοὶ, ἀθ Πῖβι, σοηβον, 
Ρ. 158. -- ὅπλα 5ιπὶ ϑνανὶβ 
δυιηδίαναο Οἷ, ΝῚ 72, 4. ΥΠΙ|Ι 
97, 1. Ουϊθὰβ αἱ ποπ ἰπδίγιοι 
βαηι ἰηἵγα ἄοπλοι νοσδηίιτ. --- 
λῃστρικῆς. Νοὴ νογθὸ ρἶτᾶ- 
ιἴοα, 56 ρνδοάδιίοτὶα τϑαάϊ 
ἴαθει ΒΙοοπ, Ηδθο τἀπιθη ἀριὰ 
νδίου 5. ρδγ ΠῚ αἰ 5ι] ποι πηίιν:; []- 
νἱτ5 οου τα θᾶ 56ΠῚ Πᾶν 65 οἱ μ᾽ γα ϊοὰ5 
εὐ ρυδϑάδίουαβ νοοαὶ ΧΧΧΤΥ 82. 
86. Οδίουιιπι οἵ, δάη, ΠῚ ΟἹ, 2 
-- κέλητος. Μικρὸν καὶ ὅτε: 
νὸν πλοῖον ἐχρίϊοαί 56Π0], Οἵ, 
ΓΝ 120, 2. ὙΠῚ 38, 1 αἰᾳιια ἐδ 
ἀθηηϊπαῖῖνο 1 ὅ8, 1. --- οἱ ἔτυ- 

κ58. ΟἹ, 

3, » 
ἤπειρον ἔταξε. προει- 
ἣν προσβάλῃ αὐτὸς 
ἑξήκοντα ὁπλίτας καὶ 

Μόβαιι. δ θη. 

χον παραγενόμενοι. ἕο ποὴ 
ἴον ἀθίαυ σαπ, 56 ρνυαθαδπαὶ 
ΘΟΉ5110 δάνθπογαηΐ, ροβία μδηὶ 
ΑἸ ΘΗ Θη565 ἴθ] οΟηβθ δα οοσπο- 
γϑειηῦ (οἵ, 41, 2); 5ϑὰ δᾶἀνθηΐιι5 
Θούαπι τὰ δ οοϊαῖῦ, ὄπα ΑἸΠ6- 
ΠΐΘΉ 565 ΘΟΥ̓ΉΤΩ ΔῈ ΧῚΠ10 τυ ΡΟ 561, 
Νοαῖο σοοϊίαν ροίοβύαβα 4 οάδηι 
τἀ ΠίϑΠ) ΔΥΤ ΟΥ̓ ΠῚ ΘΟΡ ᾽ΠῚ (Γ θ᾽ ἶ δ ᾽65 
αὐδανῖσθηῦ ἴεν ἔπθυύτης, Οἵ, 
Βοθοκι. Οεο. οἷν. 1 ρ. 3588) ἴῃ 
ΜΘ ββϑθηϊουῦιη Πᾶν} 5 ἔα1556, βοὰ 
ὁἃ ἴῃ Ποπλ βίῃ θη ΐἷβ τϑπιτη νἱἀθηίαν 
οΟΠηρα 8556. Ἡδαα ἴδοι !α ΟἸ 556 00 
ΟΥ̓ΘάΔ5. ἘΠΔΠῚ ΠᾶΡΘΠῚ (516 ΘΏΪΠῚ 
τριακοντόρον καὶ πέλητος ἰῃ- 
1616 610} δαπηαιθ ρᾶῦναπη Ῥ θίθν 
ἢ0Ο ΔΥΠΊΟΥΙΠΙ ΟἾτ5 ἀαδαναρὶηια 
γΝ Π|065 σνανὶβ ἃυηαὐνᾶθ ΘΔΡΘΡῈ 
Ροιιῖδϑο.--ὁπλῖται͵ τῶν Μεοσ- 
σηνέων. Σφενδονήτας Με55ε- 
πον ἄποα Οομηοπε ἂρὰὰ ϑδρΠὰ- 
οἰδυϊατη ΟρΘιη {1586 ΑὐΠΘηΪ Θη51]- 
θὰ5 αἴεῖς Ρὰμβ. ΤΥ 90, 

ὋΣ 2 ᾿ . ᾿ 
δ᾽ 2. ἐπι τὰ τετειχισμὲ- 

νὰ... τὴν ἤπειρον, υ] 
Ἰοδσὰ5 πιαχὶπηθ ἵππιηΐῦιι5. οἱ 

ταὐὰ5 οὐαῖ, (ἰὰ 681) τὰ 608} - 
τἰ 6 ἢ 6 ΠῚ νΘΥ5115. -τ ἐχυρά 
Τῆς, ν᾽ δεν δα ἀ 1556, 4ἴα Παθς 
Ρᾶγβ. πο βιὰ ἐπῶν νοῦ ρα δεϊδηι 
παίγα (οἵ, 8, 3. ν 8) πηι ηἶτα 
δΡαϊ : ΠΑΙῚ ὀρογᾶ ἐγ ας; τὰ κατὰ 
τὸν λιινένα Ὑπὰη 155, πῶ Ἄγ τ, 
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τοξότας ὀλίγους ἐχώρει ἔξω τοῦ τείχους ἐπὶ τὴν. 
- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ϑ΄. {΄. 

ϑάλασσαν, ἡ μάλιστα ἐκείνους προσεδέχετο πει-- 
ράσειν ἀποβαίνειν ἐς χωρία μὲν χαλεπὰ καὶ πετρώδη 
πρὸς τὸ πέλαγος τετραμμένα, σφίσι δὲ τοῦ τείχους 
ταύτῃ ἀσϑενεστάτου ὄντος ἐπισπάσεσϑαι αὐτοὺς 

ἡγεῖτο [προϑυμήσεσϑαι])᾽ οὔτε γὰρ αὐτοὶ ἐλπίξοντές 
ποτὲ ναυσὶ χρατηϑήσεσϑαι. οὐκ ἰσχυρὸν ἐτείχιζον, 
ἐκείνοις τὲ βιαζομένοις τὴν ἀπόβασιν ἁλώσιμον 
τὸ χωρίον γίγνεσϑαι. χατὰ τοῦτο οὖν πρὸς αὐτὴν 

τὴν ϑάλασσαν χωρήσας ἔταξε τοὺς ὁπλίτας ὡς 

εἴρξων, ἢν δύνηται, καὶ παρεκελεύσατο τοιάδε. 

ἐπισπάσασϑαι οοἀά. ριδοίεν ἢ., αὐἱ ἐπισπᾶσϑαι παθοι, Οἵ, ἀάη. 

Οἱ, 18,1. -- ἔξω τοῦ τείχους. 
Μαπίτῖο βίαν ΠΟη τι54118 84 ̓ρ58π| 
ΟΥ̓ΔΠῚ Π]8}18. ΡΘΡΪΠΘθδΐ, --- πρὸς 
τὸ πέ λαγος. Ὀϊδεϊπριϊίαγ. ἃ 
βιρουίοτο ϑάλασσα. Οἵ, «ἀπ. 8,8. 
18, 1. -- ἐπισπάσεσϑαι. 
[προϑυμήσεσϑαι]. Ουοὰ ἢ ἴῃ 
οοαά. νυϊρϑίαν δῖος ἱπίθγρυθίϑιιν 
Βιθρῃδηυβ: ραΐαθδαῖ ἴογθ, αἱ 
ΠΟ. 605 8ὰ διάδσῃδππηι Αἱ Ϊ- 
4πὶὰ ΑΙΠἸο ον δ᾽, θυ α 118 5ΘΟ. (1185 
δϑῖ ΟἸαββ. δ.ὰ πϑαιιδ πιᾶὶβ ἰηῆη. 
ΔΟΥΪΒτ1 Γαΐυγὶ νἱηὶ μαθοὶ (οἴ, ὅτ8ῃ!, 
Φδεβι. δτδᾶπΠΊ, Ὁ. 2 5344.) Ππ6αι6 
ἐκ ἐπισπᾶσϑαι νεῖθο ἱπππήνιι 
[αταγὶ ΘΌΒΡΘΙΠΒι15. 6586. ροίοϑὶ (οἵ, 
Ι, ἃ. Ρ. 8 54ᾳ.). Ρτγδϑίεγθα ἀν 55ὶ- 
Τὰ] εϑύ εχ βεηθίϊνο δὈϑο]ιο 
ἀοοιιϑαῦϊν υΠὴ 5. 6οιὶ γθρϑίθυθ, αν 
Θυΐτα ΤΙ αἰ ά οπὶ 50.106 6 ἢ Οὐ τῖ888 
ονθάδπηι5. αιυἃ ΠιιΧΙ ΠῚ ἴῃ Ρτοτη- 
Ρία εγᾶϊ τὸ τεῖχος ταύτῃ ἀσϑε- 
νέστατον ὄν θιδάτγιπὶ αἰβοιϊ- 
ἰαῖιιπὶ ἀἰιὰ5 0} ΒΙοοην, ὁθῃ- 
ἰδοῖανα ἐπισπάσεσϑαι, αἱ πιοάϊὶ 
Γαϊαγ πὶ Ροβὶ θα πὶ δἰ ῬΙῸ ἔαίαινο 
Ρᾶβϑῖνο; τϑιηϑηθὶ ἱπῆη. ἔαϊανὶ 
προϑυμήσεσϑαι οΟὨίγᾷ 5.8 ΠΙΠ ἃ - 
τίοϑθ ἰερδβ οχ νϑυῦθο ἐπισπᾶσϑαι 
ἀρία5. Νβᾷαδ πιαρὶδ ᾿ἰοοὶ ἐπισπά- 
σεσϑαι 6 νϑυῦῦο “προϑυμεῖσϑαι 
Βυβρθηάθγο, ἀὸ η6 βᾶπᾶἃ αυϊάθηι 
Βϑηῖθητία δίο ονδαᾶϊι, Νϑῆλο δὶ πὶ 
ὁοῃτοπάθνα ροΐθβί, αὐ αἰ οἰαύαιν, 
ααοιίϑηῃ {Ππ4 ργορτῖο, 06 8]|16η0 
βιιάϊο ὄν, Ουδπὶ τϑριρ πη 8} 
οἸἴαρ ον νοϊαθυιην νουιθη 8. Ρἃ - 

ταᾶῖοβ ἴοτθ, αὐυ8ὲ ἀθθι!οῦ ποίϊο 
ἃ νοῦ προϑυμεῖσϑαι αἰϊεπα 
6ϑύ. Οὐπὶ δαΐθηι τεϑιἑαῖο ἐπισπά- 
σεσϑαι οπιηΐα τϑοία 56 ᾿δθεδπί, 
τη 0 προϑυμήσεσϑαι ΟΠΊ 56} 15, 
πο. Θοθτᾶθιμη βου ρνῸ {ΠΠ1π8 
Ἰη ΘΓρυθίαπιθηῦο ΠΑ ΘΠιι8, Ὑ θγίθ 
ἰϑιασ: αὶ, ΘᾺ ΠΤ 5 ᾿ἶὸ 
ἱρ8ῖ5. πεν 55 πι15 655 6ΐ, 
ἴογο ραίαῦυδὶ αὐ Δ|Π}1ῚΘΟΘΥ6ῃ - 
{τι Μαάνὶε. .χ ἰπ ἀάν, οΥἶι. 1 
Ρ. 318 ἐπιβήσεσϑαι εἰς ΩΖΘΟΝΣ 
ϑυμήσεσϑαι οοπίοοϊ!, δχοπιρία 
ἸηΠἸηϊ νι αι. οχ προϑυμεῖσϑαι 
ν υθῸ ΒΡΒΠΒΙΕΙΒ αδυυα ἀθθοθαῖ, 
ΟΥ, Βί4}}}. 1. ἃ. Ρ. 8 54. 
8 ὃ. οὔτε ΠΡ ΤῊΣ 

γνεσθαι. Νοὰ δηΐϊπὶ ἔἰν- 
ῃλ1π5. (ΠΠ|}δὴὶ Ρϑυιθ6Π1) ΤῊ ἀΠΙΥ 6 - 
τδηΐ, οχἰβιϊππμδηΐθοβ ΠΘ48Ὸπ6 
586 αὐηαᾳυϑιν πᾶνῖθι5 ἀεονὶ- 
ὀταπι ἱτὶ οἱ 80 11ΠΠ18Ξ, δὶ ρδὺ 
νὶπὶ ἴῃ ἰθυγα οδοθηθογθαεί, 
δ ΒΎθ Ια τὰ ἴδοι! οαρὶ Ρ0558. 
1 Ὀθη6 ἤδδοϊκ,, Ἀθοίο ἀἰοὶ ροϊοβὺ 
βιάξεσϑαί τι) ΝΘ, ὑδλ ΣΥῈ 

8 

τὴν ἀπόβασιν, ἰυϊὰ. 86, 1 τὴν 
ἔφοδον, ὙΠ 22, 2 τὸν ἔσπλουν, 
10, 1 τὸν ἔκαλουν."", δια λοιδα 
ΨΠ 69, 4. Ῥε ἐλπίξ. νὶὰ. δά. 
ΤΑ... Ὄδ ἴμῇ Ρἴδο5. γίγνεσϑαι 
οἵ, δάῃ. ΠΙ| 92, 4 

8 4. κατὰ τοῦτο, (80 
γαϊΐοιθ, βίνθ θὰ ἀὸ οδιυϑᾶ. 
συν 95,.8.. ὙΠ... εκ. 68, κι 
Ατἰβίορη. Νιὺ. 389. ῥδο. 192. 
Αν, 9160. 



ΕΤῸΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΙΓ 9. 10.) ΤΙ 

10. ο,'(άνδρες οἵ ξυναράμενοι τοῦδε τοῦ κιν- λόγος αὐτοῦ, 
᾿ ἕ ᾧ παρακελεύ- 

δύνου, μηδεὶς ὑμῶν. ἐν τῇ τοιᾷδε ἀνάγκῃ υνετὸς ἕται τοῖς 
βουλέσϑω δοχεῖν εἶναι. ἐχλογιξόμενος ἅπαν τὸ στρατιώταις. 
περιεστὸς ἡμᾶς δεινόν, μᾶλλον ἢ ἀπερισκέπτως 
εὔελπις ὁμόσε χωρῆσαι τοῖς “ἐναντίοις «ὡς» καὶ 
ἐχ τούτων ἂν περιγενόμενος. ὅσα γὰρ ἐς ἀνάγκην 
ἀφῖχται ὥσπερ τάδε. λογισμὸν ἥκιστα ἐνδεχόμενα 

το κινδύνου τοῦ ταχίστου. προσδεῖται. ἐγὼ δὲ καὶ τὰ 
πλείω ὁρῶ πρὸς ἡμῶν ὄντα, ἢν ἐϑέλωμέν τε 

Ὅαρ. 10. 8 1. περιεστώς πι.; 5εὰ ΡΑ]. ατ, Ταῦτ. α, ΒΕΚΙ, περε- 
εστός. {τὰ ἰδοῖτὶ αυϊάθπι ἀραιὰ ΒΕΚΚ. ἴῃ δαἀϊί. βίθγθοί. ἀπο, 1. γαί.; ; 
Βεὰ ἴπ ἄμποθιβ ροβίγε πη ῖβ Θογία ἰΐα πΠῸ0Ὼ Ἰδρὶ τηδίουίθιιβ οἰπβάθπι νἱτγὶ 
ΘΧΘΠΊΡ 5 νἱ δία ἀδπιοηδβίνγανϊ. (δίδυμα οἵ 50 1Π|.8. 1. 

μᾶλλον ἤ Ῥα!. Μαιο,, 56 ἤ οπι. ὅδεβ. ὑρ, ΟἹ, 1. ναι, Μ. 
ατ, Πρά, [δὰν. Ἐς, τὰ,, οἱ δέ ργὸ 60 ργδεθθηΐ γοη. ΕΟ. Βορ. . 
ἜΕΥ 2.8}: 

χωρῆσαι. 
ἈοΙβκῖὶο οἱ ἄτη, 

Οαρ. 10. 8 1. Ἄνδρες οἵ 
οοῖ, θὲ ποιηϊηαί. οἵ, Κυιοο, ατ, 
ὃ. Δῃ 2. Δ6π; 7. ξυναρέ- 
βενοιυ.,.. ἘΠ τυπὴ Οὗ, 
Μαῖ. αν. ὃ 825, 1 οἱ ἰηΐγα ὺῦ 
28, 2. Ξυναΐίρεσϑαι κίνδυνον 
Ἰερίπηαβ ΠῸ ΤΙ, 2. -- ἐκλογι- 
ἕομενος. Νόη αἰ ουγθ ἃ 5ἰπι- 
Ῥ οὶ, πἰδὶ απο ρᾶ.}]0 σγανὶι5 6ϑβΐ, 
ἀρρᾶγει ὃχ 1 70, 1. 80, 2.1 40, 
8. -- μᾶλλον ἤ. Οὐϊ μᾶλλον 
δέ ρτδοίουπηϊ, γερθίμηξ ὃχ 81- 
Ῥϑυϊοῦὶθι5 βουλέσϑω ἕκαστος, 
Ῥοϑίθγϊ 8 δχ οοπίγανϊο μη δες. Οἵ, 
Κναθο. δὰ Ὀίοη. Ρ. 116 ἰηΐθγρυ. 
Τὰς, Ηίβιονυ. 1 ὅ2. Μϑίίι. Οἱ. 
8 502 δάη, 2 οἱ 8. 684, 8. 5εὰ 
81, μᾶλλον δέ ἀϊοιαπι 6βί 
83, ὅ. 1Π 82, 2: οοηίνα 5 Π}}ΠΠΠ|ππὴ6 
δίαιια ἢἷς μᾶλλον ἢ Ροβὲ πορᾶἃ- 

: ἰοποίῃ Ἰοσι αν 1 78, 8. 91, 2. ἐπὶ 
40, 4, ΙΝ 623, δι δ 10. 
ὙΠ 0». δ: 5.9. 38, ὃ. 48, 4. 
Β1.14...69.. 3. 81, ὅ. ΥΠΙ 8, 8. 
48,8. δι -ρπερισπέαπκως, 
Ἰαδοηβαϊο, ἷ, 6. ΡΘυΐοα} 15 ΠΟΠ 
ΤΟΡαίδι15, --- καὶ ἐκ τούτων 
ἂν περιγενόμενος, Ξ 6, 
ἐπεὶ, εἰ ὁμόσε χωρήσειε, καὶ 
κ τούτων ἂν περιγένοιτο. Πε 

ΤΒυογαϊαϊ5 ὙΟ]. 11. ϑθοί. 11, 

χωρήσας ΟἹ. Ε΄. Η. Ο. 1. Ιαὰγ, Ζ, ἃ]., 
Βεὰ οἵ, οα, τηαὶ. 

αποά ρ]δουϊί 

ἄν οἵ, δάῃ, ΠῚ 87, 4, Περιγί- 
γνεσϑαι ἔκ τινος, δνδάδνε 
561 ΘΙΊΘΥΘΘΓΘ 6 ΓΘ, ἴδη11 14, 
ὅ. Π 49, Ἷ ἰδού Δ 6556 δὐἀποιδὶ 
ΒΙοοπιῖ, Οὐπὶ οαιι88 δαἀϊαηρδίιν, 
4ὰὰ θη ἢ ϑι τη] 65. Ποβέϊθιιβ. 90- 
νἱτη ἴτε ἰυθθηίΐαγ, Ραίεί 'ᾶθο 
γεῦθα δὰ 1Πογιπὶ σοο ἰδέ ΟΠ 6 ΠῚ 
γθ ἔβγη δ 6558 ρδυῖτοῦ δία 6 βιρτᾶ 
νϑίδ Ὁ ᾿ηβίδ 85. θυ] οα  Τὴ «ερα- 
ἰδηΐε5 οί! 6556, παν ὡς 8α- 
ἀδπάαπι ογαί, Ηοο ΘΟΠ ἢ ΓΠΊδὶ Ὀ1ο 
(855. ἔγαστη, ὅδ, 7 αἵ μὲν “γὰρ 
εὐπραγίαι͵ σφάλλουσιν ἔστιν 
ὅτε τοὺς ἀπερισκέπτως τι δι᾽ 
αὐτὰς ἐλπίσαντας ὡς καὶ αὖϑις 
Ἀρατήσοντας, αἱ ἤππο ἰοοιιπὶ 
δηΐ6. Οὐυΐο5 νἱἀθίαν. Παθυΐ556, --- 
κινδύνου... προσδεῖται, 
ΡΥ ἢ ταύῖϊοπα οοΙ οσστὶ πὶ 
Ορυβ παθθηΐ, ϑίερῃ. 

. 8.2. πρὸς ἡμῶν ὄντα) 
ἡμῖν σύμμαχα καὶ ὠφέλιμα 
ὄντα. Οἷ. ααῃη. Π 86, ὅ. --- 9 ἐ- 
λωμὲν τε. Ῥτο τε ΠΟμΠᾺΠΙ ἔγιι- 
Βιγἃ γὲ βου]δὶ ᾿πβϑοιπηΐ, ΟἿ δά, 
[10 οὐ οοσίία ἴῃ ΡτΟΧ μη 18 Ῥί6- 
Π8ΠῚ ΟΥ̓Δ Ϊ ΟΠ 6 ΠῚ 6556 καὶ ἣν ἐϑέ- 
λωμεν. Οἵ, δάπ, ΠΙ 56, 8. --- 

2 



18 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, τ΄. 

μεῖναι καὶ μὴ τῷ πλήϑει αὐτῶν καταπλαγέντες 
τα υπάρχοντα ἡμῖν κρείσσω καταπροϑοῦναι. τοῦ 8 
τὲ γὰρ χωρίον τὸ ϑυσέμβατον ἡμέτερον. νομίζω, 
ὃ μενόντων μὲν ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, ὑπο- 
χωρήσασι δὲ καίπερ χαλεπὸν ὄν εὔπορον ἔσται 

8 8. ὃ αὐεβι ἃ ᾿ἰθγὶβ πι55. ρᾷ8πε οπηπίραβ, 564 Ἰοσὶ ταν εἰϊαπὶ ἀραὰ 
Ῥίοηῦβ. Ὁ. 801. Νῖβὶ οουγαρίθία ἢῖο βίαιμθπᾶα οϑύ (οἵ, δάη.), 60 
ΘΆΓΘΓΘ ΟΠ ῬΟΒΒΕΠΊΙΒ, Οἵ. άπ. ΠῚ 857, 2. Οπιϊββίοπθπ 4αϊάοπὶ οἶα8, 
δὶ ἀεὶπαθ μενόντων μέν εχ ΡᾺ]. εἱ Ῥίοηγϑ. 5ου ρβογὶβ (γεἰαυὶ οὐ, 
μέν 0Π1.), ΘΧουβαυὶ ρ0556 ραίαί ἄγῃ. ἰπ δα, 2, αποά ἴα ἤοΟ 6πὺπ- 
ἀδύμππι 5: πΉ}}6 ἔοτθί δ]ιουὶ 1 40, 4: 5εἀά ἴἰθὶ γε βθηϊθηιαβ ἰαπροῖν. ΟΥ̓, 
δάη. ΠῚ 608, 2,. Ποΐηδηιι5. ἀδίείο δ 510 ἰΛΙΘΡΡΕΏΘΘΗΒ: τὸ ̓ δυσέμβατον 
ἡμέτερον, νομέξω, μενόντων ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, πε 
νομίζω, αὐ δοκῶ εἱ οἶμαι (εἴ, Μαιθι, αν, 8 680 65), πιοάϊο βενυτηομῖ 
ἱπίθγροιὶ ἀοπιοηδίγαν!: οἱ ἡμέτερον ουπὶ γεγθὶβ μενόντων ἡμῶν 
ξύμμαχον ἰαπούππι ᾿ππ1}16 Βονὶ Ῥᾶγαπι ΡΕΡρθηαϊῦ, 

τῷ πλήϑει... καταπλα- 
γέντες. Ηδοο ργορίον ἀδιϊναπι 
ἔγαβινα ἃ θίοι, δὶ, Ρ. 800 τε- 
ῬΓΘΠαπβἃᾶ δυηΐ. (Οὗ, 1 81, 6, ΠῚ 
118, ὅ. Υ' 68, ὅ. ΥἹ 84, 6. Κτυρρ.. 
αν, 8. 46, 10 δάη. 1. 
8 8. τοῦ τε γὰρ χωρίου 

νον νομέξω. Ἠΐβ5 ροβίοᾶ τε- 
ἘΡΟΠΠΒΗΕ νεῦρα τό τε πλῆϑος 

«, φοβεῖσϑαι. ποπίδτη ΘΠΪΠῚ 
τὰ ὑπάρχοντα κρείσσω ΡἰυΓαΑ}} 
ΠΌΠΊΘΙῸ ῬΓαΘοθββουπηΐ, Ρ᾽ γα Θ0Π1- 
ταράα 54 δ πία ΠΘΟ65856 6ϑι, 56- 
οαπάυτῃ ἰᾶθο ἰρὶαῦ ᾿πίθ ρα ποίῖο- 
πθπ ἰοοὶ Θοπϑεϊιαϊπηαβ, - δυσέμ- 
βατον. ὕυηιὶ ἀδ δβϑοθηβίοηΐβ οἵ 
ΔΟΟΘ5588 αΙΠου  αΐο ἀσαίαν, δυσέκ- 
βατον δαϊ δυσεπίβατον [ουβι τὰ π 
βου ρία πη πι4}15, 5βεὰ δυσέμβατον 
ἴεγθ Ἰάοπι δίατπα πο0 ν᾽ ἀδίαν νά ]οτθ. 
-- ὑποχωρήσασι ΘΙΣΕΣΣ 
ἔσται) ὑποχωρησάντων δὲ 
[ἡμῶν], καίπερ δυσέμβατον 
ὅν, εὐεπίβατον γενήσεται τοῖς 
“ακεδαιμονέοις. ὅϑόοΠο!. Ηδπο 
ἀθῦθονθ 6886 βϑηϊθη 8 η] ΟΠΊΠ 65 
᾿πιογρυθίθ8 ἸΏΈΘΡ 56 Θοηϑοπεαηΐ, 

86 ἀκύνυμι ὑποχωρήσασι 4πο- 
πιοᾶο οδχρίϊοθν ποὺ ΠδὈΘηΐ, 
ΘίοηΥ58,, 4Ὁ1 Ρ, 801 ργαρίον ΡΓδθ- 
5θη118 γέγνεται ἴαναντο ἔσται 
γΟΒΡΟΠπ θη 8. ἱποοηοϊπηἰ αύθπι (ἀ6 
48 οἵ. αἀπ. ΠῚ 92, 4) ἀδιϊνυπι 
ὑποχωρήσασι νἰταραγαὶ, ΡΓῸ 40 

σοηρίϊναβ οοηνθηϊθηίίοῦ ἔαδυῖί, 
ἴᾶθο {τα νοοᾶθιϊα ἴθ 580 ΠΠ0ΤῸ 
ΠαθυΪϊβθθ ρᾶίει. Οϊὰ φῥγδοίθγθα 
Ιοσου τ, 6Χ 8|14ι}ϊ5 ἀρὰ δἰπὶ ΤΠηὰ- 
οὐ ϊα 15 νου ]8 5818 οογίο οορσηοϑβοὶ 
πρααϊξ (οὗ, δάη, ΠῚ 82, 1. 4). 
Οπιηΐα δἰ ἃ Τημπογάϊάθ ρνοΐθοία 
6588. ὅδρτθ ΠΟΌΪ5 ρδυβυδα 6ΠΊι8, 
5Βοα Πἴο νϑίμβεϊββ᾽ ΠῚ ΠῚ 6856. ΠΠ6η - 
ἀπ 55 ρ᾽οαπη αν, οὰϊ οαπΠῚ οοΥίδ 
ἴδε βᾶηδηᾷο ἱπιρᾶγε5 51 πι5. ΥἹΧ 
οαΐπη (855. οαϊα τη ῬΥΟΡανουῖς 
Πἶο ἀαιϊναπι 6χ 5᾽ τἀ 1 6 ΘΟΥ ΠῚ, 
4} 1 10, ὅ. 24, 1. Π 62, 8. ΓΝ 
ὅθ, 1. 120, 2 Ἰερᾳηίαν, ΘΧΡ Ιοᾶτὶ 
Ῥοβ5θ6. Αὸ πὲ ἴἰπ ϑβῃρθυῖουῖραβ 
αὐϊάθπι οππηΐα γεϑοΐθ 56. ΠᾶΌΘΓΘ 
᾿πάἀϊοαπηαβ. Μία] 6 Ἔπὶπὶ ρτὸ νἱἀεπαξ 
(ὁρῶ) οαυβα ορίπὶο (νομέξω) Ϊπη- 
ἔδιναν, 4ἀαΐρρ6 4886 ΠηΪη118 σου Άτα 
Θορηἰἰοη6πὶ οἰἴποῖαι, Ποῖπάθ ποη 
801 πὶ ΠἰΠ.Ϊα πΔ ψΘΥ Οϑἰὑδέθπι 56}- 
τθητδ6 ἡμέτερον νομέξω ὃ ὃ μενόν- 
των μὲν ἡμῶν ξύμμαχον γίγνε- 
ται ἴπγο ἱποιυβανουῖβ, β6αἃ θιϊδπὶ 
αποὰ Ιοοὶ ΑἸ Που ἃ οπὶ 1158. Θ0Π1-- 
τη 040 6588 {ΠΆ1 ἡμέτερον. ἰάθη 
γαϊογο Ραϊαύαν δίατιο πρὸς ἡμῶν) 
ἰΐὰ ΘΧρΟηϊαν, αὐ ΠοῸ οὰπὶ 6χ- 
οορίϊοπ αυδάδπι (μενόντων μὲν 
ἡμῶν) βοϑιὶ ἀϊοδίαγ, Μίη 5. δηΐπὶ 
βῖο θχρ!ϊοαίαν. ἀπᾶπι ῬΓΟρΡοβί πὶ 
δϑί, Ομληθ5. οἴϊθηβίοπθβ 5] αῖα 8 
ἐβϑϑηΐ, δὶ βουϊρίυη ἴοτοι τοῦ τὲ 
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μηδενὸς κωλύοντος καὶ τὸν πολέμιον δεινότερον 

ἕξομεν μὴ ῥᾳδίως αὐτῷ πάλιν οὔσης τῆς ἀναχω- 
ρήσεως, ἣν καὶ ὑφ᾽ ἡμῶν βιάζηται (ἐπὶ γὰρ ταῖς 

ναυσὶ ῥᾷστοί εἰσιν ἀμύνεσϑαι, ἀποβάντες δὲ ἐν 

τῷ ἴσῳ ἤδη). τό τε πλῆϑος αὐτῶν οὐκ ἄγαν δεῖ 
φοβεῖσϑαι᾽ κατ᾽ ὀλίγον γὰρ μαχεῖται καίπερ πολὺ 
ὃν ἀπορίᾳ τῆς προσορμίσεως, 

στρατός ἐστιν ἐκ 
νεῶν, αἷς πολλὰ 

ῥαδίως (455. Αυρ. 
δαδίας. ΟΕ δάη. 

γὰρ χωρίου τὸ «δυσέμβατον 
[ἡμέτερον νομέξω 9] μενόντων 
μὲν ἡμῶν ξύμμαχον γίγνεται, 
ὑποχωρήσασι δὲ χαλεπόν. (καὶ 
γὰρ εὔπορον ἔσται... ἤδη), 
τό τε πλῆϑος κα. τ. Άλ., ἀδ 40 
ἐπηθηἀδηάϊ οοηδίὰ οἵ. Μὰ5. ΒΠεπ. 
ΧΧΠΡ, 148, Τμαοαπδπῃ ροβὲ ὑπο- 
χωρήσασι δέ 5ιἴαιϊαῖς Ηρ εγα, 
διαὰ. ΤΊναο, .Ρ. ὅθ, «ιᾶπη γογθὶ5 
ἐναντίον" ἐκείνοις γὰρ οΧρίοι. 
--τὸν πολέμιον. ,“. θ᾽ ΟηΥ 5185 
ΗΔ]. [ρ. 798] ἰμίορ θᾶ, 486 
ΤΠθοΥ αἰαὶ ρϑου!ατγὶα βιιπί, Ποο 
4αοαθθ τϑοθηϑβοὶ, ηυοά βἰηρυα- 
ΤΙθ5. ΡΤῸ Ρ᾽ἈΥΔΠθ 5 ἈΠ τν, αἱ ὁ 
πολέμιος ρτὸ οὗ πολέμιοι, ὁ 
Συρακόσιος, ὁ ᾿Αϑηναῖος ἾἮΝῚ 
18] Ρτοὸ οὗ Συρακόσιοι, οὗ ἘΑΟΡΡ 
ναῖοι. ϑεα Η. Βιίαρῃδηὰῦβ..., πος 
ΤΗσογ αἰαὶ ΡΘΟαΠατα 6588 περί 
οὐ 8|105 4041 ΒΟΡΓΡίΟΓα5 ατᾶθοο5 
ΘΟΓΙΠΊΑΙΙ6. ἱτηϊαἰϊοη 6 Τνδιϊπο5 ἰΐα 
Ἴοααϊ οβίθπαϊ!, “Κ Ὁ ἀκ. Οἱ, Κυιιερ. 
αν. 8 44, 1 δάπ. 2. Αρυὰ Ταιῖπ 98 
586ρ6. 5ῖ0 ἰερὶ ποπιθὴῇ ἢ οβιβ 
ποιϊββίπιαπὶ εϑί, Οἵ, Ὀτδκ. δα Τιν, 
Υ ὅ0. Ν(ο δἰἴέθγ η05 αὐἱπηον γοοα- 
Ὀὰ]ο ἀον Εεϊπά, αποὰ ἰάθη ἢϊ 
ἴῃ 4118. ᾿ἰησα15 ΤΘΟΘΏ ΟΥΙθιι5, --- 
μὴ δᾳδίως. ἈῸΣ οὔσης τῆς 
ἀναχωρήσεως. ΘΙ ΠΜΠ ΠΠ 6 8.4]. 
Ιὰρ.. 94 ατὶ ρΡυοβρθοίιβ πἰ585- 
46 ρ6᾽ βᾶχἃ Γαοἰϊῖιι5. ἔοτοί, 
Οἱ 4, 4 ῥᾷον αὐτῷ ἐφαί- 
νετο ἡ ἐσλομιδὴτ τῶν ἐπιτηδείων 
ἔσεσϑαι, 38,1 ἤ τε τῶν ἐπιτη- 

τοῦ ὁμοίου μείζων. 
Ἁ ΄ ἡ τῳ, ; - , 

τὰ χαίρια δεῖ ἐν τῇ ϑαλάσσῃ 

6]. Ρᾳ]. αι. Μ. Η. αν. 

ΖΕ]. 

καὶ οὐκ ἐν γῇ 
ἀλλ᾽ ἀπὸ 

Β. σαυϊρο οὐ ΒΌκκ, 

δεέων κομιδὴ διὰ τῆς 
ΖΙεκελείας ϑᾶσσον οὖσα, Βετηῆ. 
σεῦ, Ρ. 887. δάῃ, ΠΙ 80, 2. -- 
ἢν καί, 51 1181) »81 1Π5ὉΡ6Τ, 
-- ἐπὶ γὰρ... ἔσῳ ἤ δη. 
Βϑηςοπεϊδυιπ ΘΟμδογθηιὶα Πᾶς δδὲ: 
Ηοβίεπι ριορίογθα, απυοᾶ, 
Βῖ ἃ πΠοθΐβ5 ὑγϑϑδίαγ, ἔδοϊ! α 
5686. ΤΘΟΪροῦθ πῸὼ ροίετγϊί, 
ΔΟΡΪῈᾺΒ Ρασ πη δηΐοπὶ ἢ 80 6} 1- 
ἴγχ18. (Εἰ δοτγῖῃβ ΡΌΡΠΑΓΡΘ 
Ρούεγιί, βεὰ Νβᾷᾳιε πος πὶὶϊ- 
δ ΌΤΩ 6 51.) Εἰ Ὁ 6 1 ΠῚ 4 τι ἃ ΠῚ ἢ ἃ 8 ΠῚ, 
αυδπηάϊια ἴῃ πᾶανίθι5 Βαπηί, 
[δοὶ Πα Ρτοραϊ βατστὶ Ροϑ8- 
Βα πη, ἴῃ (οΥΓᾶπὶ Θργαββὶ πο- 
Ὁ18. δ πὶ ΡΆΤ65 ἔατατὶ 58π|. 

8 4. κατ᾽ ὀλίγον, αἰβιγῖθα- 
{ἶἰνα : ἸΤΏΤΊ ΘΙ ΠῸΤ ἴῃ σουίη σοὺ 

Οὐ. ΜΘ ΖΕΑΥΙ "84, 4. -- 
καὶ οὐκ ἐν γῇ... νεῶν. 
ΖΣτρατός δΥίϊοι]ο οαγοπ5. ρυδϑαὶ- 
ὀδίππι εϑί, δα αποὰ δῖ ἘΧ 5ῖρε- 
τἱουῖθιιβ τὸ πλῆϑος αὐτῶν καὶ 
εχ ἴρβο Ῥτδβθαϊοαιο ϑβαθ᾽βοίιπὶ 
ὃ στρατὸς αὐτῶν τοροϊεπάμπμῃ. 
»»Ορεπια Ηδὶϊπη. νἱπὶ γουθογαπι 
ἀοῆπίι: δὸ πο ἴπ ἰδθυγᾶ δϑύ 
ΕΧΘΡΟΙἐπι85, αδ] [τϑοι8 41] 
510 εΣ δϑθᾳὰο [ἴῃ δϑαιᾶ 
οοπάϊοϊοπο], δέει οαπὶ ο6- 
ἰθνᾶἃ βἰπίὶ ρᾶνΐᾶ, πιαΐοτ, 56 
ἴῃ ΠΆΨ 1 τι 5.., Κ δ ίθπη, 6 νϑὺ- 
μἷ5 ἐκ τοῦ ὁμοίου εἴ, ἀἄπ. 11 62, 
ὅ, ἀ6 ἀπό ρτδθροβίμοηθ Μδμῃ. 
ΠΝ 8 δὅ18. Ρ. 1828. -- αἷς. 
ξυμβαίνειν, ααϊθι8 τα] - 

9 Ἐ 
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-» Ω' Ἁ ’ 9 ’, 9 ’ ξυμβῆναι. ὥστε τὰς τούτων ἀπορίας ἀντιπάλους ὅ 
ἡγοῦμαι τῷ ἡμετέρῳ πλήϑει, καὶ ἅμα ἀξιῶ ὑμᾶς, 
᾿Αϑηναίους ὄντας καὶ ἐπισταμένους ἐμπειρίᾳ τὴν 

΄ 
᾿ 9 ΡᾺ 9 , [κὲ " ς 

ναυτικὴν ἐπ΄ ἄλλους ἀπόβασιν ὅτι, εἴ τις ὑπο- 
μένοι καὶ μὴ φόβῳ ῥοθίου καὶ νεῶν δεινότητος 
κατάπλου ὑποχωροίη, οὐκ ἄν ποτε βιάζοιτο. καὶ 
αὐτοὺς νῦν μεῖναί τε καὶ ἀμυνομένους παρ᾽ αὐτὴν 
τὴν ῥαχίαν σῴζειν ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ χωρίον." 

11. Τοσαῦτα τοῦ “1ημοσϑένους παρακελευσα- 1 
τ μένου οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐϑάρσησάν τε μᾶλλον καὶ ἐπι- 

οἵ “ακεδαι- 
μόνιοι ἔκ ἐπ 

γῆς καὶ ἐ 
δολασσηε, 

προσβαάλλου- Ὦ 
καταβάντες ἐτάξαντο παρ᾽ αὐτὴν τὴν δ)άλασσαν. 

. 
ὑ 

ἰδᾷ6 Ορρονίππηῖίαίθ5 ἴῃ πη] ΔΥΪ 
οοπύϊηρδηί δύ Π606556. Ρον, 
Οορίία: αὐ ΡΥοΟρ οἰ θα πὶ ἃ556- 
αὐ πέα}, νοὶ 51 Π}116 δη πα πἰϊα αγη. 
Οὐ, 500]. αἵστισι ναυσὶ πολλῶν 
χρεία τῶν ἐπιτηδείων, οἷον 
ἀνέμου καὶ χωρίων. φιλανϑρώ- 
πων καὶ εἰρεσίας εὐκαΐίρου, ἕνα 
δυνηϑῶσιν ἀντιταχϑῆναι τοῖς 
ἐν τῇ γῇ. Νάτι καέρια νϑίθγβ 
ῬΟΒ56 ὁ85858; Ροτίσυ! 058, αἱ- 
οομαΐ σθηοῦα καιρέα πληγή ὕοῃ 
νἱάθίαν ἀοηηοηβίγασὶ, Αἰᾳ 6. 4υ0- 
ΤΊ Πτι5. 8 πὸ νἱ πὶ νοοα} 0 ὑγῖθιδ- 
τη8, δῖ οὐδίαί, 

8 ὅ. ἀντιπάλους. Οἵ, ἀάπ, 
ΠΕΡ ΟΣ: τῷ ἡ ἑτέρῳ 
πλήϑει)} ἔξεστι λέγειν τὸ 
πλῆϑος καὶ ἐπὶ ὀλίγων. 56110]. 
ΟἿ ὁ, 8. ΥἹ 104, 8. -- δο- 
δέου) δόϑιόν ἐστιν ὁ ἦχος ὃ 
ἀπὸ (μεδθς ἄπο νοοΘδθ]α 6 Π6 

δὲ Δακεδαιμόνιοι ἄραντες τῷ τὲ κατὰ γῆν 

ἐπισταμένους ὅτι ἡ ἀπόβασις 
ενον οὐκ ἄν ποτε βιάξοιτο, εἰ 
βιάξεσϑαι, αὐ ποὺ τὰγὸ (ἢ. 1 
ὦ, 1. Τ1, 4. ΝῚΙ 84, 2), ρα βϑὶν.πι 
εδύ εὖ ναϊθὶ νὶ ΡΟΥΡΙΟΙ, οΥ- 
Ζναη σοὺ ογάδῃ, Βἱοαὶ δοιῖνα 
9, 8 ἰδρί πιὰ βιαζομένοις τὴν 
ἀπόβασιν, αδὶ οἵ. δάπ, -- κα 
αὐτούς ὕθπ6 Ηδδοκ. νϑυθὶβ 
ἱρ5 βάθοαα ν᾽ οἰαν ΘΕ ΡΥ ΠΊΘΓΘ, 
αὐ τοϑριοἴδίυγ δα ΒΘπιοϑί 6 Π πη 
᾿ῖτὰ8. ποη το]ϊοίαγαμι. Καὶ αὐτοῦ 
οουΐθοὶώ Κτιθρ. ν 864 ἴ) ἢῆς οοη- 
Ἰροπανὰ καί Ρδναπι Ρἰ δορί. 
δαχί αν] ὅτι ῥαχία ἐστὶ πετρώ- 
δης τόπος περὶ ὃν περιρρήγνυ- 
ται ἡ ϑάλασσα. ϑ61ιο01., 4 πλ ητι5 
ἃρία φὐαὶς, δυϊάαθ. οἱ Ρῃοιίϑ: 
ῥαχίαν οἵ ̓Δττικοὶ “τὴν, ἀκτὴν 
καὶ τὸν τόπον αὐτόν, ᾧ προσ- 
αράττει τὸ κῦμα, καὶ Θουκυ- 
δίδης οὕτως. Οἵ. Βιοοιῖ, δὰ 

ἸητοΡΡομπιηταν ἰη Ατιρ.) τῆς εἰρε- δ}. Ῥγοηῖ, 788. 
σίας. ὅ611ο}. ΟΥ, ΠΆγροον. Ρ. 8512. (δρ. 11. 8 1. ἐπικατα- 
Ἐπιβίδι, ἴῃ ἤοτι, Θὰ. Ν' Ρ. 16406, βάντες. Ἦος Ὦυκὰβ ρτορίον 
Ἀρδοίο Ἰρίίαν. Πα οὐ α αὰ πῇ {1115 - 
γᾺ ΠῚ δίγορὶία Ροτί. -- νεῶν 
δεινότητος κατάπλου, ͵Ἰ. 6. 
δεινότητος κατάπλου νεῶν. 6 
ἰσὶθ 8 δοηουϊν!5. οἵ, δάη. 1 148, 2. 
-- οὐκ ἂν ποτε βιάξοιτο. 

νόθα 9, 4 ναὶ 5 πὶ Ποατὶ προσ- 
επικαταβῆναι τὸ λοιπὸν (πρὸς 
τὴν ϑαάλασσαν). Νοη οοπῇἢνιπᾷ- 
αν ἰδπΊθη ᾶθο δχρϊοδιῖο 115 
Ιοοἶβ, αὶ ἐπικαταβαίνειν ἰορὶ- 
τὰ, ὟἹ 97) Ὁ σοὺ “9. 

απὰδ ΝΟΠΠΝΙ βυρρίθην ὑποχωρεῖν. 84, ὅ, πιο! Πορίταν 6556 
ϑοα βυρογίοτα ροιΐὰ8. ΡῈΡ ποίη ἀδβοθηᾶθνα δά ]οοῖπι, ΟΝ, 
δυο ὁ πὶ (ἀ6 αὰὰ νἱά. αὐηοί. δϑίθρῃ. ΤΠ68. 
Π 21, 1) ἀϊοία δυπη ρῦὸ ἢἶβ: 8. 3, τῷ στρατῷ. Οἷ. δάῃ, 
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στρατῷ προσέβαλλον τῷ τειχίσματι καὶ ταῖς ναυ- σε καὶ Βρα- 
σὶν ἅμα οὔσαις τεσσαράκοντα καὶ τρισί ναύ- Ἐπκε δ 
αρχος δὲ αὐτῶν ἐπέπλει Θρασυμηλίδας ὃ Κρατη- σπέρχει. 
σικλέους, Σπαρτιάτης. προσέβαλλε δὲ ἡπὲρ ὃ 
ΖΦΙημοσϑένης προσεδέχετο. καὶ οἱ μὲν ᾿4ϑηναῖοι 
ἀμφοτέρωθεν, ἐκ τε γῆς καὶ ἐκ ϑαλάσσης, ἠωύ- 
ψοντο᾽ οἵ δὲ κατ᾽ ὀλίγας ναῦς διελόμενοι, διότι 
οὐκ ἣν πλείοσι προσσχεῖν, καὶ ἀναπαύοντες ἐν τῷ 
μέρει τοὺς ἐπίπλους ἐποιοῦντο, προϑυμίᾳ τε πάσῃ 
χρώμενοι καὶ παρακελευσμῷ, εἴ πὼς ὠσάμενοι 
ἕλοιεν τὸ τείχισμα. πάντων δὲ φανερώτατος Βρα- 
σίδας ἐγένετο. τριηραρχῶν γὰρ καὶ ὁρῶν τοῦ 

. χωρίου χαλεποῦ ὄντος τοὺς τριηράρχους καὶ κυ- 
βερνήτας, εἴ πῃ καὶ δοκοίη δυνατὸν εἶναι σχεῖν, 
ἀποχνοῦντας καὶ φυλασσομένους τῶν νεῶν μὴ 
ξυντρίψωσιν, ἐβόα λέγων ὡς οὐκ εἰκὸς εἴη ξύλων 

8,8. --ταῖς ναυσὶν... τεσ- οθδηβοῦο ἀοῦοθαι, Τοία δυΐθηι οἷ α15 
σαρακοντα καὶ τρισί. 
Ὠΐο ὨΌΠΠΘΓΙΒ ΘΘΓΠΊΔΗΙΒ Θϑῦ, 6Χ 
115 ΠΧ πᾶνίθιιβ, αᾶ5 ΡΥ]αΠὶ 
νβηΐἾ586 8, 2 (Ὁὶ οἵ, δά.) ἰεοὶ- 
Τηι5, ΠΟΠΠΠΠΪΔ6 ἰΐα ν᾽ ἀθηΐαν ἴῃ 
110 σαγβὰ δἰ] οἰαΐαθ θ556, αὐ ΘᾺ 5 
Δα Βῖθεγθ δὰ ἱϊηρθίιτῃ ΠΘααΪΡΘΠΐ, 
(πἈΠΙ ΑΔ ΠῚ, δὶ ἤᾶθο βϑηϊθηίία βἰΐ, 
πλοΐμοις δἀάϊταπι οαρίᾶ5. Μαϊιὸ 
Τηΐητ5. ποίαἶββα ΓΔΟΘἀδοΠΊΟἢΪΟ5 
ΠΟΠΠ1}}15 Πᾶν] 5. Οὗ Ἰοοὶ δηρα- 
5.1 αὐ ΘΟΠΪΟΪΆ5., ΟΠ ὁΧ δυι]- 
Οα]0 ἃ} οἷ οἴηηθβ, 41ἃ8 ροβϑθηΐ, 
ἴῃ ῬΌΡΠΔΠΙ Ργοάποιαθ. 6588 ἃρρᾶ- 
γραῦ. Ερο ἕξηήκοντα καὶ πέντε 
γΘΓῸᾺΠῚ ΠΙΙΠΊΘΓΙΙΩ 6586. ΔΡΡΙ ΓΟΥ; 
μᾶπὶ ΤΗπογαϊάθ5 [0., 16] 5εχᾶ- 
δἰηῖα {υἸΡ Ιη685 ἃ [δορ δου ΟΠ Ϊ5 
ΕΧ ρϑείο ἰνδάϊίαβ θ586 αἴσθῃβ 
ααΐϊπαπθ ἃ ΑἸΠΘηϊθηβῖθ5. ἀπίθα 
ἴῃ Ραρηα ΠΔΥΆΪ] οαρία8 [ο, 14] 
ΠῸΠ Ροίθδβύ γ6}16 σοπηρυθ θη άογο. 
Ηδθ ἰσίιαν απίπαιιθ 1Π|85, 4186 
ΒΌΡΘΥ ΒΕΧΆΡΊηΙΑ ΓΘ ΟΪ ΤΠ αν, εἰἢ- 
οἰδηϊ,  ΒΙοοπῖ, δὰ ο, 8, ααυὶΐ 
ἢδ5 απϊπα 8 ΡυΪογΙθ 8. βοχαρίηία, 
Θὰ ΡΥΠ ΠῚ πανὶ σαγθηΐ, 56 δαϊαη- 
Χίββθθ βιιβρίοαίυυ ; δὶ παοηϊδπη 
ἢδο ἀθ τῷ βιργα πἰ}}} [Θρ μι, δὰ 5 
Ρούϊι5. μοβίθα δἰϊαπὰθ δάνθηϊβϑα 

51 αἰδραίαίϊο ἰάθδο τηΐπιιβ οθρίἃ θβί, 
ααἰαὰ 16, 8 περέ δᾳ4 ἑξήκοντα 
ἀρροβίταπι Ἰορίταν οὐ αποὰ [ᾶςε- 
ἀδϑιη οὶ Ρυβ δῖον 685 πᾶνε8, 4αὶ- 
Ὀπ5 Ραρπαββθηΐ, τὰς ἐν τῇ 4α- 
κωνιπῇ πάσας, ὅσαι μακραΐ, 
ἰγαάθυβ ᾿ἰπδϑὶ ϑαπὲ 10, 1. Θυᾶγο 

ὁδγίθ ἰπ πιΐπογα τηπίδίϊοπα ἕξή- 
κοντὰ καὶ τρισί δοαυΐθβοεῦα 
ῬΟΙΘΕΪΠΊ5. Θρασυμηλέ- 
δας. ΤΠΡαβυηθθ5 ἃρπὰ Τ]ϊοά. 
ΧΙΠΊΘΙ: 

ἃ 8. ἐν τῷ μέρει, ρεῖ 
νΙΟΘΕ πο ΘΟ ΟἿΣ 
ΒΙοοπιΐ. δὰ Α 650}. ΑρΆΤΙ. 588. 
ΘΙΠΉΠ τον κατὰ μέρος Ι 49; 9. 
ΤΥ 26, 8. -- ὠσάμενοι, ρτο- 
Τιαθηΐδ8, ἰγσα προ 65. ἢ, 
Τὺ 80; 9: ΟΠ ὙΕΊΤΟΣ ΘΕ 

84. φανερώτατος Βρα- 
σέδας. ΘΓ το ΧΙ ΟΣ ῈΞΞ 
ἀποκνοῦντας. ΟἿ. ἀάη, ΠΙ 
20, 2. --ὀ φυλασσομένους 
τῶν νεῶν μὴ ξυντρέψωσιν, 
πᾶν πὶ Οαιι58 οανοῦδηϊ, Π6 
688 σοη ἔγϊ η σου θη, )6 5ἰπηὶ- 
ΠΠθὰ5 σϑηριϊνῖβ νὰ δάη. 1 77, 8, 

162, 8. 6, 4. Βναβίνα Μαάνίρ. 
Αἀν, οὐἷτ. 1 τ. 818 τῶν νεῶν 
ξύντριψιν οσοηϊοοῖϊ, --- λέγων 



90 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΙΡΑΦῊΗΣ Δ, εα΄. εβ΄. ἐ 

φειδομένους τοὺς πολεμίους ἐν τῇ χώρᾳ περι- 
ιδεῖν τεῖχος πεποιημένους, ἀλλὰ τάς τε σφετέρας 

ναῦς βιαζομένους τὴν ἀπόβασιν καταγνύναι ἐκέ- 
λευε, καὶ τοὺς ξυμμάχους μὴ ἀποκχνῆσαι ἀντὶ 
μεγάλων εὐεργεσιῶν τὰς ναῦς τοῖς “ακεδαιμονίοις 
ἐν τῷ παρόντι ἐπιδοῦναι, ὀκείλαντας δὲ καὶ παντὶ 
τρόπῳ ἀποβάντας τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τοῦ χωρίου 
κρατῆσαι. 

12. Καὶ ὃ μὲν τούς τε ἄλλους τοιαῦτα ἐπ- 
ἕσπερχε καὶ τὸν ἑαυτοῦ κυβερνήτην ἀναγκάσας 
ὀκεῖλαι τὴν ναῦν ἐχώρει ἐπὶ τὴν ἀποβάϑραν᾽ καὶ 

ἘΞ: πειρώμενος ἀποβαίνειν ἀνεκόπη ὑπὸ τῶν ᾿4ϑη- 
χτοι γίγνον- ναίων, καὶ τραυματισϑεὶς πολλὰ ἐλιποψύχησέ τὲ 

τ χαὶ πεσόντος αὐτοῦ ἐς τὴν παρεξειρεσίαν ἡ ἀσπὶς 
περιερρύη ἐς τὴν ϑάλασσαν, καὶ ἐξενεχϑείσης αὐὖ- 
τῆς ἐς τὴν γῆν οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀνελόμενοι ὕστερον 

τοῦ αὐτοῦ 
Βρασίδου με- 
γίστη ἀν- 
δρεία. οἵ 

θαρ. 12, 8.1. 
ποψύχησε νεὶ ἐλειποϑύμησε. 

ἐλιποψύχησε Ρα]. Αυρ. Μ. α΄. "; ταφαὶ ἐλει- 
Οὗ ὅορ!. ἔταστη, 440. 

ΠΟΙ να] Κταθρ., οὐ νϑριηι δβί 
βοὰν ὡς 5. ὅτι 5ῖπ6 (411 τἀάϊια- 
τηθηΐο ἰθρὶ ὙἹ 28, 2. ΝΙΙ 48, 4. 

8 421 δάη. 284. ΑἸϊα δχοπιρία᾿ 
νου, τοιαῦτα ἰίαὰ Ῥοβίεϊ δια! ς 
ΡῬἤαυρκ. δὰ αν, Ηδτο. ἢ 2:19. 

ΧΡΠΟΡΗ. Απαῦ. 1 8,1; 568 μᾶθο 
ΠΟῚ εϑί ϑϑυηοηΐβ ΔΟαηάϑηια, 
αυϑηλ ἴουυα ΠῸη ροββῖὶβ. δ βδρία: 
ΘΟ πῃ 6}1ἃ "δ. ἀϊο 618. Ὀ1οά. 
ΧΊῚ 62.,2 ἐβόα καὶ παρεκελεύ- 
ξετο. -- ξύλων. Ῥεῖ οοπίθηι- 
Ῥίμμπη ἰἰὰ ἢᾶνο5 οὐ ἃ Βνιαϑίἀδ νο- 
οαηίαν οὐ ἃ Μανγάοηϊο, ααὶ δα 
Χουχοπὶ οὐ γὰρ ξύλων ἴηα 
(Βεγοα. ΝἼΙ 100) ἀγὼν ὃ τὸ 
πᾶν φέρων ἐστὶ ἡμῖν, ἀλλ᾽ 
ἀνδρῶν. Οἵ. Χει. Ηἰϊδύ. 1, 34, 
ὈῚ ΠΟῸΠ ΤΉΪΗ 15 φοπιοιηρεῖπι ἀθ 
πᾶανῖθαβ ᾿οαυαϊίαν ΡΠδΡηαθαΖαβ. 
Αὖ Πῖ5. αἰευτι. ροοίϊοιιβ νοοαθ}]} 
ἀ505. ἀ6 αυο0 οἷ. ΒΙοοηι, --- ἐπ ε- 
δοῦναι, οἴϊοντο, -- ὀκείλαν- 
τας. Ἦϊο ἰγαμϑιεῖνο (τὰς ναῦς), 
ἰοῦ δίᾳιο 11 91, 4, υδὶ οἵ, αἀη. 

Οᾶρ. 19. 51. τοὺς ἄλλους 
τοιαῦτα ἐπέσπερχε. Ὁ: 
Δαρ οὶ δοουβδιῖνο νἱὰ, Μαι}}, αν. 

Τοίαβ ἰοοὰ5 ἐναργείας ΘΧΘΙΡΙ ΠῚ 

εδί ΡΙαιάτομο ἀὲ ἋἸου. Αἰθη. 
Ρ. 867. -- ἀποβάϑραν. γοοᾶ- 
τ" διϊδιη ἐπιβάϑρα. ΟἿ ῥγδθίου 
4]105 ΒΆθιν. δά ΡΙας, ΑἸο. Ρ. 167. 
Τυῖι ἀε ἀνεκόπη, 5ὶ ρἰδοεί, οἴ. 
Ἠφιτη. δὰ 1μποῖ. ἀ6 Οοηβου, ἢἰδί, 
ὁ. 49, υδὶ ἰὺο γαϑρίοϊιαν, --- 
τραυματισϑεὶς πολλά. Οἵ, 
δάη. 1 609. 858.(ὡὈ δ ἴῃ τϑὶτ5 
δυσοί Ῥιοά, ΧΙ 602. -- παρ- 
ε Ἢ εἰρεσίαν) παρεξειρεσέα 
ἐστὶν ὁ ἔξω τῆς εἰρεσίας (φυοά 
γ ΘΑ] πὶ ῃΐο ἰΠ50]Θη ἴ18. Τὶ 6 πὶ ὶ- 
δὶ ἢ, {8 "8 {18 «δἰ βη οι) τῆς 
νεὼς τύπος, καϑ' ὃ μέρος οὐκέτι 
κώπαις κέχρηνται. ἔστι δὲ τοῦτο 
τὸ ἀκρότατον τῆς πρύμνης καὶ 
τῆς πρώρας. ὅϑομο!, ΟἷἉ, Βυϊά, 
οἱ ἃ]. Τιοχῖς, Ηἴο εβί τῆς πρῶ- 
ρας, υὐ ὟΙ 84, ὅ. -- περιερ- 
ρύη, ἀοί!ακχὶς 5. ἀϑοίϊάϊε (ἃ 
Ὀγδομῖο, αυοὰ οἰτοιπιάοάογδί, 
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πρὸς τὸ τροπαῖον ἐχρήσαντο ὃ ἔστησαν τῆς προσ- 
3 βολῆς ταύτης. δ᾽ ἄλλοι προυϑυμοῦντο μέν, 
ἀδύνατοι δ᾽ ἦσαν ἀποβῆναι τῶν τὲ χωρίων χαλε-- 
πότητι καὶ τῶν ᾿ϑηναίων μενόντων καὶ οὐδὲν ὑπο- 

8 χωρούντων. ἐς τοῦτό τὲ περιέστη ἡ τύχη ὥστε 
᾿4ϑηναίους μὲν ἐκ γῆς [τε] καὶ ταύτης “ακωνικῆς 
ἀνύνεσϑαι ἐχείνους ἐπιπλέοντας, “Ἰακεδαιμονίους 

δὲ ἐκ νεῶν τὲ χαὶ ἐς τὴν ἑαυτῶν πολεμίαν οὖσαν 
ἐπὶ ᾿᾿ϑηναίους ἀποβαίνειν ἐπὶ πολὺ γὰρ ἐποίει 
τῆς δόξης ἐν τῷ τότε τοῖς μὲν ἠπειρώταις μά- 
λιστα εἶναι καὶ τὰ πεζὰ χρατίστοις. τοῖς δὲ ϑα- 
λασσίοις τὲ καὶ ταῖς ναυσὶ πλεῖστον προέχειν. 

1 18. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν χαὶ τῆς ὑστε-- ἐν ᾧ οἵ Λακε- 
ραίας μέρος τι προσβολὰς ποιησάμενοι ἐπέπαυντο" δοιμόνιοι Ἶ ΙΣ : μηχανὰς μέλ- 
καὶ τῇ τρίτῃ ἐπὶ ξύλα ἐς μηχανὰς παρέπεμψαν λουσι παρα- 

Οἵ, Βαδρῆγσ. 
6. 80. 

δὰ ΡΙαΐ. 
-- τῆς προσ- 

ἰοχογαί). δγϑδηΐ ἔθυγὰ ορίϊτηϊ, Α{ῃε6- 
Ῥγνγῃ, ηἰΘηϑῖθα5, 4ποἀα πιᾶτῖ, ἢ, 6 
βολῆς ταύτης. 6 601||0- ἸΤιαοραἀδεοιη οηϊογατῃ Π00 ἐθπι- 
Οϑιίοπθ φαηθίϊνὶ οἷ, δάη. Π 458, ροτὰ ο᾽οιΐα ἴῃ 60 ροιίὶ551- 
1. ΑΒ.5.3 ΤΠ τὴ ροΒ᾽ία οὐαί, αποᾶ {δῃ- 

. ἃ, Αἰιἰπροηϊοηβίαπι, αυοὰ 
8 2. προυϑυμοῦντο. τηδτὶ ορίϊπιϊ οὐδηί.ς 561108- 

ΒΌΡΡΙ. ἀποβῆναι εχ εἶδ, 4ιᾶἃδ πιᾶηῃ. Οθδ5διν. Ρ- 31. ϑαροῦ 
ἔουται} 5 ἐπὶ πολύ εἰ ἐν τῷ τότε 
οἷ. δάη. 1 1, 2. 82, 4, Βαρον νἱ 
δαϊθοί, ϑαλόσσεος ἀάη. ΠΗ: 
ΟἸ 455. 50 ΠΟΙ Ιϑίδ 8 ἱπιογρυθίδεϊο- 
ΠΘΙῚ κατὰ πολὺ “γὰρ ἐν τοῖς 

χρόνοις ἐκείνοις ἔρρεπε τὰ τῆς 

ΒΘΟΌΠΙΌΓ, 

8 8. ἐς τοῦτο περιέστη 
ἡ τύχη, 60 ἀβ4ᾳπ6 Θοπνοῦβἃ 
εϑδύ Γονΐία πα, ἰαπία [ουίαη 86 
δοιηπηαἰαῖτο Ἐδιοζα, δ5ς, «Οἵ. 
άπ, 1 18, 2. Οὐπὶ ῥτοχὶπιῖὶβ οἴ, δόξης τοῖς μὲν Λακ. κα. τ. Ἅ. 
Ὀιοά,. 1, ἃ, --- τε δυοίοτο Οἰα58, δπιρίοχιιβ ἐποίει. ἱπίγαπϑὶυναπι 
ἀεδἰθμά τη 681. Νϑηι νϑυθοῦπ δοοὶρὶς δοάθῃιὶ τηθάο 410 αἰοίαπι 
βϑηΐθηϊια ἢᾶθο οϑί: 6 ἐθῦγᾶ δᾶ- 
46 ᾿ϑοοηῃΐοα. Οἱ ὙἼΙ Τ7ῦ, ὅ. 
-- ἀποβαίνειν. 560]. ξητεῖν 
ἀποβαίνειν. ΟἹ. Κυιθρ.. 8. ὅ8, 1 
δάῃ, ἴ. -- ἐπὶ πολὺ γάρ οβί, 

δβδύ ΠῚ 8, 4, υδὶ νίάἀθδ δάη. 86 
Πππὶ ποιεῖν δοάδπὶ β5θηβιι ΟΌπΠὶ 
ἀδιίῖνο ροηδίαν, 4πὸ ἰδ] οαπὶ ἐς 
ΡτδΘΡΟΒ. ΘΟ ἰππούιπι οί, ἀπ 1 πη 
6588 ροίοβϑί. ὅ50}0), τὰ τῆς δό- 

Ηδθθ, ἃπίβ 488 ΡΘΓΒΡΙ Ου 8 {15 
οδαβᾶ 5βθπίθηις ἃ ἴῃ ΒΌρ γι οΥἶθιι5 1ὰ- 
ἰθη5 ᾶθο δὰ 6 58 Π6 ΠῚἃ 5 ἃ 
δϑδὺ πηυίαίο δαὶ ροίογδι, .,51] 
δὰ νϑῦθπ] ψογίουα γψοὶϊβ, Ποὺ 
.βἰσηϊβοῦηι: Ρ] αν ἰ Πλτι ΠΔ ΘΠ] Πῇ 
Θἰονίδε 8186 58. τηᾶχΧὶ ἃ Τη 
διοτίδε βι86 ραγίθπι οἵ - 
οΟἰδυδι δορά δοιηοηϊ 5, 4ποἀ 

ξης Ἰερῖδβα ρυίαι Πευννογα, διά. 
Τῆυο. ρΡ. 81. 

ΟΡ. 18. 81. ἐπέπαυντο, 
ΓΘ Οἵ 558 4αϊ 6 5060 8 πῇ. Οἱ. 
Βαη τ 50 ἐπὶ ξύλα ἐς 
μηχανας. ἘἙδάοθπι Ὀγαν ἰδία 
ἀδγηδπὶ πο} ΗΟΪ]Ζ Ζὰ Βε6- 
Ια ΘΓ ἢ 5 ΠῚ 8 5 ΘΠ ΠΘῊ: ΡΙ6- 
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σχευάξεσϑαι, τῶν νεῶν τινὰς ἐς ̓ Δσίνην, ἐλπίζοντες τὸ κατὰ τὸν 
αἷ ἐκ Ζακύν- 
ὅδου ᾿4ὅη- 
ναίων νῆες 
παραγίγνον- 
ται ὡς ναυ- 
μαχήσοντες. 

λιμένα τεῖχος ὕψος μὲν ἔχον, ἀποβάσεως δὲ μά- 
λιστα οὔσης ἑλεῖν φ(ἂνΣ μηχαναῖς. ἐν τούτῳ δὲ αἱ 
ἐκ τῆς Ζακύνϑου νῆες τῶν ᾿4ϑηναίων παραγίγνον-- 
ται πεντήκοντα προσεβοήϑησαν γὰρ τῶν τὲ φρου- 
ρίδων τινὲς αὐτοῖς τῶν ἐκ ΪΝααυπάκτου καὶ Χῖαι 
τέσσαρες. ὡς δὲ εἶδον τήν τὲ ἤπειρον ὁπλιτῶν 
περίπλεων τήν τὲ νῆσον, ἔν τὲ τῷ λιμένι οὔσας 
τὰς ναῦς καὶ οὐκ ἐχπλεούσας, ἀπορήσαντες ὅπῃ 
καϑορμίσωνται, τότε μὲν ἐς Πρωτὴν τὴν νῆσον, 

σὰρ. 18. 8 1. ἔχειν οοἀά., Οὗ δάη. 
8. ὃ. πεντήκοντα ΟἹ. εἰ ει. ψυϊσο οἱ Βεῖκκ. τεσσαράκοντα. 

»Πεντήκοντα τΟροποηάαπὶ 6558 οχβιϊπηαὶ ΑΘ, Ρογί.; πᾶπὶ ὃχ 29, 2 
᾿ἰᾳαθὺ παν ἱα ΠΙΠΊΘΓΆΠῚ,, ροϑβία δηη δανθηθγηῦ Ὡᾶν65. νἱϑῖπιϊ ΑἸΠ ΘΗ 5 
τηΐββᾶθ, ἐιΐββθ 70, ἰάθοαιθ, πἰβὶ ρτῸ μ΄ βογι θα πηι5. ν΄, γᾶῖῖο παπηθυῖ 
ἰβίϊ5. δ βυσηπηᾶ ἰδία ΠΟ οοπδίαγοί.Κ ΗἨπὰ5. Οὗ ρίαγα ἴῃ “δα, πηδὶ. 

8 8. Πρωτήν Αὐυσ. δρη. ϑίορῃ, ΒΥ2.,) ουΐπ5. νοῦθα βηΐ Πρώ- 
τή, ὀξυτόνως, νῆσος ἀπὸ τῆς Σφακντηρίας καὶ Πύλου. Μυϊ!ρο εἰ 
ΒΕΚΙ. Πρώτην. 

πἶι5 [διϊηϊ. --- Φσέίνην. Ἐδιὶ 
᾿Αβίηβθ Μεββοπῖαᾶ, αιδηὶ ϑ γΓ800 
859 54. βἰυαὶ ΑβίηδθοῸ ΠΟΠΊΘη ἀ6- 
ἀϊθβθθ ἀοοοὺ οὐ Ῥαυβαηϊὰβ ΙΝ 84, 
1 πίον Αουγϊίαη (ᾶρ (4110) 6ἱ 
ΟΟἸοπί 65. βἰίαπὶ απδάτδοὶϊ πα Ὁ 
αἰγοαῖιθ ἰΙοοο βίϑαϊα 6558 ἰθϑίδ- 
ἐὰγ, ΟῚ ποάϊο ὐτγοπθ ἰῖ, ναἱὶ 
ἔιυϊ586 ΒοΌΪαΥ. ἀθ Ραγϊθείη, Ῥείορ. 
Ρ. 112. ΑἸον Ιμ6αΚ. Ρεϊορ. 1 
Ρ. 448. Αὖὐ νὶάς τι. Ῥεορ. Π 
ρ. 1608. Βυιδβίαῃ. ἀδθοσν, 1 τ. 
118 584ᾳ. --- ἐλπίξοντες ἰἰὰ 
ἀϊοίαηι οδί, αἱ 9, 8, --- τὸ κατὰ 
τὸν λιμένα τεῖχος. Ρυϊι8 
Τιδοραδοπηοηϊ 40 αἰτοὸ (πρὸς τὸ 
πέλαγος 8, 8. 9, 3), ἴὰπο ἃ μονα 
ἠδνῖθι5 ἱπηρθίιπι δον] ογδηῖ; 
ΠδΙὴ ὑδδίθ! πὶ ΑΥΠ θη Θηβί στη ἴῃ 
ἴρ80 ῬγομηΘητΟΥΟ 5ἰ τα πὶ ἀΐΓΟΘ 6 
Βρθοίαθαι. Οὗ 1,μ6δκ, 1. ἀ. Ρ. 41, 
Αἀ ρονίμπι Πλυγι15. ΘΧοΘΙβιιβ, 56 
Θβϑοθηβῖὶο ἴδον δ: ἴῃ δἰ Πὶ ΠΊΔΡΘ 
γΘΓΒῸ5Β ἰοοᾶ δβρθγᾶ, πηιγ8 ἰῃ- 
ἤτγτηιβ οἱ οχϊσιιυβ (εἴ, 9, 3); ἃ 
τοῦτα ἀδηΐϊααθ οδβίθ πὶ ΟΡ ΪΠι6 
τη αηἰΐα πὶ οἱ ἤγτηδύαπὶ ογαΐ (οἵ, 
1014.). --- ὕψος μὲν ἔχον. Τηΐ͵ 
ἔχειν, ααοπὶ οὐ, ργαθθθηῖ, ποὴ 

50] πὶ ἰάθο ἱππριοθαηάπβ δβϑί, 
ᾳαοα ΤῊ. ἐλπέξειν υαδίᾳαο ἴα δὰ 
68 ἰαταγταθ τϑίοσι, αὖ πυβαιδτη 
οαπὶ παᾶοὸ ἱπῆηϊίνο ὈΥδ65. 'δϊ 
δουῖϑιὶ ἰὰ ἰᾳαπσαὶ (οἵ, Β8}], 
Ουδοδβί. σγᾶμη. Ρ. 7), 568 οἰϊδπὶ 
απο ἀδ τηῦτὶ αἰυπἀΐπο, απᾶπ 
νι ἀδηΐ, πἰ}}}} Π1 Ροβϑαμὺ ΒΡΘΡΆΥΘ 
δαν Βιιβρίοαιὶ (οἵ, δάπ. ΠΠ 80, 8). 
ψογαπὶ τϑϑιϊίαῖϊς Προ. ΞΘ γπῸ. 
οΥἰΐ, 1 Ρ. 3ὅ. 6 ραϑνιοϊριοὐὰπὶ 
ἰαχία ροβίτοναπι ἀἰϊνογβδιίαίθ οὗ 1 
θὅ. 1. 67, 1. 1Χ 8,8. --- ἀπο- 
βάσεως οὔσης, οαπ 
νϑῦο δὶ πιαχὶ πο Θϑ θη 510 
Ιοσὰπὶ αῦθοτοὶ (δ οὶ ΠΠ1πὶ8 
ἔτ). Οὗ, δάη. ΠῚ 80, 2, - 
ἑλεῖν. Ῥοβὲ ποὺ ἄν δἀάεπάππι 
δῦ δχ δὰ Τ]πογάϊάθο βαυργὰ 
σΟπιπθιηοναίο, ΟἿ, δάη. 34, 1, 
80. Ὁ ὙΠ.) 

8 2. αἵ ἐκ... τῶν 48ϑη- 
ναίων. Οἱ, 8, 2. 8. -- τῶν 
φρουρέδων ... ἐκ Ναυπά- 
κτου. ΟΝ 1Π 114, 2. εὐ ἴθὶ δᾶῃ. 

8 8. καϑορμέσωνται. Οἱ, 
δᾶη. 1 107, 6 οἱ βἀ. 11 53, 8. --- 
Πρωτήν. Οἵ, 54. ἈΑρυά ἀτδε- 
005 δάδμιιιο πο ᾿ῃδι! πὶ ψοίύτιβ 
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ἣ οὐ πολὺ ἀπέχει ἐρῆμος οὖσα, ἔπλευσαν καὶ 
ηὐλίσαντο, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παρασκευασάμενοι ὡς 
ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνήγοντο, ἣν μὲν ἀντεκπλεῖν ἐϑέ- 

΄ ΄ ᾽ ς λωσι σφίσιν ἐς τὴν εὐρυχωρίαν, εἰ δὲ μή, ὡς 
2 ᾿ ο 

αὐτοὶ ἐπεσπλευσούμενοι. καὶ οἵ μὲν οὔτε ἀνταν- 
’ ΒΩ τι ’ ’ Χ ΕἾ 

ἤγοντο οὔτε ἃ διενοήϑησαν, φράξαι τοὺς ἔσπλους, 
ἔτυχον ποιήσαντες, ἡσυχάζοντες δ᾽ ἐν τῇ γῇ τάς 

» ; κ ’ Ἵ ΄ 

τὲ ναῦς ἐπλήρουν καὶ παρεσκευάζοντο, ην ἐσπλέῃ 
ς -"Ἢ" γ Ἵ - 

τις. ὡς ἐν τῷ λιμένι ὄντι οὐ σμικρῷ ναυμαχη-- 
σοντεές. 

14. Οἱ δ᾽ ᾿᾿ϑηναῖοι “γνόντες καϑ'' ἑκάτερον καὶ ἐς τὸν λι- 
μένα ἐσπλεύ- 

τὸν ἔσπλουν ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ τὰς μὲν φξαγτες νι- 
πλείους καὶ μετεώρους ἤδη τῶν νεῶν καὶ ἄντι-- κῶσι τοὺς 

. ἐναντίους ᾿πρῴρους προσπεσόντες ἐς φυγὴν κατέστησαν, καὶ ,αἰπερ τῶν 
ἐπιδιώκοντες ὡς διὰ βραχέος ἔτρωσαν μὲν πολλάς, “Λακεδαιμο- 

χ ξγι- πέντε δὲ ἔλαβον, καὶ μίαν. τούτων αὐτοῖς ἀν-- ἐῶν μεῖς 
, στην προϑυ- 

δρασι᾿ ταῖς δὲ λοιπαῖς ἐν τῇ γῇ καταπεφευγυίαις μίαν δει- 

8 4. σμιχρῷ. ΟἹ. εἰ αν, μιχρῷ. ΟἿ, ὙΙΙ 1ὅ, ὅ οὐ σμικρᾷ, 
ὙΠΠΙ 81, 3 οὐ σμικρᾶς. 

ΠΟΠΊΘΠ Β6ΓΨΆΓΘ, ΠΟ, πὖ δρᾷ ΠΙΠΊΘΓΟ ΠΔΥἾΠΠῚ, αἸιὰ5 ἴῃ ΡΒ ΓΘΠΊ8 
νἀ θίαν ὈΔΡΌθᾶΤΟβ, Ργοάδπο ΔρΡρδ ἰαυὶ ἀοοθὶ 

Τμ68Κ. ΡεΙοΡ. 1 ρΡ. 428. 5118 δϑί 
ἃ ῬΥΪΟ Βθριθπίγ ΟΠ 6 ΠῚ ψοῦβιι5. ΟΝ, 
Οὐνι. ΡεΙορΡ. ΠῚ ῥ. 188. «Βυυδίδη. 
ἄεοθυ. ΠΡ. 118. -- ἣν μὲν 

. ἐς τὴν εὐρυχωρίαν. 
ΡΙ διὰ ἱπίθυρυιοίαβ δροάοβὶπι 
ΟἸΉΪ558ΠΊ 6586 Βίδιπϑγπηΐ (οἴ, δάη. 
1ΠΠ| 8, 8), 564 τϑοῖ ΟἸα55. σ0πη- 
ἀϊοίοποιι. δὰ ΒΡ ον. ὡς ἐπὶ 
ναυμαχίαν (1. 6. ὡς ναυμαχή- 
σοντες) τοίθγθ πα δπὶ 6558 Φοςεί. 

8.4. ἃ διενοήϑησαν, φρά- 
ξαι. Ῥανῖίεν 1 194, 1 τάδε δὰ 
πολεμεῖν Βρεοίαί, τὶ νἱάε δᾶῃ. 
Ἐγαβίνα ἰθῖταν ΟἸα55, ὅ. Ῥδ τὸ 
νἱὰ 8, ὅ. -- ἣν ἐσπλέῃ τις, 
Τις δὰ ΑἸΠΘηθη5865 ἰΐὰ γοίογίαν, 
αὐ ἰΔΠΊΘη ῬΓΟΡτΪΘ ῬΥΟΠΟΠΊΪ ηἰ Ἰηἢ: 
Πἶ10 πὶ ἃ ἢ τοβροπᾶραι, Οὐ, Μδιτῃ. 
Θ΄. 8 487, 2. --- ὄντι οὐ σμι- 
πρῷ. ,,Ιπηπη0 ΔΠΙρ ᾿5ϑἴπηιβ ατδο- 
οἶδα εὖ ρτορθιηοάθη Επγορᾶθ 
Ῥογίῃβ δβϑί, ἰἸὰ αοὰ εχ ἱπΊΠΊ 6 80 

Ρασπα ΘΟΙΡΙοΧαβ. δϑί, 
Δρράγεγο.ς ΒΙοοτη ἢ, Ἀπιρ] 15 
ἄπο τα πᾶνίτπὶ 60 ρουία οδρὶ 
αἰβυπιαί Ροπαῖιθν., δίαιιθ δχ Πδο 
τηδοηϊτπἀϊηθ οἱ αποα 5ἰαίαβ εἶτ, 
αὶ πη δἰ, φρίδῃθ. α1551Π11}}5 
βῖῦ ἀδ᾽(αι1ῖ5 ἀὐϑθοογα ΠῚ ΡΟΡΌΡαΒ, 
ΠΟῚ Ρ0558 6586 5Β[η1ΠῚ ΑὙΔΡΙΠΪῈΠῚ 
οΟΙ Πρ Ατπ. σοηϊοῖθηθ. 6558 ὑϑ 
οαπη Οϑπγηὶ ἄρα Οἵ, δάῃ, 8, 

θ. Ροϊίοβιί ἀαμϑν 6556 λιτότης. 
σ΄ Μδμῃ. 8. 468. 

Οδρ. Ἣν ΕἾ, καϑ'᾽ ἕκά- 
τερον τὸν ἔσπλουν. Οἶ. 8, 
6. -- τὰς πλείους οει. τὴς 
οᾶδα οἵ, 54, Π 42, 4, Ορροπαη- 
τὰν δυο πὶ ΠΪβ5 ἰηΐτα αἴ δὲ καὶ 
πληρούμεναι ἔτι. --Ἦ ἧς διὰ 
βραχέος, 4υδπιαπι Ρ6Γ ὈΓΘ- 
ν ἰδ τ Πὶ 5ΡΑ11 ΡροίοΓαπί, -- 
ἔτρωσαν. ϑιπ εν κατατραυ- 
ματέξειν ὙΠ 41, 4. ΤΠ 10, 4. -- 
ἐν τῇ γῇ καταπεφευγυΐίαις 
ἐνέβαλλον. Ῥυθιιατὶ ροίεβί, 



κνύντων, καὶ ἐνέβαλλον. 

τοὺς ἐν Σφα- 
χτηρίᾳ ἂν- 
δρας ἀπολαμ- κενὰς [3 
βανουσιν. 

20 

ἄγεσϑαι ἐκόπτοντο" 

5] 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, εδ΄. 

αἱ δὲ καὶ πληρούμεναι ἔτι πρὶν ἀν- 
χαί τινας καὶ ἀναδούμενοι 

ἵλκον τῶν ἀνδρῶν ἐς φυγὴν ὡρμημένων. 
ἃ ὁρῶντες οἵ “ακεδαιμόνιοι καὶ περιαλγοῦντες 
τῷ πάϑει, ὅτιπερ αὐτῶν οἵ ἄνδρες ἀπελαμβά- 

ψοντὸ ἕν τῇ νήσῳ, παρεβοήϑουν, καὶ ἐπεσβαί- 

νοντὲς ἐς τὴν ϑάλασσαν ξὺν τοῖς ὅπλοις ἀνὃ-- 

εἴλκον ἐπιλαμβανόμενοι τῶν νεῶν" 
ἕκαστος ὦ τῷ κεκωλῦσϑαι ἐδόκει 

ὕ8ρ. 14. ὃ 2. μή τινι. 
Ρύμπι βιβρίοοῦ μή τις, αἱ νουββίπιθ οοπίθοϊς ΡΟΡΡοΟ.“ 
οοά, οΟἸ αι. 

αἰτατὶ καταπεφευγέναι νὶ Ῥϑυ- 
ἴβοιϊ, φιλο Βίιιι5 ῬΘΥΠΠΔΠΘΗΒ 5 βὶσηὶ- 
Ποθίαγ, οὐπὶ ἔν ΡΓΔΘΡΟΒΙ 9 Π6 
ΘοΡυΪὰ ἵὰπι, ἃπ γψοῦῦα ἐν τῇ γῇ 
οὐτα ἐνέβαλλον ρτοχίπιε ἱπηρθη- 
8 5ἰπί, υὐ δὰ καταπεφευγυΐαις 
βαθδυιδίαιαν ἐς τὴν γῆν 86 ἐκεῖ. 
Θ1π}}}}5 ἀπθ αιο ΟΥ̓ ταν ἴῃ ψΘΡΌΪ5 
ΨΙ 11, 1 οἵ ἐν τῇ νήσῳ δια- 
βεβηκότες εἰ ΝΠ 81, 2 ὅσα 
εἰκὸς ἐν τῷ τοιούτῳ χωρίῳ 
ἐμπεπτωκότας κακοπαϑῆσαι. 
ϑεά ΠῚ Ἵ1, 2 πϑόβββ86 δϑύ ἱππρὶ 
τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πθ- 
48 Ῥϑυιοϊρίυτη βθρᾶγαυὶ Ροίεϑί; 
οἱ καταπεφευγέναι πίθου πη 
οὐπὶ ἐν ριδεροβίίοπθ οοπίθηρὶ 
ἀοουΐϊ Ἠδὶπα, δα ΡΪϑί, Θορῃϊδί. 
Ρ: 000. “δ Χδη, ἬΡΙΣ ΤΝ.9, 
18. Βεγη, ὅυπί. ἢ. 208. Κυμορ. 
τ. 8 68, 12 δάη. 2. 510. πᾶνθ5 
ΑἰΠΠἸοίὰ5 δίαθθ ἐπ ἐϊΐοτο 
οἰθοΐα5 6586 (865. Β. α. Υ' 10. 
Οἵ, Βδηθοκ. δὰ Ἰυϑὲ. ΧΧΙ 2, 10 
Ἐκίαπι βυθβιαπιϊναυπη καταφυγή 
Β᾽ ΠΉΠΠ1ΘΡ ἰοϑῚ νά θίιν ΨΙΠΈΠ1Ι, 8 
ἴῃ δπαηιϊαίο τὰ περὶ τὴν ἐν 
τῷ Πειραιῷ τῶν νεῶν κατα- 
φυγὴν ἠγγέλθη. -- ἐκόπτον- 
το, ἰδοοτα θην (τοβι}}8), 
αὐδδϑδραηίαν, Αἅ{{ΠῚ 6 0 88 - 
ἐπ ΡΎΥΙΝ 45,1... 106. 

8.9, περιαλγοῦντες. Ηος 
νου πὶ ἃρυὰ Αὐτοο5 γάσιηλ τά ϊῇ 
ὙΙ 84, 8. οὐ Ιερίαγ οἰϊδηὶ ἴῃ 
(ΡΙ]4ι,) Βΐρρδαγοῖ. Ρ. 229 ἀ, -- 

καὶ ἐν τού- 

μή τινι καὶ 
΄ 

ἴα νϑέμιβίο οοα. ΟἹ. ΘΡΟΠΕΙσΡΟ Β0Ὶ- 
ΒΊοο τ ἵ, ἴῃ 

ὅτιπερ, αποπῖατπι. Νυϊαπι 
δά πὲρ οὑπὶ ὁτὲ ρϑγίϊου!α 
οοηϊπποί ρα Αὐἴοο5 αυϊάθπὶ 
βου ρίογθβ ποίδυ πηι 6588 ΘΧΘΠΊΡ  ΌΤα 
ΟἸαβ5. πιοποί. Οἱ, ἐπειδήπερ Ι 
18, 8. Αὐἰβίοριῃ. Νὰρ. 1414, 
ἐπείπερ 5ορῃ. ΟΒ. 1008. 1489, 
διότιπερ Ποτοά. ΙΝ 186, Πᾶν. 
ἀ6. ρϑτει. Ι Ρ. 842354ᾳ. -- ἀπε- 
λαμβάνοντο, ἴῃ 60 εΥδί, 
αὐ Ἰατοτοϊπἀ εγθπίαν. Τπροτῇ, 
ἅς οοηδίι., --- ἐπεσβαίνοντες 
οϑῖ. 9, Οοπιρᾶνα 510}1}16πΔ ἸΘΟΙΠῚ 
1 90 δῦ ἢπ.“ ΒΙοοιηῇ. -- καὶ 
ἐν τούτῳ οοι. Οὗ 18, 4 ἐν 
τούτῳ τε κεκωλῦσϑαι. ἐδόκει 
ἑκάστῳ τὰ πράγματα, ᾧ μή τις 
αὐτὸς παρέσται, δὐ ἴ01 άπ. Ηἰἴο 
ἐδόκει ἕκαστος ναϊθπὶ τἀ πι15- 
φυΐδαπο, Ραταθαι, πεκωλῦ- 
σϑαι ᾧ μὴ ..-. ἔργῳ παρῆν ἀϊοία 
6588 ΡΓῸ δἰ πιρ ἰοϊοτῖθυθ, κεκωλῦ- 
σϑαι τὸ ἔργον ὦ μὴ παρῆν, 
ἀδπιοηβιγαὶ ΑτΤῃ, ἘΙ: Μαί]ι. ἀτ, 
8 414υ. ϑεὰ ᾧ μή τινι 60 ἰίἃ 
οΟἸΠοοδία ῬΓῸ Ἰερὶυλον 5 ὧτινι μή 
Ρἰδοθηΐ, ἢθὸ στὲς Ρτϑθοθάθηίθ 
οὗτος ἃ Ὑπυογάϊάθ ν]ἀθίὰν ἀϑὰγ- 
Ραυὶ ρούυϊδθθ, (υδγο 05 ὧ μή 
τις τῇα]]6 ἴῃ δα, πιδὶ. αἰχίπιιδβ. 
Ωιιοὰ οοπιπηθπάδιαν νουθὶ8β ΠῚ 8, 
4, 58ϊῖ ἰαπίυχῃ ὑἰθαθη πὶ οϑί Ιο- 
ΘΟΥΙπῚ δἰ ηλ τη, Μυϊραίδηι 
Ργδθίου. Ασῃ, ἰἰὰ ἀοίεπαϊ! Κυομ, 
Ουδοβὺ, Τῆμσο, ΤΡ. 8, υὐἱ δὰ ᾧ 
ἀδιῖν πὶ οΧ ϑαρουϊουῖθιιϑ ἐν το 



ΕΤῸΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 14. ὮΝ 

8 αὐτὸς ἔργῳ παρὴν. ἐγένετό τὲ ὃ ϑόρυβος μέγας, 

ἣ- 

σι 

χαὶ ἀντηλλαγμένου τοῦ ἑἕχατέρων τρόπου περὶ 
τὰς ναῦς οἵ τὲ γὰρ “ακεδαιμόνιοι ὑπὸ προϑυ- 
μίας καὶ ἐκπλήξεως ὡς εἰπεῖν ἄλλο οὐδὲν ἢ ἐκ 
γῆς ἐναυμάχουν, οἵ τὲ ᾿4ϑηναῖοι χρατοῦντες καὶ 
βουλόμενοι τῇ παρούσῃ τύχῃ ὡς ἐπὶ πλεῖστον 
ἐπεξελϑεῖν ἀπὸ νεῶν ἐπεζομάχουν. πολύν τε πόνον 
παρασχόντες ἀλλήλοις χαὶ τραυματίσαντες διὲ- 
ἐκρίϑησαν., καὶ οἵ “ακεδαιμόνιοι τὰς κενὰς ναῦς 
πλὴν τῶν τὸ πρῶτον ληφϑεισῶν διέσωσαν. κατα- 
στάντες δὲ ἑἕχάτεροι ἐς τὸ στρατόπεδον οἵ μὲν 
τροπαῖόν τε ἔστησαν καὶ νεκροὺς ἀπέδοσαν καὶ 
ναυαγίων ἐκράτησαν, καὶ τὴν νῆσον εὐθὺς περι- 
ἕπλεον καὶ ἐν φυλαχῇ εἶχον, ὡς. τῶν ἀνδρῶν 
ἀπειλημμένων. οἱ δ᾽ ἐν τῇ ἠπείρῳ Πελοποννήσιοι 
καὶ ἀπὸ πάντων ἤδη βεβοηϑηκότες ἔμενον κατὰ 
χώραν ἐπὶ τῇ Πύλῳ. 

8 8, ἀντηλλαγμένος οοἀᾷ, ΟἿ, δάη. 

τῷ Ῥυδθροβιιοπθη βυθδυαῖγὶ (οἵ, οϑὶ ἔουπιῖϊά ο, αὖ ᾿πέθγργοίθβ δο- 
δάη. 11, 2, Κτυρο, τ. 8 51, 11] οοἰρίυπί, 568 Ἐατον ΒΙο πιῇ, 
δάπ. 1), τενί δυΐθηι, ααοὰ ποη- (ΟΟπΠΙρδυθηαΣ παράπληκτος οἵ 
ΠυΠΊ4 8 Π), αὐ ὙΠ 78, ὅ (εἴ, άπ, παραπληξία. -- ἄλλο οὐδὲν 
5.01... 1) ΠΟΙΊΪΩΪ 5.0 ργᾶθροθᾶ- Ἄ ὀ ἢ. Οἱ, δάη. ΠῚ 839, 2. 88, 4. 
(ὉΓ, δὰ νοο. ἔργῳ ΤΘἔευνῚ ᾿αθθαί. [[5]{8010᾽ ΟΟΙ]οοα το οϑί οὐδὲν 
ΡῬενῇ, κεκωλῦσϑαι δυίοπὶ ἱπι- ἄλλο, 5θᾶ 46 πᾶς οἵ, Κίοιζ. δὰ 
ῬΘΙΒΟΠ ΙΕ. αἰϊοίαπι ἰπροὰϊ-ὀ δεν. Ρ. 44, -- τῇ παρούσῃ 
τὴ 6 ἢ ἔπι ΠῚ 6556 ψϑίδί ; γῈ ΠῚ βηΐπὶ, ... ἐπεξελϑ' εἶν, ργϑδϑβϑη- 
ΠΟῚ ἰρ505 ἰίϑ ἱπηρϑαϊτο8 6556 1}}ϊὀ 61Ὶ ΓοΥ ἐπ Π8 πὶ ατιᾶ πὶ ἰοη Ρ᾽5- 
Ῥυΐαπιί. Εδιθηα 0) εβί βίο 40-ὀ ϑἰπ|6 ρουβϑθᾳιΐ, Οὗ δάη, ΠῚ 
46 ἰοοὰπὶ ἰμδίο οὈβοιγίοτοη 26, 4, 455. Ὀίοη. ἔγαρτῃ, 60. 
6556; 5648. ΟἸΠΠ6ΠῚ ΟὈΒΟᾺΓ Δ ίΘ πὶ Η 4, τὰς κενὰς ... πλὴν 
ΥἱΧ ὉΠ} ταίϊομθ β βία! 6.15. τῶν. : ληφϑεισῶν. Οὐ 81. 

88. ἀντηλλαγμένου, 4υοὰ 8, δ. καταστάντες δὲ 
ΟΙ855. γϑουῖ ρδὶ, [60 ΠΘοθββαυ ΠῚ ἑκάτεροι ΠΣ Οὐ ἄοῖον 
ἐβί, αιοα ἰᾷά 5οϊιπὶ ἰηγίοε δέ. Οἱ Κιπορ. αν. 8 ὅ1, 8. -- 
τηυίατὶ ρΡοίεβῦ, απο υὐαὸ ψνεκρούς, [ὴ6 αγίϊοι]ο ΟΠΊΪ550 
αἰνοῦβιιπὶ μᾶρθηῖ. Μεγίθ: οὶ οἵ, δάῃ, 1 54, 1. -- ἐν φυλα- 
οὐϊα ἢ) ἰηνίοθη πηυΐαία 65- Ἀῇ εἶχον. Οὐ. ἄπ. 1 ὅδ, 1. 
βού αἰτοταπαιθ οοηδθι6-ὀ -- ὡς τῶν ἀνδρῶν ἀπει- 
ἰ40 οἶγοᾶἃ πᾶνϑϑ (Ι. 6. α΄ λημμένων, ᾳποὰ νἰτὶ ἰπίοτ- 
γαιίΐοηθ, αὐτὰ ἀθ ῃδνὶθι8 ἀἰπ]- οἰ τι 5ὶ Θ5βθηΐ. Οἵ, δάμη. 10, 1. 
ὁ08πι), ὈΟὐΟἸιδονοὶ ἰρίιαγ περὶ -- καὶ ἀπὸ πάντων... βε- 
τὰς ναῦς οὐπὶ νευὈ0 ἀντηλλαγ- βοηϑηκότες. »Οὐ γὰρ ἐξ 
Εν -- ἐκπλήξεως. ,Νὸὰ ἀρχῆς ἐβοήϑησαν ἅπαντες οἵ 



928 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ιε΄. ες. 

Δακεδαιμο- 15. Ἐς δὲ τὴν Σπάρτην ὡς ἠγγέλϑη τὰ γεγε-- 
νίοις δοκεῖ δπνῖ τε Πύὶ νημένα περὶ Πύλον. ἔδοξεν αὐτοῖς ὡς ἐπὶ ξυμφορᾷ 
λον ἐκεχειρέ. μεγάλῃ τὰ τέλη καταβάντας ἐς τὸ “στρατόπεδον 
ὩΩ βουλετειν παραχρῆμα ὁρῶντας ὅ τι ἂν δοκῇ. καὶ 
᾿ϑήνας πρε- ὡς εἶδον ἀδύνατον ὃν τιμωρεῖν τοῖς ἀνδράσι καὶ 
τα μρώμι κινδυνεύειν οὐκ ἐβούλοντο ἢ ὑπὸ λιμοῦ τι πα- 

ϑεῖν αὐτοὺς ἢ ὑπὸ πλήϑους βιασϑέντας [ἢ] 
κρατηϑῆναι, ἔδοξεν αὐτοῖς πρὸς τοὺς στρατηγοὺς 
τῶν ᾿Αϑηναίων, ἢν ἐθέλωσι. σπονδὰς ποιησαμέ- 
νοὺς τὰ περὶ Πύλον ἀποστεῖλαι ἐς τὰς ᾿άϑήνας 
πρέσβεις περὶ ξυμβάσεως καὶ τοὺς ἄνδρας ὡς τά- 
χιστα πειρᾶσϑαι κομίσασϑαι. 

10. Δεξαμένων δὲ τῶν στρατηγῶν τὸν λόγον 
ἐγίγνοντο σπονδαὶ τοιαίδε. “ακεδαιμονίους μὲν 

αἵ περὶ Πύ- 
λον σπονδαί. 

, 

οἵ πρέσβεις 

ὕΔρ. 16. ὃ 1. παραχρῆμα. Τανί118. πη Βτϑιῖ5. Ῥᾶ θη. Οπληϊ- 
Ὀὰ5 ἃ ΠΟΠΠῺΠ}Π18 ΘαἸ ΟΠ ΠῚ το η σα ΠῚ βουναία οϑῦ σα! ραία πρὸς τὸ 

χρῆμα. 
8. 3. ἢ κρατηϑῆναι (855. Απρ, ΟἹ. δα. [ε. γαῖ, Μ. πὶ., 486 

βΒουρίαγα πο αἰβρ᾽σαθαῦ Ηδθγπηδπηο, [ηἰογρυρίδηίησ: αὐ δ αὖ ἔδτη 8 
δ αι ἃ τη] εἰ ἀΐπ Βα ρονατὶ ππουογοηίαν (παϑεῖν τι, οἵ. Ν᾽ 
88, 1 οὐ 101 δάπ,} οδρθύθδηΐαννθ Κρατηϑῆναι 5ῖπε ἤ Ε΄ Ο. Βθδ. 
απ. αν. Ὁ,.1. Ε΄ Μδαν, ΨΊπά, 4} ἀθίθυϊογεβ εὐ Βθκκ, ΨαΪϊσο οἱ Ρονΐ. 
ἢ κρατηϑέντας. ΒεΚΙΚουὶ βοιϊρίαγα νοιῖον νἱάθιαν, οὰ πὶ ἢ κρατη- 
ϑέντας Ροβὲ βιασϑέντας τοἀαπάοί οἱ κρατηϑῆναι ὁπηὶ γον ἷ5 ὑπὸ 
πλήϑους βιασϑέντας ἀριϊδδῖπιθ ΘΟΠΔΘΓΘΓ 6 5815. ραίδϑί. 

Πελοποννήσιοι, ἀλλὰ μόνοι οἵ 
[Σπαρτιᾶται] μετὰ τῶν περιοί- 
κων, εἶτα δὲ καὶ οἵ ἄλλοι κατ᾽ 
ὀλίγους. ὄρα κεφ: ΧΩ ᾿ 41ού- 
κας. Εἰοηΐπι περιήγγελλον κα- 
τὰ τὴν Πελοπόννησον βοηϑεῖν 
8, 2. Ουᾶτα καί ᾿υϊοπάθπαϊ νἱηὶ 
μᾶθοί, 

Οᾶρ. 1ὅ. ξ1. ἐς τὴν Σπάςρ- 
την. Ὀιοῖταν οπΐπὶ Οὐ ᾶθοθ ἀγγελ- 
λειν ἐς τόπον, υἱ 1νατῖη 8 Ρ θεῖ τη - 
46 παηϊίαγο ἴθ ἀσθθ. Οἵ, 
ΙΝ 122, 4. 49. 5. 1 681 1. 
- ὡς ἐπὶ ξυμφορᾷ μ8γ ἀ- 
1ῃ: αὐοὰ ἴῃ πᾶ ηἃ 858 6558 
σα Τα πλιά ἔπιθι ς ο τ δ η σὲ 
δάη, 14, ὅ. --- τὰ τέλη. Οἱ. 
δά, [ 58, 1. ---καταβάντας. 
ΟΥ̓. Βανί: αν, ὃ δ 11. Κυιιθο. 
Οὐ ΘΎΒΌΝ » δαδ. -- βου- 
λεύειν πυνσεδ μὰ ὁρῶν- 

τας, αὖ {Π1600Ὸ ν᾿ ἀδη 65 (Ϊ. 6. 
ΓΘΡ ΠῚ οΟΠαϊοΙ ΟΠ 6 πὰ ἰηβρί οἰ θη 65} 
Βίαία Υ 6 ἢ ἵν, πραπθ ἀπίθα δὰ ἀθ6- 
ΠΠογαπά αι ραγίαπι τοαϊνθηΐ. 

8 2, ἢ ὑπὸ... κρατηϑῆς- 
ναι. Οὗ 5α. Οἷαβ5. δοιοιὶ 19, 
1 ἐχπολιορκηϑέντες μᾶλλον ἂν 
χειρωϑεῖεν. -- ποιησαμ ἕ- 
νους. ἴδε οδϑι οἵ, δάιιν, 1 88, 
1.11 11, 1. -- τὰ περὶ ὙΦ 
λον»... ΟΥ̓ ΝΙΠ ἈΠ το, ΟΣ ΣΝ 
Μαιῖ. ατ, 8 431 δάμη, 4 Βϑιῃ}. 
ϑγηΐ, ρ. 1235. Κιαος, γον, ἀἴ4]. 
8 40, 18 δἀηῃ. ῶὥ. Ηδε ἱπάποῖδα 
αἀ ΡΥ μι ἰδ πΐαμ. θ6ΠΠαπὶ ρονίῖ- 
ποθαπί, ἀθ ρᾷοθ ἀοίηε δοιανὶ 
οἰδηΐ, - τοὺς ἄνδρας ..- 
κομέίσασϑαι. ὕδιβα τοὶ εχ 
Υ 1 οορποϑοϊίαν, 

ὅλρ. 16. 8 1. ἐγέγνοντο 
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τὰς ναῦς ἐν αἷς ἐναυμάχησαν χαὶ τὰς ἐν τῇ 44α- ἀποστέλλον- 

᾿χοωνικῇ πάσας. ὅσαι ἦσαν μακραί. παραδοῦναι 

κομίσαντας ἐς Πύλον ᾿“ϑηναίοις, καὶ ὅπλα μὴ ἐπι- 

φέρειν τῷ τειχίσματι μήτε κατὰ γῆν μήτε κατὰ 
ϑάλασσαν, ᾿“ϑηναίους δὲ τοῖς ἐν τῇ νήσῳ ἀνδράσι 
σῖτον ἐᾶν τοὺς ἐν τῇ ἠπείρῳ “ακεδαιμονίους ἐσ-- 
πέμπειν ταχτὸν καὶ μεμαγμένον, δύο χοίνικας ἕκά- 
στῳ ᾿ἡττικὰς ἀλφίτων καὶ δύο κοτύλας οἴνου καὶ 
χρέας. ϑεράποντι δὲ τούτων ἡμίσεα" 
ὁρώντων τῶν ᾿4ϑηναίων ἐσπέμπειν, 

ταῦτα δὲ 

καὶ πλοῖον 

μηδὲν ἐσπλεῖν λάϑρα᾽ φυλάσσειν δὲ καὶ τὴν νῆσον 
᾿“ϑηναίους μηδὲν ἧσσον ὅσα μὴ ἀποβαίνοντας, καὶ 

ὰρ. 16. 8 1. 

σπονδαί. ΒΘ πΉ 6 τ Ἰπιρ θυ [δοίτιπη 
Ἰερῖεαν ΕΥ̓ θὅ, 2 ἐποιοῦντο τὴν 
ὁμολογίαν, ΗΙ 80, 3 ἄλλας 
(ξυνϑήκας) ἐποίουν. Οὗ δάη. 
1 20, 1. 72, 8. -- ἐσπέμπειν, 
αἱ Ρϑ010 ρΡοβί εὖ 26, 9, γοβεψοϊῖ 
Ῥοῦν. Το ογατὶ ροββοί ἐκπέμπειν, 
βὶ Θχ πΠ06 ἔγαπα ΘΠ ΤῈ ΠῚ «ΤΑ ΘΓ ῸΓ. 
Οὗ, οἰἰαπὶ 26, ὅ ἐσάγειν, ἐσ- 
ἀγαγόντι, 26, 6 ἐσῆγον, 21, 1 
ἐσπλεῖ. --- μεμαγμένον, ποη 
τη οἰταπι (ἀληλεμένον 26, 6), 
βεὰ βιιθϑοίιτη, ἀδρϑίαπι, δι 

ΔΌΘΠ] {Α15 σῖτος τη ἐγ θίαΓ, 
1 δορά δου οὶ νἀ θηταν Ῥ8οιὶ 6558, 
αυοὰ γἱρὶ ἴῃ ϑρ!ιδοίουϊα ᾿πο! 5] 
τα] ογο5 8ά ρᾶμθθ. οϑααθπάοβ 
(γυναῖκας σιτοποιούς, ἀδ αυἷ- 
Ὀμ5 οἵ. ΠῸ 78, 8) ποι Πᾶρογθηι; 
ΑἸΠΘηΘη565. δαΓ6 ΠῚ ἔονγίαββθ 60 
᾿θ πε 5 ΘΟ ΠΟΘββθυπηΐ, Π6 ΘΟη86Γ- 
γαῦὶ αἰυϊ5 ροββο. Ηοτγά θᾶ- 
ΘΟ ΥΕΥῸ ἃ Ῥᾶποηὶ δαί 
ΟΡΟΙΠ πο πὶ ἴΠ|0Ὸ ἰοῦ τηΐΒΒΌΓΩ 
6558 6Χ ῥγοχίπιο ποιηΐπα αἀλφέ- 
τῶν ἃρρᾶιεί. Μαϊ!ε κα δηίβ με- 
μαγμένον ροβίζατηῃ ἀοοὶ Πθυτνογά. 
διυὰ, ΤΠμπο, Ὁ. 51. Νδηι ἔτι - 
Ἰηθηΐα τ ἰδίας ἰάᾳπ8 
ἀεορβίαπι ἰπίθ! ! θσθηἀ απ 6586 
ἀοουῖν 1,. Ηογ δι, δάν. Οοῦ. 
ἐθη ΓΘ ἢ5 ΡΙαῖ, ἄς ἴθ, “46 ἃ 
χρήματά τὲ ἔχοντες ταχντὰ καὶ 
μέτρια. -- δύο χοίνικας ... 
ἀλφίτων. 9.1 βῖπε ἀμυθῖο ἀς 
Ὀῖηῖβ ἴῃ ἀἰθηὶ δοοϊρ᾽ απ απὶ δϑβί. 

“Μακεδαιμονίους ἐκπέμπειν. οοἀᾳ, 

. Βοροκῇ. 

ΟΥ, δάη. 

[θ9ῳυ8ὲ ποίϊο 'π ἀϊδτὰ οἰϊαπὶ Δ] 1 ὶ 
ἀρὰ πα ΓΑ Ἰ 8 ΠῸΠ ΘΧΡΥΪΠΉΪ ἰαΓ. 
ΟΞ ὙΠ Θή7,., ὃ. ΠΟ ΤῊ ος 
Ῥουίιβ Τιαορἀδοπιοηΐοβ ἀα ἰπαπ- 
5018 ρϑοίοβ ρυϊαΐ, πἴ, 51 ᾿ῃΓΘΓ 
ἴρ505 οἱ Αἰπθηΐθηβθ8. ποὴ ἐθῆνο- 
ηἶγοῖ, 5115. ἴῃ ἰηβαϊα ΔΙ᾿ δ ἢ ἢ 
ΘΟΙππιραΐι5. 5 ρογοβϑοί [οἴ 89, 3]. 
Ναπι ναϊσο πηᾶ χοῖνιξ [ρΡ 815 4ὰ8- 
ἀτγαοθβίπηᾶ οοίανα ΠΊΘΩΪΠΊΙΠΪ 568 
οοίανα πηοαϊϊ Πομμδη1}7 ἴῃ αἰαϊαγ- 
Π1ΠῚ ΔἸ πηθη ἐπὶ ἢ ΟΠ.) 8. Βα ἤσοΓα 
ογοἀθθαίασ, [πδγθ᾽ ἰαηὐΠῚ 56Γ- 
νἱἷβ ἀαθαίαγ.] Ὑ|ά, Ῥογίζοη. δᾶ 
ΑΘΙΒ αν ΗΣ ΤΟ ἢ κι ΟΣ, 

Οεοοη. οἷν. Αἴπρη. 1 ρΡ. 
109 εὐ ΟἸ᾿πε, Εαβι, Αἰ, ρ. 404 οἀ, 
Κυιοσ. 6 ἀλφέτων δαίεηι νο068 
οἵ, Ἐπ 1Π 49, 8. --- κοτύλας. 
Οὐ ]α οναὺ ααδτίϑ ΠΟΘ ηΪ οἶδ. ρ8Γ5. 
ΟἿ ΒορΌΚΙ; 1. αἱ» 127 5(. οἱ 
Ὡυδαβί, τηρίτοϊοσ, ρ, 201 54. 
Ἠυ]!5οῃ. Μείγοὶ, ρ. 82 54. Τϑὺ- 
ἐμππάθηῃ ναϊοθᾶΐ αιϑηίιπ) ΠΘΠΊΪΠἃ 
Ἀοπιαπδ, ἰα οϑὺ ἀἰτηϊἶᾷ ρὰγ5 86χ- 
1}. Ηδηο δαϊθΠ) 5815 τη σ Δ ΠῚ 
σἱηἱ, φαοὰ ἀατιδ, Αἰιἂπὶ ἁλμυράν 
οοΡΐθ ἴῃ ἰπβαϊα Παθοῦαπι (26, 4), 
ΔΕΒ ΘΓΆΓΕ 50 θγθηΐ, ΡΟΥ ΟΠΘΠῚ ἔὰ- 
ῖἶ558. 6Χ ὨδΡγαιΪβ ὙΠ] 87, 2 ᾿ἰᾳποι, 
-- ϑεράποντι, ἰ. 6. ,Ἐζλωτι 
Οἵ, 8, 9 οἐ τὶ δάῃ, -- ὅσα μὴ 
ἀποβαίνοντας, ϊ. 6, ὅσα δύ- 
νασϑαι μὴ ἀποβ., απδηταπ 
Ροββϑηΐ πο ἀδθβοθπάθῃΐ 868. 
ΟἿ" δα: 10111..1. 

ται ἐς ᾿49ηή- 
ψας. 
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ὅπλα μὴ ἐπιφέρειν τῷ Πελοποννησίων ἀροῦν τς 
μήτε χατὰ γῆν μήτε κατὰ ϑάλασσαν. ὅ τι δ᾽ 

τούτων παραβαίνωσιν ἕχάτεροι καὶ ὁτιοῦν, ὑπ 
λελύσϑαι τὰς σπονδᾶς. ἐσπεῖσϑαι δὲ αὐτὰς μέχρι 
οὗ ἐπανέλϑωσιν οἵ ἐκ τῶν ᾿᾿ϑηνῶν “ακεδαιμο-- 
νίων πρέσβεις" ἀποστεῖλαι δὲ αὐτοὺς τριήρει 4ϑη- 
ναίους καὶ πάλιν κομίσαι. ἐλθόντων δὲ τάς τε 

σπονδὰς λελύσϑαι ταύτας καὶ τὰς ναῦς ἀποδοῦ- 
ναι ᾿᾿ϑηναίους ὁμοίας ᾿οἵασπερ ἂν παραλάβωσιν. 
αἱ μὲν σπονδαὶ ἐπὶ τούτοις ἐγένοντο, καὶ αἴ νῆες 
παρεδόϑησαν οὖσαι περὶ ἑξήκοντα, καὶ οἵ πρέ- 
σβεις ἀπεστάλησαν. ἀφικόμενοι δὲ ἐς τὰς ᾿ϑήνας 
ἔλεξαν τοιάδε. 

λόγος Λακε- ΠΠᾺ 
δ τη Νὰ ΤΕΊρΙ; περὶ τῶν ἐν τῇ νήσῳ ἀνδρῶν πράξοντας ὅ 

οἕ μετὰ προ-τι ἂν ὑμῖν τὲ ὠφέλιμον ὃν τὸ αὐτὸ πείϑωμεν, καὶ 
οίμιον (ὃ αἱ ἶν ἐς τὴν ξυμφορὰν ὡς ἐκ τῶν παρόντων κό- 
Ξε: “) πρῶτον 
ἀποφαΐνου- ὅμον μάλιστα μέλλῃ οἴσειν. τοὺς δὲ λόγους μα- 

Πελοποννησίων. 
860. Τη8ῃ,) [οΥία886 γϑοίθ. 

Πελοποννησίῳ 6855. 
Οἵ. 5. Ο 26..80. 

Αὐρ. [ὐ0 αι. Μ,  οη. 

8.2. ὅ τι δ᾽ ἂν ... αὶ δρυὰ 56}0]. Αὐϊβίορ!. Ῥδο. 664. 
ὁτιοῦν, ααἰδᾳιυϊά δαίοπι Οδίθυαμῃ οἵ. αἅη, 11, 2. -- οὗ 

ΟὙ6} 18 ΠΉΠ|ὰ πὶ, Ροβὲ Πᾶθο πρέσβεις. Οοαθυϊα ἂς δῖβ 
(ρτο αυΐϊθυ5 28,1 ἐὰν καὶ ὁτιοῦν) 
ἴῃ Δροδοϑβὶ υϊάοπι Ρυορτὶθ βουὶ- 

αἰβραϊαηίθπι ἈδηκΚίη πὶ 
Αὐϑίορῃ. ρ. ΟΟΟΙΧ ΧΨΥΙΠ κ5ᾳᾳ. 

»Ἔπεμψαν ἡμᾶς “ακεδαιμόνιοι, ὦ Αϑη-. 

Ὀοπμάμπι εγᾶὶ τοῦτο λύειν τὰς 
σπονδᾶς, 564 ᾿ᾶθο ἰθν]5. β5θηίθη- 
τὰ 6 ἱπηηγα 610. ἢ ΘΠ] 6} οἴ δπαοί, 
αὐἱ ἀς ὃς ἄν γνοοὶθιι5 δὰ 1 44, 
1. οἱ ΑἸΙΌῚ ϑαάποιαία ΤηΘ ΠΟΥ Ϊΐ, -- 
μέχρι οὐ ἐπανέλϑοωσιν. Οἵ 
δη: Ὁ 187. ἃ. ΒΊΔΠ]. Θυδοδί. 
δΥδη,. Ρ. 11 546. δὲ ἐπανέρχε- 
σϑαι οἵ, δάη. ΠῚ 88, 8, --- οὗ 
ἔκ... πρέσβεις. Οἷ δάη. 1 
8, 2. Τηβοϊδητῖιβ τἀ πη θη 00 ΘΠ Ὲ- 
ιἰαία τι οβί, αοὰ νϑῦθα οἷτι8 ῥσο- 
ὍΥ 6 ἴῃ [δ 86 ν᾽ άθηιαν »γοβοίνθηάα: 
ἔκ τῶν ᾿ϑηνῶν οἵ ἐς τὰς ̓ 4ϑη- 
νας πεμφϑησόμενοι (ἐπόσεα- 
λησόμενοι). ϑοὰ [ογίαβϑϑ 50 0Πὶ 
ἐπανήξοντες 5υθαιαϊοπάτπι οϑί. 

8 8. περὶ ἑξήκοντα. ἴῃ 
ὨΒΠΊΘΓΟ σοηβοητ ῬΒΙ ΘΟ ΠΟΥ 8 

ΑὙΤΌ ΠΡ ΟΙ Θπλ πὶ, ααἱ ἀρὰ Αὐὶδίο- 
Ῥῃδηθηη ποηλϊ παν, Π0η 1 ἀοεᾶδε- 
πιοπἰΠ,) 8684 Αἰπθηϊθηβοη ἃ 
Πϑιηοβίμθηθ Αἰ θη 85. τ Ϊ ΒΒ Ό 1 6558 
Ῥαυϊαὶ Πονπιδηπιι8 ἴῃ ΟΟΙπΠΊΘηΐ, 
δπίϊαα, 
Ῥ. 818. 

ἀρ. 17. 8 1. 
Ἰά 6, ἷν 6, 81η}8], Οἱ, ΠῚ 417, 
ὅ. Ὗ 87, 8. -- καὶ ἡμῖν ᾿ς 
μέλλῃ οἴσειν. ρθουν θυΒ 
τηλϑῖς Τοβροηἀθυθηΐ νοῦῦθα καὶ 
ἡμῖν... 
ἃρίδ δβϑϑηΐ, 
Πιϑοοἀ λοι οη ἶβΒ Ποποϑία 
ΡΘΥβυ βΊ ΟΠ 6 ΠῚ ἴῃ ἀπ }5. ΑὐΠϑηΐθη- 
βίαπι οἴβοὶ ποὸὰ Ορὰβ οὐαὶ, [{8- 
46 πηαίαία δ8ι, αὖ 58606, ροβὲ 
τὲ ογαιϊο; πραᾷιθ ν6γῸ Ργορίογοα 

οἷσον, 564 ἰάδο τιϊηαβ. 
4υρὰ ἀθ οἷβ, αυδθ. 

οϑϑϑηΐ,, 

2 

ἄθ δίι., 

βία. 84, 1887 ἢ, Μαῖος, 

᾿ Φ ΄ 

το αυὔυτο,. 
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κροτέρους οὐ παρὰ τὸ εἰωϑὸς μηκυνοῦμεν, ἀλλ᾽ “αι ὅτ ἀθὴν 

ἐπιχώριον ὃν ἡμῖν οὗ μὲν βραχεῖς ἀρκῶσι μὴ ἀπιστοτά-. 

πολλοῖς χρῆσϑαι, πλείοσι δὲ ἐν ᾧ ἂν καιρὸς ἢ τους ταῖς εὖ- 

διδάσκοντάς τι τῶν προύργου λόγοις τὸ ϑέον πρυχίχιξ, 
πράσσειν. λάβετε δὲ αὐτοὺς "μὴ πολεμίως μηδ᾽ 
ὡς ἀξύνετοι διδασκόμενοι, ὑπόμνησιν δὲ τοῦ δα- 
λῶς βουλεύσασϑαι πρὸς εἰδότας ἡγησάμενοι. ὑμῖν 
γὰρ εὐτυχίαν τὴν παροῦσαν ἔξεστι καλῶς ϑέσϑαι, 

ἔχουσι μὲν ὧν κρατεῖτε ; προσλαβοῦσι δὲ τιμὴν 
καὶ δόξαν, καὶ μὴ ποθεν ὅπερ οἵ ἀήϑως τι 
ἀγαϑὸν λαμβάνοντες τῶν ἀνϑρώπων᾽ ἀεὶ γὰρ τοῦ 
πλέονος ἐλπίδι ὀρέγονται, διὰ τὸ καὶ τὰ παρόντα 
ἀδοκήτως εὐτυχῆσαι. οἷς δὲ πλεῖσται μεταβολαὶ 
ἐπ᾽ ἀμφότερα ξυμβεβήκασι, ϑίκαιοί εἰσι καὶ ἀπι- 
στότατοι εἶναι ταῖς εὐπραγίαις. ὃ τῇ τε ὑμετέρᾳ 
πόλει δι᾿ ἐμπειρίαν καὶ ἡμῖν μάλιστ᾽ ἂν ἐκ τοῦ 
εἰκότος προσείη. 

τοϊαἰϊναση ἴῃ ποιηϊηδίϊνο δἀάρη- 

᾿μηκυνοῦμεν. 

ἄππιὶ οὐαὶ. Οἵ, Βυίίτη. αν, 8 148, 
7, βιρτα δάηῃ. Π| 84, 2. ᾿πίρυρυ. 
Το, (θυ. ο. 18 οχίγρι. ϑ5.4}}0. 
δὰ ΡΙΑῦ. Ομᾶττη. 196. 0. ον, 
ἐκ τῶν παρόντων νά. δίῃ. ΠΙ 
39, 9. Ὅς δἀάϊιο ὡς εἴ, Π| 8, 4. 
Νερῖο: απἀϑπίατη 6χ ργϑοβεηίὶ 
γϑγὰπι βίατα ἔτι ΡοίΘ5ι. 

8 2. μακροτέρους ΜΑΦΗ 
ΠΡ ἥ: 

Π 15, 6. Ηεἰπα. οὐ ϑ:4}1}0. δᾷ ῥιαῖ, 
θοις. 40 6. 1090. Ραγα]. τ. ΤΠ 
Ῥ. 682, Οὐ παρὰ τὸ εἰωϑός 
δαίοπι ἀϊοιηΐ ἰορϑι, αὐ Πᾶποὸ οτᾶ- 
ἰἰο πο πὶ ΟΠ ΤιἈΟΘἀ ΔΘ ΟὨΪΟΥΙΠῚ 
βραχυλογίᾳ, ἀα αυὰ νἱὰ. 1 86 
οὐ ΜῈ6}}, θοὸν. Π Ρ. 886 544., ὁοη- 
ΘΙ] 6πί, ἀλλ᾽ ἐπιχώριον 
ὃν οεϊ. Ηδοο ΘΟΠΙΓΑΥΪΆ διηΐ 58- 
Ῥενϊουῖθι5 οὐ παρὰ τὸ εἰωϑός. 
θς 5γωηίαχὶ οἵ. Μαίῃ. τ, 8 ὅθ4. 
Κτνυθρ. αν. 8 ὅθ, 9 δάῃ. 7. 
ΠΡ. .: ἀρκῶσι. 6 ἄν ποὴ 
δθάϊιο οἵ. Μαιη. αν. 8 527 δάῃ, 
ὦ. ΒιΔ}}. αδαβί, «δύδηι, Ῥ.. 12. 
ἰηΐνα 18, 4. --- ἐν ὧ ον πράσ- 
σειν, αυδπάοῖεοιιρυ8 5 νοι- 
δὶ5 (5. οταιϊ᾽ οαΐθα5 Ἰοπροῖὶος- 
ΥἸθῈ5) ἄσοτο ἰὰ αποὰ Ορι8 

οϑὺ ἀοοσδπίθϑβ δἰϊᾳυϊα ΘΟΥ ἃ ΠῚ, 
αι88 6 Υ86 ρυδϑβϑηΐὶ, ϑδαηί, 
Βεοία 6]495. οθβογνδί ΟΧΥΤΊΟΤΟΙΙ 
«ιοάάδτη ἴπ6586 ἴῃ ψϑυ 5 λόγοις 
πράσσειν, Ὠίοεπαο ἀαοαιθ ἈΠ, αὐ 
ϑρδγίδηοβ ἀθοοί, πρδκτικοί βαπί. 

8 8. λάβετε. Οὗ, δάη. Π 
ὅθ, 8. Νῖδὶ δυΐθπι παρᾶιῖο 84 
501 πὶ πολεμίως τεἰαία ἐ586ι, μὴ 
λάβητε Ἰεβ δύ ίαν, --- ὑπόμνη- 
σιν... ἡγησάμενοι, δά τὴο- 
αἰτί ὁ ἢ 6 πὶ Θβϑϑεσδίϊ 6 η6 Θ0ῃ- 
ΒΕ] 4 ηαὶ ΔάγοΥβιιβ βοΐϊθηῦθ5 
ἃ ἀ ΠΙΡῚ 8 ΠΊ. 
τ εὐτυχίαν... καλῶς 

ϑϑέσθϑ'αι. ΒΕ. : 66 Γ᾽ σα ρ 6 η- 
ννᾶτνγιϊρο5 αἸἄοκΚ τοδὶ σ0}} 
(παι ἐπ πη τοοῃὺ δηϑβίβη- 
ἀϊρ) δπίθρεη, Οἱ. δάη, 1 2ὅ, 
1. ΤΡ ὅ9, 4. 1,. Ἠετῦϑι. ἴῃ ΡΠ]. 
ΧΥῚ ν. 380 54. -- ἔχουσι ... 
κρατεῖτε, τοποηνὶθ 5 (ἰτ8 
αὐ θυ πη 68.}5) θἃ, 488 Ρ 08- 
βἰά διῖ5. --- ἀεὶ γὰρ... ὀρέ- 
γονται, 5606 δ ἢ ἴ ἢ 5Ρ6 
οἰ ατὶ πηδὶ τᾶ ἀρρθίππί. 

8 ὅ. ἐπ᾽ ἀμφότερα. Ὁ, 
δά. 188, 8. -- δέκαιτοΐ εἰσι. 
Οὐ Μαι, ατ. 8. 297. --- ἐκ τοῦ 
εἰκότος. ΟἿ, δάη, [ ὅ!, 2. 
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καὶ διὰ τοῦ- 18. Τνῶτε δὲ καὶ ἐς τὰς ἡμετέρας νῦν ξυμ- 1 

2. τι ΤΟΙ. φορὰς ἀπιδόντες. οἵτινες ἀξίωμα μέγιστον τῶν 
᾿Αϑηναίοις ἐςἡ Ελλήνων ἔχοντες ἥκομεν παρ᾽ ὑμᾶς, πρότερον 
τὰς σφετέρας ει 
ξυμφορὰς αὐτοὶ κυριώτεροι “νομίζοντες εἶναι δοῦναι ἐφ᾽ ᾶ 

ἀπιδόντας ἐν γὺν ἀφιγμένοι ὑμᾶς αἰτούμεϑα. χαίτοὶ οὔτε 

τῷ εὐτυχεῖν ἜΝ πόλεμον ὁυνάμεως ἐνδείᾳ ἐπάϑομεν αὐτὸ οὔτε μείζονος 
καταλῦσαι. προσγενομένης ὑβρίσαντες, ἀπὸ δὲ τῶν ἀεὶ ὑπαρ- 

ὲ 

χόντων )νώμῃ σφαλέντες, ἐν 
ὁμοίως ὑπάρχει. 

(ὗ πᾶσι τὸ αὐτὸ 
Ψ 

ὥστε οὐχ εἰκὸς ὑμᾶς. διὰ τὴν 

παροῦσαν νῦν ῥώμην πόλεώς τὲ καὶ τῶν προσ- 
γεγενημένων καὶ τὸ τῆς τύχης οἴεσϑαι ἀεὶ μεϑ᾽ 
ὑμῶν ἔσεσϑαι. 

ὕδρ. 18. 81. 
ἰδπιθὴ Δ Ρ (1551 Π1. 

ΟΡ. 18. 81. κυριώτεροι 
οὐ δοῦναι, Ρ᾽ὰ5 ροίοϑίδυϊβ 
ΠΒαΌοτα ἀδηάϊ, Οὗ ΒιΙοοπιῖ, 
αἸο55. δὰ Αοβ80}. Αβᾶπι.. 108. 
-- ἐφ᾽ ὅ. Οἵ, ἀὔηΌ Ὁ 8... Εχ 
Ποο Ν αἰτούμεϑα 5Βυθαυάίοηάυμη 
6ϑί ᾶ. 

8 2. ἀπὸ ὑπαρχόντων, 
Ῥίορῦ, ρυοΐθοιϊ (ἀυβροῃθπα 
νΟη) 80 οἷ8 488 56 ΘΓ 
ὨΔΌΘθαπιαΒ (1. 6. σοπδίδηῃ υϊ- 
θ0ὰ85, οδηδβαριϊ5) τοθὰβ οἱ 
ορίθυ5. Οἵ, δάη. 191, 7, Π 
02. -- γνώμῃ σφαλέντες. 
ΘΊΤΆἾ 6 γνώμῃ ἁμαρτεῖν ΥΙ 
18, 8, ψευσϑῆναι γνώμῃ ΝΙ 9. 
-- ἐν ᾧ ... ὑπάρχει, 4ὺἃ 
ἴῃ τῷ ἰάθη οὔ ΐθι5 ραΥΪΓΘΥ 
σοπύϊη σἷύ (5011. οἱ ἀφοϊρ᾽απίαν), 

δ 8. ῥώμην Σ: 
γεγενημένων. ᾿ Προσγεγενη- 
μένων πουϊταηι, απὸ βἰρσηὶ ἤσθη- 
ἰῸΓ Τ 65, 4 υἃ 6 (μαροι) ἃ 006586- 
γα ἵν (τὰς νίκας λέγει καὶ 
τὴν ἔκ τούτων δόξαν." Δούκ.) 
6586 Λαίυ8, ῥώμην ἃ πόλιν το- 
Ἰαίαπι ΤΟ θ Ὁ οὐ ΡΟΥΘ ἢ 018 Π), δὰ 
τὰ προσγεγ. Ῥοὺ ἀἰϊορίαπι νοὶ 
Ῥούΐ5. σουρτηᾶ πᾶ δα ἴδ α ἴῃ 6 πὶ 
γα οῦο Θ6η860. Θ᾽ ΠΆ Π1τον θιι., ηἰϑὶ 
αὐοὰ ἰπίο! ! οσὶῦ. ΘΟ 58 ἢ ἐΪ ἃ Πὶ 
ἃς ΟΡ αἰοηἶα πὶ, νἱη, 486 

«τῶν προῦσ- 

ψῦν οἵη. (888. ἀυρς, 

σωφρόνων δὲ ἀνδρῶν οἵτινες 

ΓΙ. νεη. Ρᾳ], "ι. Μ., δϑὶ 

ΣΧ Ρᾶγεῖθ πᾶ βοῖ Γ. τὸ 
τὴς τύχης. Οἱ, πᾶ. ΠῚ 59, 1. 

8 4. σωφρόνων δὲ ἀν- 
δρῶν οοἱ, ϑθααίαν Ιοοι5. δᾶ- 
ἄἀσπη νεχαίαβϑ. [π᾿ 410 58] θυ ΠῚ ΠῚ 
ἀαδουϊ ταῦ, αἰᾶ886. 5᾽Ἅ 5᾽ ΠΟ] ΟΠ 
ΤᾺ ΘΠ ὈΓΟΥΙΙ ΠῚ ΟΠ δονθητία, ταδηϊε- 
βίῃῃι οϑὺ οἵτινες ....ἥ ἔϑεντο 
ΠΟ ῬΟ5858 ΡγΟίδ511), καὶ -. ἂν 
προσφέροιντο ἃ ὑὰἀοβίῃ 6886, 
ηἶδὶ ἴῃ ψϑυὶθ τὸν τὸ πόλεμον 
νομίσωσι αἰϊαυϊά ἱπίου 586. οθη- 
ΒΌΘΥΪΒ, 6Χ 40 ρδηάογοί οοπ- 
᾿χαποιΐνυβ. πάτο ΟΌτδοιιβ ἢν 
δηΐο νομέσωσι Ρ6.}1856, Πδαβὶιβ 
ἴῃ [μποιῦγ. Το, Ρ. 86 αι τόν 
ἴῃ τοαιϊν αι οὗ τηπίαπά αὶ δαί 
᾿οο δηΐο νομέσωσι ΘΧοΙΪ556 ὁ0η- 
Ἰθοῖΐ, οχ 4υΐθὰβ σοηϊδοίαν!5 ἰουιὶα 
οοὐονἶβ ΡΥ θϑίδί, υδηὶ βὶ ργυοθὰ- 
γουὶβ, δα αητἰαυὶ οἱ νομέσωσι ἃρο- 
ἀοβίη 6556 καὶ ἐλάχιστ᾽ ἄν ... 
ματαλύοιντο οΧἰδβιϊηαν ον ῖβ, 56 
η60. αἰϊὰπὶ ἴῃ ΠΊΘΠΊ Δ οχίδί 
νοβίϊσῖ μη ΟΥἸΪδϑὶ νοοᾶθ!] οἱ 
Βϑηϊθηϊῃ 6Χχ ἢἶβ ργοα ἴθ η8 ΟΠ 5110 
ΟΥ̓αΙΟΥ 5. Ῥγδθοῖριιο νἱάθίαν γ8- 
Ῥαρηανο, Θποά ποὴ ροίοϑι ἴά 
6886, πἴ, 48|65 ΠΟ 65. ΠΊϑ]δ, 
ααΐθιι5. ΑὐΠπθηϊθη8θ5. ἢἷς δα ῥδοοπὶ 
πη ρ ΘΠ! 6 πα ϊ τὰπὸ ΠΟ ΓΘ ΘΠ, 
ΡῬγιάθηίθυ ὑγδοίαίαν! δι ηΐ, ἀθηηοης- 
βίνοί, βθὰ αἰ 608, 4105 δηΐθα ἴου- 

2 
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τἀγαϑὰ ἐς ἀμφίβολον ἀσφαλῶς ἔϑεντο (καὶ ταῖς 
ξυμφοραῖς, οἵ αὐτοὶ εὐξυνετώτερον ἂν προσφέ- 
θοιντο), τόν τὲ πόλεμον νομίσωσι μὴ καϑ' ὅσον 

ἄν τις αὐτοῦ μέρος, βούληται μεταχειρίζειν, τούτῳ 
ξυνεῖναι. 

8 4, 

ἀλλ᾽ ὡς ἂν αἱ τύχαι αὐτῶν ἡγήσωνται 

τούτῳ ξυνεῖναι, 41οὐ εχ ποδίγᾶ ἰηϊεγργθίαι πα (νι 6 
Δη.) δὰ νἱπὶ γΘυὶ μεταχειρίξευν δοσαγαί 5. ἀοΠ ϊοπάᾶπιὶ ἡγαϊ πὶ 
οοηΐεγί, οπιὶ, [{. 
ἐξεῖναι οοηΐεοῖς Βαγρ. Οὗ δάη. 

[ΠΕ ΠῚ 56 ΠΡ ΘΙ 510] βθουηάδπι ἴοτα 
ΒΡΘΓΑΛ. νϑίαϊτ, ΡΥΌΒΡΘΥ5. γθθ 5 
τηοάογαῖθ αἰδπάϊπι 6556 ἀοοθδί. 
Ουδπιᾳαδηι Ηδαβίὰβ 1. ἃ. ρ. 80 
Αἰ θη θη 565, δῖ πηθάθγαίθ αἰδηΐιΓ 
ἔοτία πα βθοιηάα, ἤὰηο 6Χ 60 ἴτὰ- 
οἴατη ἰαΐαγοβ., τ δάνεγβαθ θγι- 
ἀδητῖιβ ΟὈναπιὶ οαηΐ, ἰᾷθο παυὰ 
ϑῦβαγάο αἰοὶ ραίΐαι, 4υἴᾶ, δάἀνουϑα 
αἰ δα θδη ὁ. δοοϊάδι, ἐχϑρεοίδη- 
ατιπὶ 6586 ἴδῃ) ἃηίθα Π]ΟΠΊΘΙΪ, 
Ἑδίδθηδιιπι ἰδ ηηθη δϑὺ πὸ δῖο αυἱ- 
ἄἀδπὶ ἰἰᾶθο δὰ ΔΠλ 5511 5ῸΡ Θυ]ΟΥΪ- 
Ὀὰ5 γεβροπάθγο, Ναὶ ουτη ἃπίθᾶ 
αἰοίαμη 811} ᾿πϊα ατπὶ 6586 [ΟΥ πὰ 
Ὠϊπηϊαπὶ οὈπῆαογθ, αὐ ΔΘατΠῈ 
80 πιοάοβίιιπη δῦ ἰπ σΟΠ νᾶ 
Βϑηϊθηα Οομηηοάθ ΟΡΡΟΙΪ αν: 
αποα νϑτὸ πιοᾶθβίὶ που 65 γΘθιι5 
ϑανθυβὶβ θυ πα θητιι5. τ ἀϊοι τα, ᾿ 
ἴᾶθο οδιιβᾶ ροίϊι8 ὈΥΪΟΥ5. {ΠΠ1π|5 
Βθηϊθητ88. αἸ8Π| ΟΡΡΟΒΙΠ0 6ϑ. 
Βοῖηάθ αἱ γα θι15 οι 15. οδαίθ 
αἰἰπάσππε πλα]α αἀἰουηῦιν πίθου πΊ0 - 
ἀδβίοβ νἱνῸ58 ἰδιη 8 }Π} ΡΥ 5 6588, 
αὐαβὶ νΘΡῸ ΠΟῚ ἴῃ ΟἸ65 τη046- 
Βίοβ νἱγΓῸ5. {Ππ4| οαάδί, Αο πὸ 
᾿Πυἀ αυϊάεπι Ηδα5. οἰιΐατιᾶπιὶ ροτ- 
508 560} ΠΊΪ ΠΟΥ τὴν ΑὐΠπθπἰθηβίθπη 
γΘΡΡΕΠΘηβίοῃθ ῃ, 1. ἀϊοὶ σωφρό- 
νων ἀνδρῶν οδρενὴς αυδπὶ σώ- 
φρονες ἄνδρες οἵτινες. ΤΔα4 86 
Θπιιμτἰαίο καὶ ταῖς... ἂν προσ- 
φέροιντο ἴῃ Ρϑιδηι μδβίῃ τεάδοίο 
εἰ ΡτΟπαμ δι] οπἶθ5 οἵτινες 
ἔϑεντο νομίσωσί τε ἰπίετ 88 ὁ0- 
Ῥυϊαιῖβ, ρτγίπια γοῦθα ἰηίογρυοίϑ- 
Ἰὰγ : ρυυἀθηΐο5 δαίθπι νἰνὶ 
εἰ Βα ηΐ, 41 οί, Ροϑββαπί θη ΐηὶ 
Θοητηθγ8 τηϊχίϊοποπι αἰοοπάϊ 8ε- 
πουηϊ σωφρόνων ἀνδρῶν ἔστι 

ΤΒυογάϊαϊθ Ὗο0]. 11. ὅ9οε. ΤΙ. 

Ριὸ ξυνεῖναι ἴῃ ἢ. ἰεοίίαν ἐξεῖναι, αυᾶτο τοῦτο 

ϑέσϑαι εἰ σώφρονες ἄνδρες 
εἰσὶν οἵτινες ἔϑεντο. Οἵ, δι. 
αν. ὃ 481 δάη. 8 οἱ ὃ 682, 6. 
Ααά. Χεη. Απᾶῦ, ΠῚ ὅ, 31 παν- 
τάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ 
ἀμηχάνων. , οἵτινες ἐθέλου- 
σι δι᾽ ἐπιορκίας πράττειν τι, 
ΑΥΙΒΊ0 0}. ΤΊ εβπη. 111 σοφοῦ 
πρὸς ἀνδρός, οστις ἐν βραχεῖ 
πολλοὺς καλῶς οἷος τε συντέ- 
μνειν λόγους. [Ιἴδπὶ βιρτὰ ΠΠ 
45, 7 οὐ 46 γϑῦθὶ ἔστε οπιϊβϑίοηθ 
αἄη. 1 120, ὅ. ὕ{Π|τ, ὅπηι. οὐἱί, 
ΠΡ. 18 εὲ ΟἸδββ. εἰσέν 8υῦ- 
δυάϊαηί σωφρόνων ἀνδρῶν ΡΓΟ 
ΘΘηθίϊνο ἜΣ τς δοοὶρ᾽θη65. Οἵ. 
Κτυρς. 8. 41, 9 ιδῦη. 2 εἴ 
ΡΙΔί. ἣν Ἷ 1600. θεῖμάθ ἱπηρῚ- 
ΠῚ118. ἴῃτον 568 οἴτινες ἔϑεντο Ψο- 
μίσωσί τε, αὐτὰ οδάδηι θϑὲ οοη- 
᾿πποῦϊο φοπία ποῦν! οἱ ἱπάϊοδίϊνι 
ἴῃ ΘΗ ται1ῖ8 τοϊαίϊν8., οὐΐαβ 
Θχοιηρία ἰοσαπίαν 11 44, 1, πϑὶ 
νἱὰ. δάπη,, ΘΕ ΤΥ 92, 1, πἰϑὶ αποά 
101 οοπ᾿αποῖϊντι5 δηςθοθαϊί, Ὑ ππὰ 
τἰντ5 ΒΘα αἰταν. Αἀά. )οπιοβίῃ. 
ΧΧΙΝ 68 ὁπόσοι ᾿Αϑηναίων. Σὐ ἢ 

νῦν εἰσὶν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
ἢ τὸ λοιπὸν κατατεϑῶσι. 6 
ἂν ποι δἀάϊιο οἴ, δυΐδηι δάη, 17, 
2. -- τἀγαϑὰ ἐς ἀμφίβο. 
λον ἀσφαλῶς ἔϑεντο, 56- 
σαπἀδ5 Γ65 πίθου διηθὶρ τᾶ 
Λὰτ0 ΡΟΒαΘΡΓα ηΐ. Ηδ88. Ι. 
ἀ, Ρ. 88 ἀοσοθὶ 6556 ΟΧΥΠΠΟΡΟΗ; 
ουϊ 51 0}}11ἃ ἰερδαύαν ΤΥ ΟἹ. δ: 
120, ὁ. -- τόν τε πόλεμον 
δἰ εὐ ΠΣ ξυνεῖναι. Μαϊε 
Ηδαβίυβ 1. ἃ, ρ. 87 τούτω δὰ 
πόλεμον τῆν ϑρθοίδγθ, 4αϊ 80- 
Ουϑαιῖϊνβ ΟἿ] 56 ῃᾺΘΠ0186 1ἰἃ Ὁ Γ86 - 

ϑ 
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(καὶ ἐλάχιστ᾽ ἄν οἱ τοιοῦτοι πταίοντες διὰ τὸ μὴ 
τῷ ὀρϑουμένῳ αὐτοῦ πιστεύοντες ἐπαίρεσϑαι ἐν 

Ροβίϊαβ δἰζ, αὐ ἴὴ ΘΧΘΠΊΡ]15 Ιν 
108, 1 τοὺς. ξυμμάχους ἐφο- 
βοῦντο μὴ ἀποστῶσιν, ΠΠ 58, 
2 ὑποπτεύομεν ὑμᾶς μὴ οὐ 
κοινοὶ ἀποβῆτε, 51 π}} 1018. πιὰ ]- 
ιἰ8, Αὐ ἴῃ Πὶβ να] ραν 5 δϑι αἰίγα- 
οἷο βυθίθοι οἱ τατίαβ οδίθοιὶ 
ΘΒ 101 ΒΘΟΌΠαΔΙΪΪ δα ΡΥ ΠΙΔΥΪ ΠῚ 
αἰΐγαοιϊ, ἀθ6 4 νἱά. δάηῃ, ΠΟ 21, 
1. Ὁ: 4. ΟΣ. 1: 0 ΠἸπη- 
συδιτη. ν, Αἰττδοῖ. Ηᾶδο υιἐθηι ἃΠί6 
Ῥτοπαπεϊϑια ἐταπβίνα οὉ ὅτι, ὡς, 
μή ἱποϊρίθηιία, ἰἱπιίευγοραίϊνα, 
το δύνα γορουϊτασ, ΙηΠηϊνὶ ροϑβί 
ἤπηο δοοιιβαί νη ρΟβἰ1 ἈΠῸΠῚ 
ΧΟΡ] μη), φαοα αεἰ5 ἤπὸ ταΐοναϊ, 
ΠΟΥ Π.15, 1 28, 6, ἴῃ 40 ἢδο ἱρδ5ᾶ 
ἀθ οδιιϑδα ποβίγϑιη δχρ ἢ ίϊ ΟΠ 6 π 
πρτοῦαι Κατὴρ. ΟΌβονν. οτῖι. δᾶ 
ΤΙλιο. Ρ. 22. ϑ'εα εὐαπιδὶ θᾶτη 
ἰπθᾶγο, {πὰ Θχθρ] πη 40 ἢος 
ΑἸουι, ααοᾶὰ ΕΠΠ|ὲὸ ἱπῆπιν8. δὰ 
Ἰρβϑὰπ| δοοηϑαίϊνυΠ] διίἰγδοίΌΤη 
γοΐθεθαν, 48 5018 ΡΘΈΙΘΠ 6 νἱάθίμν 
59. ἀϊοὶ, ΡΟ556. Εγρο τὸν πόλε- 
μον νομίζουσι ... τούτῳ ξυν- 
εὗναι ΤῸ 115: τὸν πόλεμον 
νομίζουσιν, ὅτι... αὐτῷ ξύνει- 
σιν (ἰπ φαϊθυ5 ἀε αὖτ. ρτοπο- 
πηΐηθ οὗ, δάη. ΠΠ 42, 4) ῥρτογϑιβ 
501] 0608 νϑγθἃ Θχ᾿βίϊηϑτηι5, ΤΠὰ- 
ογάϊάεθ5 δὶ 14, αιοὰ Ηδαβὶαβ να]! 
ἀἴσογθ σαρεγοῖ, πϑιᾶ ἀυθ 16 5ογὶ- 
Ὀεγοὶ τοῦ τε πολέμου (οἿ) νο- 
μίσωσι μὴ καϑ᾽ ὅσον ἄν τις 
μέρος βούληται μεταχειρέζειν, 
τούτῳ ξυνεῖναι. Οἷ. δάη.. ΠῚ 
89, 3. Νρβᾳυε τὸν πόλεμον 6586 
ΤΡΚΤΟΝ ᾿η βηϊεῖνὶ ξυνεῖναι βία- 
ἴπθγθ Προ, βῖνε τούτῳ, ἰὰ φιοὰ 
Ατη, να ]ι, δὰ μέρος τοῦ πολέμου 
τοίθγίαν, ϑῖνθ, 4 ΠἸΔ ΠῚ ρΘυνουβᾶ 
νἱἀ δι ῦ ἀἸοοηάὶ γαιῖῸ ὃ πόλεμος 
ξύνεστι τούτῳ τῷ μέρει τοῦ 
πολέμου, ροιϊι5 δὰ τινά, Νᾶπι 
π0η βοίϊιη ἀυθιιαη ἀπ 65ι, ΠῈΠῚ 
Ρτοποῖηθη ἀδηηοηβίγαι ν ατη, 40 - 
ΡῈ αιοὰ οογίδηῃ οὐ ἀδθῇη ϊδιη 
τθηὶ ἰπάϊοοι, δὰ ᾿πἀ ἢ ηἸιὰ πὶ τοβρὶ- 
ὁ6γ6 ρο5511, 564 οἰΐδπι δὰ {πο πάαπι 
Ἰοοατοποπὶ τὸν πόλεμον τούτω 
(τῷ ἀνϑρώπω) ξυνεῖναι ΡτῸ 

αἰίοενὰ τοῦτον τῷ πολέμῳ ξυνεῖ- 
ναὶ ΘΧΘΠΙΡ]ὰ ἃἤευτὶ πὸ ροββυηὶ 
αἰδὶ ροδιϊοα, αὐ] Π 8065. 50}}). 
ΟΒ, 868 ξυνείη μοῖρα, 00. 7 
χρόνος ξυνών, 946 γάμοι ξυνόν- 
τες, 1344 ἃ ται ξυνοῦσαι, Απι, 
812 ὅτῳ τὸ “μὴ καλὸν ξύνεστι, 
ΑἹ, 8338 νοσ ἤμασι ξυνοῦσι, Ευτ. 
Ττοδά. 681 ἐμοὲ ξύνεστιν ἐλπίς. 
Ουΐθυβ 46 οαιιβὶβ τὸν πόλεμον 
ΟὈϊθοιϊ δοοιιβαύν πὶ 6856 ΠῸΠῸ 
ΘΘΠΒΘΠΊ5. ΡΘΠἀθμῖθη) Θχ ΨΕΡθῸ 
μεταχειρέξειν, 4ιοα ὁοππὶ νομίέ- 
σώσι ἰᾳπρίπνιιβ, Ρτοποπιθη τοῦύ- 
τῷ δυίοπὶ δὰ μέρος ΒΡβοίαγε νο- 
Ἰασ8. οὐ ἱπβηἰεν τπὶ ξυνεῖναι 
ΘΟ θη] 060 ἱπιθγρΙ δἰϑτη" ἀἰα τ 
διολλύναι, αυοὰ ΠῚ 40, 6 τε- 
ΒΟΓΙΡΒΙΠλ}5. ὉΔῚ νὶάς ΜῊΝ γεν- 
145 ἰσίταγ : ααἱ ὈΘ6᾽}] απ Ραΐδη 1, 
ΠΟ 6Χχ αυδϑηΐϊᾷ εοἷἴυ5 ρϑιίε 
ΔΙ γε! τ, 56 ἰνδοίαγο, αἵ 
παϊο (ρ8ν}) ἰη τοΥϑὶπῖ, βεὰ αἱ 
ἔογῖα πᾶ6 ΘΟ 53:15. 0808 Γ6- 
δα, 6 δοῖνο μεταχειρέξειν 
οἵ, δά. 1 18, 2. Μ᾽ ΟΘΑ θα] πὶ 
μέρος, αποὰ «Α«ἰ10] ροβὶ καϑ᾽ 
ὅσον οχ τὰν (οἷ, ἰάπιθη 1 28, 
8 ἐπὶ πλεῖστον μέρος) μΐο δᾶ- 
ἀἴναπι δβί, ἂν τούτῳ Παρεαὶ, 400 
ΘΟτηπη0 46 τοίδγαίασ, Μα 6 Βγθᾶον. 
αὐτῷ (τῷ πολέμῳ) ρτο αὐτῶν 
οοηΐροῖΣ, αποὰ, οπὶ ἔογίαπαθ 

ὁ88118 ΓΕΘΘΓΘ ΒΟΙΪῸ8 [06] ]} τη αυδηι 
εἱ νίᾶπὶ ργϑαῖγα (οἴ. Κυαθρ. ὅν. 
8 417, 20 δάη. 2) ν᾿ ἀδαπίῃγ, αὐ- 
τοῦ 6586 ἀθθεθαῖ, Αὐ π0ὴ δρίϊι5 
ὈΘΙΠ τα. 111 γοσαηι αυδη) 605, αὶ 
θ61}10 ἰῃτογβαηῖ. Οομίτα ΟἸ485, 
νἱάθ ΔΏΠΔ], ῬΙΙ, 1810 Ρ. 820 84. 
-- καὶ ἐλάχιστ᾽ οὐρα 
καταλύοιντο, οἰἴδηι ταϊηϊ- 
Πα ἰᾶἰ65 νὶγὶ ἰδθθπίθβ 
(ᾳιοὰ ρϑγιϊοϊ μίαν ἰππρϑηάυηι 
οαπὶ ψΘγθῸ ΟΠ ΡΟΠ 61), Ρτο- 
Ρίοτθα ηαυὐοὰ πὸρ ἰρϑὶι5 
(0611) 5υ οοοβϑίθαβ εἴασα η- 
ὰτ, ἴθ θομὰ Ῥού 58 [ΤΠ] Π) 
Γουλὰ ἃ ΘΙ! απὶ ΟΠ ΡΟΠ ΘΗ, 
θεὲ καταλύεσϑαι, Ὁ6Ί Τὰ πὶ ἔϊηἷ- 
γον (Π οδτ]θ 5) ΓΘΘΟ ἢ ΟἸ Πα Υὶ, 
οἵ θικλ δος δ ΑΝ 
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ἐξ Ω τῷ μ᾿ , , Ἂ τι - 
ὅ τῷ εὐτυχεῖν ἂν ιἰἀλιστα καταλύοιντο) ὃ νῦν 

» 5 Ἀ - " ς « - 
ὑμῖν, ὦ ᾿4ϑηναῖοι. καλῶς ἔχει πρὸς ἡμᾶς πρᾶξαι. 
καὶ μήποτε ὕστερον, ἢν ἄρα μὴ πειϑόμενοι 

- ἐν Α εἷ ΕῚ ΄ »" Ἅ 

σφαλῆτε. ἃ πολλὰ ἐνδέχεται. νομισϑῆναι τυχῇῃ 
καὶ τὰ νῦν προχωρήσαντα χρατῆσαι, ἐξὸν ἀκίν-- 
δυνον δόκησιν ἰσχύος καὶ ξυνέσεως ἐς τὸ ἔπειτα 
καταλιπεῖν. ; 

1 19. “ακεδαιμόνιοι δὲ ὑμᾶς προκαλοῦνται ἐς ἔπειτα ἀπο. 
͵ Ἄς ει κὰν » σπονδὰς καὶ διάλυσιν πολέμου, διδόντες μὲν κο πε 

εἰρήνην καὶ ξυμμαχίαν καὶ ἄλλην φιλίαν πολλὴν στατόν ε: 
ι ἰϑλ δ ᾿ ἜΠΗ Ὁ» ; ᾽ . μετρέως ξυν- ᾿ς ποεοτῆτα ἐς ἀλλήλους ὑπάρχειν, ἄνται-" γλαγῆναι. 

τοῦντες δὲ τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἄνδρας. καὶ ἄμει-- 
νον ἡγούμενοι ἀμφοτέροις μὴ διακινδυνεύεσϑαι, 
εἴτε βίᾳ διαφύγοιεν παρατυχούσης τινὸς σωτη- 
ρίας εἴτε χαὶ ἐχπολιορκηϑέντες μᾶλλον ἂν χει- 

» ,΄ ᾿ Ν ’ " ’ 9 

53 ρωϑεῖεν. νομίξομέν τὲ τὰς μεγάλας ἔχϑρας μάλιστ 
ἂν διαλύεσϑ' ς ΄ οὖ Ἢ 5 τὰ ΟΠ Ἐπο, 
αν διαλυεσϑαι βεβαίως. οὐκ ἣν ἀνταμυνὸμ 06 

᾿ , ΄ -» ᾿ 

τις καὶ ἐπιχρατῆσας τὰ πλείω τοῦ πολεμίου κατ 

ὕδρ. 19. 8 2. πλέω οοἀἀ, Οὑπὶ ἀριὰ ρορδίαβ βοϑθηΐθοβ ρΓᾶθ- 
ἴεν πλέον νοϑδ!β ες 'ἰπ πλέονος πλέονι τἀπίυπι ἔΟΓΠῚΪ5 ΘΟΠΊρΑΓΘΔΙ, 
ῥδΐαυα ῥεῖ αἱ ρμ Ποπριιπ βου θθηάα 6556 ἀπχίπιιβ, Οἵ, 5ι8}}, Θυδοβί. 
ΘΡΆΤΩΙΗ. Ρ᾿. 106 54. ; 

πολέμου οοἀά, Οὗ, 4άηπ, 

ΨΠΙ 58, 7, ἀδ ἰΐεγαίο ἄν 1 760, ᾶν. 19. ξ 1. ὑπάρχειν 
4. 186, 8, Πδπο βϑηΐθητίδτῃ ρϑτὶ- 
τοῦ δία 6. 5] ρουϊουοη (καὶ ταῖς 
εννς προσφέροιντο) ἱπίονρ οβ᾽ ἰἅτη 
6586 νοἰ ἅτηι8. ΝΑ αὐ {ΠΠ|1. ἰητον- 
ΡΟηϊύαν, αυοπιοάο δχ ρῥγιάθηιϊ 
οϑυίοπα δ] ΠλϊἰαίΘ αἴροι νυἱτὶ 
πηράεδγαιϊ 58. βφεγαηΐ, ἰίὰ ἢΐὸ οχ- 
ΡΙϊοδίυγ, 4υδτὴ ἀσθηαϊ γὙϑιϊ 0 Π6Πὶ 
6Χ ᾿πάο}} ΒΟ γϊοίαίθ ἴῃ τι. 56- 
οα 415. 1}Π| Βεαπαπίυτ. [Ιἰααπ6 καί 
αὐ Βυρτα οἰἰ δ τη νϑ]οῦ, 

8 ὅ, ὅ ἃ ιτοίμπιὶ πιοάεοβίβο 
ΘΘῃ τη ΘΠιῖ8 6 Ρῥγδθοθρίαμμη πιοᾶο 
ἘΧΡΟΒἰ τ Π 5ρθοίαγθ ραςδΙη 5. --- 
νομισϑῆναι. φῬΡοηάεοίὶ 6 ριδε- 
ορἀθητῖθι5 καλῶς ἔχει, αὐ ᾶθο 
ΘΟΠηΪυησδηΐηῦ: καλῶς ἔχει ὑμῖν 
πρᾶξαι καὶ μήποτε νομισϑῆ- 
ναι.“ Ὁ. -- τὰ... κρατῆ- 
σαι. Οἵ, δάῃ, 19, 3, --- δόκη- 
σιν. Οἵ. «ἄη. 1Π 35, 2, 

ἰϊὰ δ ἀδπάϊ νϑὶ ροιΐι5. (οἵ, δά, 
Ι 8ὅ, 23) οἴεγομαϊ! νϑυθυτη δααϊὶ- 
τὰ δϑί δ Δ}101 εἶναι, νεϊαΐ 
ἐκείνην ἔδωκεν αὐτῷ παίγνιον 
εἶναι Τμιοὶ. ὉΪ4]. 46. ΥὙ1| δ. ΟἿ, 
ΒΙατη. δὰ ἴωγο. Τμ6οον. ρ. 125 οἱ 
γεῦρ, θη. ΙΧ 178. --ὀ ἀωφο- 
τέροις, πΠΟῸΪ5 εἰτίβηιε, --- 
διακινδυνεύεσϑαι. Οἵ, ἀάη. 
Ι 78, 2. -- εἴτε καὶ... χει- 
ρωϑεῖεν, δὴ εΕδχρυβπηδιϊ 
τη οὶ ἴῃ νϑβϑίγαπη ροίοϑβίϑ- 
ἴεὲπὶ τοάϊσαπίυν (4υᾶπὶ ἰδπὶ 
ΠπΠΟ 5πηΐ, ΟΌΠῚ ἰπο]ιϑὶ ἃ νΟὈΪ8Β 
ἰεποϑηΐη 1). Ἂν ἀρροβίτππὶ εβί, 
υἷὰ ἐχκπολιορκηϑέντες ναϊεὶ εἰ 
ἐλ αβομενμεαιφοπαίω 

8 2. καὶ ἐπικρατήσας τὰ 
πλείω. ϑ᾽πι!ίον τὰ πλείω ἐπι- 
κρατεῖν ΥΠ| 683, 2 οἱ βιιρνὰ τὰ 
νῦν προχωρήσαντα κρατῆσαι. 
-- πολεμέου 5οτιροηάιπι εβί, 

3Ἐ 
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ἀνάγκην ὅρκοις ἐγκαταλαμβάνων μὴ ἀπὸ τοῦ 
ἴσου ξυμβῇ. ἀλλ᾽ ἦν, παρὸν τὸ αὐτὸ δρᾶσαι 
πρὸς τὸ ἐπιεικές, καὶ ἀρετῇ" αὐτὸν νικήσας παρὰ 
ἃ προσεδέχετο μετρίως ξυναλλαγῇ. ὀφείλων γὰρ 
ἤδη ὁ ἐναντίος μὴ ἀνταμύνεσϑαι ὡς βιασϑείς, 
ἀλλ᾽ ἀνταποδοῦναι ἀρετήν, ἑτοιμότερός ἐστιν αἱ- 
σχύνῃ ἐμμένειν οἷς ξυνέϑετο. καὶ μᾶλλον πρὸς 
τοὺς μειξόνως ἐχϑροὺς τοῦτα δρῶσιν οἱ ἄνϑρω- 
ποι ἢ πρὸς τοὺς τὰ μέτρια διενεχϑέντας᾽" πεφύ- 
κασί τε τὴ μὲν ἑχουσίως ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσϑαι 

αὐτὸν “νικήσας Η αν δι 
8 4, 

δᾶν. ον, ρ. 22 544. 

πο ἀοβδὶὶ ἀπὰς οὐϊδοίαπι νογῸὶ ἐγ- 
καταλαμβάνων ΒΡ ΡΙΘαίαν. οἱ 
«ὸ αὐτόν τοῦΐοντὶ ροββίῦ, --- ἐγ- 
καταλαμβάνων. ΕὙΘα Θἢ 5 
πᾶ νὶ καταλαμβάνειν. Οἱ, 19, 
1. ἣν 80, 1. ὙΠ]| 68, ὃ. -- τὸ 
αὐτό, 501]. τὸ ξυμβῆναι. -- 
πρὸς τὸ ἐπιεικές, 856σπη- 
ἄυπι θα υ}0α 611}. ΟΡΡΟΒίυπὶ 
δὶ ΡΙϑορΙΟ580. κατ ἀνάγκην. 
-- ἀρετῇ αὐτὸν νικήσας. 
Μα]ε αὐτό ἴα ἀοίεπάπηι, αὐ δὰ 
τὸ παρεῖναι τὸ αὐτὸ δρᾶσαι, 
αιοἀ νΟἸπηΐ 6586 τὸ δύνασϑαι 
μὴ ἀπὸ τοῦ ἴσου ξυμβῆναι, ἰὰ 
τοίογαηι, ϑοὰ τὸ αὐτὸ Δα 5οΐυπι 
τὸ ξυμβῆναι τοϊονίας (ΑἸ εν 
ὀπῖτ Τῆι. τοῦτο ροίΐυ5 νε] αὐτὸ 
5ου ρ5 556.) οὐ φυομηοάο 415 ἴα- 
οὐ]ταίθηι πα ααθ ΡδΟΙΙΟ 5. Βαρ6- 
νᾶ γ6 ροββὶί, δϑυὰ ἴδοι! Ἔχρθαϊδβ, 
Ηἶδὶ ἴογίθ βιρθιᾶῦθ ἰᾷθ πη 6558 
ορὶπουὶβ δίᾳπιο οοηϊθηιπονο, Ὠ 1 ῇ- 
οαἹ αοπὶ ΒΌΡΘΙΔΤΟ ΡΟΒΒΌΠΩΙΒ, 
[δου ϑίθπη ΠΝ ἰΐθπι. Ρϑίοι ῥτο- 
Ρὕθυ. ουγουὶβ (δο  Πίοπι οοάϊοιιπὶ 
ἀποιου θη. πα] πὶ 6556: αυὐἱὰ 
50. θη πὶ Ὁ, ἰοίὰπὶ δχ 856ῃ- 
τοπεϊα Ῥοπάοθι. [δαῖτ παῃὸ αὐ- 
τὸν τοϑιυϊπιι5. Θρροπῖίαν ρο᾽ 6ὁ- 
πογοβ8ο νἱ γιατ (ΕΚ ἀ οἰ τα ἃ {}}) 
νἱοίουϊα 80 ποβίθ γδρουίδία δυπηο- 
πὶ ν]οιοιΐδο, -- παρὰ ἃ 

προσεδέχετο (5οὶ!. ὁ πολέ- 
ατος) δρυϊβδίπηο πὶ μετρίως 

ταὶ αὐτὸ νικήσας. 
ἑκοῦσιν ἐνδοῦσιν ΒΕΚΚ, Απραά. Τρ. 126. 

ΟἿ. δάμη. 
γιά Ηρογθϑί 

ἴθησο: ΘΟ ΠΔ πηδίογα 6 Π1Ρ6- 
ταπεία ἀὐᾶπι οχϑρθοίαθϑαί, 

8. 3. ἑτοιμότερος] προσ- 
υπαπουστέον ... τοῦ... βια- 
σϑέντος σπείσασϑαι. 80})ο!. --- 
αἰσχύνῃ. Ῥε ἀαιῖϊνο οἵ. Δἅη. 
85. .- 

8 4. καὶ μᾶλλον... .] καὶ 
μᾶλλον πρὸς τοὺς μειξόνως 
ἐχϑροὺς τοῦτο δρῶσιν, τὸ εὐ- 
γνωμονῆσαι ἤτοι προϑύμοως ἐ ἐμ- 
μένειν ταῖς συνϑήκαις" ὡς γὰρ 
ἐκ μεγάλων ἐχϑρῶν ἐκφυγόν- 
τὲς καὶ σωϑέντες ἀσμένως φέ- 
ρουσι τὸ ἡσυχάξειν, κέρδος 
νομίξοντες τὸ μὴ πάλιν κιν- 
δυνεύειν πρὸς μείξω μαχόμε- 
γον. ὅ0801, )6ὲ μειξόνως ὁοπι- 
Ργαϊϊνο οἵ, δάῃ. 1 180. -- τὰ 
μέτρια διενεχϑέντας. 5ι- 
γλΠΠ τον. ὙΠ] 84, ὅ 5 δουλεύειν τὰ 
μέτρια, ΙΚ 117,1 ξυμβῆναι τὰ 
πλείω. Οἱ. δά, ὃ ἢ. -- πε- 
φύκασι, ΘοΥαπι παίΐανδθ ἴη- 
α᾽τυτα δῖ... δ ΠῚ ΘΝ 
456, 3. ἽΝ ΟἹ .δὲ ἘΕ᾿ ζοῦου: 
ἐνδοῦσιν ἀνθησσᾶσϑαι. 
Ουηι ἀνϑησσᾶσϑαι νοῦ οοη- 
ἰαποίιδ δὲ 18. ὀᾶϑιιθ, αυἱΐ δὰ 8ὶ- 
μα ἐνδιδόναι, εἴκειν, ὑπεί- 
κειν, νικᾶσϑιαι δαάϊ βοἱοῖ, βἰσαὺ 
νἱοἰδδὶπὶ νικᾶσθαι νϑῦθο ἰηίου- 
ἄἀσπι σοηθιϊνβ δαἀϊπησίιαγ. δ ̓ - 
ἢ ᾿δ ΠῚ φυοὰαπιπιοῦο ΠΠ| 88, 
ἢ ἀκοῆς ἡδονῇ ἡσσώμενοι, απὰθ 
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μεϑ' ἡδονῆς, πρὸς δὲ τὰ ὑπεραυχοῦντα καὶ παρὰ 
γνώμην διακινδυνεύειν. 

20. Ἡμῖν δὲ καλῶς, εἴπερ ποτέ. ἔχει ἀμφοτέ- καὶ τελευ- 
ροις ἡ ξυναλλαγή. πρίν τι ἀνήκεστον διὰ μέσου ΤΣ 
γενόμενον ἡμᾶς καταλαβεῖν. ἐν ᾧ ἀνάγκη ἀίδιον ὅτι νῦν και- 
ὑμῖν ἔχϑραν πρὸς τῇ κοινῇ καὶ ἰδίαν ἔχειν, ἡμᾶς ἢ Ὅ0Ὲ ἄθιστας ἐστι τῆς εἰρή- 
δὲ στερηϑῆναι ὧν νῦν προκαλούμεϑα. ἔτι δ᾽ νης, ἧς τ} 
ὄντων ἀκρίτων καὶ ὑμῖν μὲν δόξης καὶ ἡμετέρας ἐριέΣ Ὁ 
φιλίας προσγιγνομένης. ἡμῖν δὲ πρὸ αἰσχροῦ ᾿Αϑηναίοις 
τινος (τῆς) ξυμφορᾶς μετρίως κατατιϑεμένης διαλ-- να 
λαγώμεν. 
ἑλώμεϑα καὶ τοῖς ἄλλοις 

καὶ αὐτοί τε ἀντὶ πολέμου εἰρήνην 

“Ἕλλησιν ἀνάπαυσιν 
» ; -" ᾽ ΄ 

κακῶν ποιήσωμεν᾽ οἱ χαὶ ἐν τούτῳ ὑμᾶς αἰτιωτέ- 

ἀρ. 320. 81. 

οὐ εχ οοπίγατίο τὰ ὑπεραυχοῦν- 
τα πθυϊῖυβ Θ᾽ ΠουΪβ 6556 τοῖς 
ἐνδοῦσιν Ρρρϑγεί. Οἵἁ 61, ὅ τοῦ 
εἴκοντος εἰ δάπ. 11 48, Ί. θ8 
ἑκουσίως δάνεογθῖο οἵ, 1,00. δὰ 
Ρμνγη. Ρ. 6, καὶ παρὰ 
γνώμην, οὐδ πι Ρτγϑθίεγ τἂ-' 
{10 6 ΠΊ, ἱ. 6. οἰϊαπηβὶ γαίῃ. ΓῸ5 
5:1.8ἃ8 ΘΟηβ᾽ ἀθγδηΐθβ ΒΡ 6 ργοβροιὶ 
ονϑηΐα5 ΠΟ μιαρεδηῖ. Ο΄ δάη. 1 
Τ0: 9ὲ 

Οαρ. 20. 8 1. διὰ μέσου 
γενόμενον, ἱπίογν ἢ 1618, 
ἰητογοθάθη8, αὐ ἐν «μέσῳ. σῇ. 
γῇρ. Ρ. 109. -- ἐν ᾧ . ἔχ- 
ϑραν ... ἔχειν, ἴῃ 40 ἢ 6- 
66586 εδὺ νοὈὶβ βϑιῃρί ου- 
δ ἰπἰπιϊοϊ ἰδ ΡΤδθίου 
6 0 ΠΊ ΠῚ ΠῚ ΘΙ (1 μδοράδοιη ΟΠ] ΟΥ̓ ΠῚ 
οἰντιδι15) οὐΐατῃ ρεῖναύϑτη (60- 
ΓᾺΠῚ,) 4Ϊ Οοσπδίοδ ΔΠΊἸΒΘΓΠΙ) 
Πᾶῦθτο, 6. ραββῖνο ᾿οου θη ΐβ 
ἔχϑραν ἔχειν 56η50 εἴ. ΠΡ 5 15: 
ὙΠΙ 86, 8. Ραγίΐοι!α μέν, 4 υ8πὶ 
Ροϑι ὑμῖν ΡΓΟΡΙΘΡ Ορροβίτιπὶ 
ἡμᾶς δέ ΘΧΒρεοίανθυϊβ, Οπηἶββα 
εϑὲ Ῥγορίογ ἀΐδιον πὶ ΤΑΝ (6 
ΡΥδοροβίζαμ, --- ἡμᾶς δέ πιιπο 
50ΓΙ Ρ 5᾿ ΠΊτι5 ἀυδθιι8 Ὧἀθ οδαβὶβ, 
Ῥτίπηαπι αφιοά ὑμᾶς δέ ΟρΡΡοβῖϊο 
οαγοί, ἀοϊηάθ φποὰ τροίϊαβ οἱ πϑαὶ 
ΤΗυογἀϊᾶθο σοηνθηϊθηϊίβΒ οϑίὶ 

᾿ἡμῶν φιλίας. Οἵ. 

ἡμᾶς νυϊσο, ρΙειτίᾳυε οοαᾷ, ὑμᾶς. Οἵ, «ἀμ. 

ΤιΔοοἀδθηηοηΐο5. οἷβ ρυῖνιῖ, 488 
Α58θαμὶ βὐιάθης (οἵ, 1 70, 7. 1ν 
18, 8), αἀυὰαπὶ Α(ΠΘΠΐθη565. οἶδ, 
δ αιδθ ᾿ϑοδα δοη] ἢ} 605 ΘΟΠ0Υ- 
ἰἀηΐαγ. ΡΟοβίθυϊου οἂδα ΘΟΠΙΓα 
Ηδαβίαμη ({μοαθυ. 8 76) εἰ (]458. 
γα]εῖ, 4] 5εγναῖο ὑμᾶς ἴῃ ρτῖοτο 
ΠΊΘΠΊΡΓΟ ἡ ἡμῖν δια πἀδγαηΐ ἔχϑραν 
ἔχειν 5θηϑιι ΔΟΙνΟ προὶρ᾽θηίε5. 
8 2. ἔτι δ᾽ ὄντων ἀκρέ- 

τῶν. Οἵ. δά. 1 7, 1. ὅ680!.: 
ἔτι δὲ ὄντων ἀδιακρίτων͵ καὶ 
ἀμφιβόλων τῶν πραγμάτων 
τῶν κατὰ τὴν Σφακτηρίαν. --- 
ἡμετέρας φ'λέας, ἰ. ε. παρ᾽ 

Κυιθρ. ατ, 
8 ὅ1, 4 δάη. 8. -- ἡμῖν δὲ 

: κατατιϑεμένης, πΠΟΡῚ5 
δ αΐοθη ΟἸΠῚ, δηζθα 8 πὶ ἀ6- 
ἀδοὺβ δἰϊᾳφι οὐ ποῦῖβ δοοῖ- 
ἀεί, σα] πη 85 ΤΟΙ ΘΥΔὈῚΠ06Γ 
ΠἸπιαύπν, βῖνθ τὸ5 αἀνοῦϑδὸ 
πηοάϊοο σοιμροπδηΐατ. Ατιὶ- 
Οα] 85, 4110 ΘΆΓΘΓΕ ΠῸΠ ΡΟΒΒΙΓΏΙ8, 
αὐυοᾶὰ 46 ποίδ |ΠΠπ|οαϊατηϊίαιθ 56Γ- 
Τη0 68ἴ,) 486 Οδ 158 ἰθ 11 0η}5 ἔαϊτ, 

Δορθβϑὶῦ 6χ 5080]. ἡμῖν δὲ τοῖς 
““ακεδαιμονίοις πρὶν αἰσχροῦ 
τινος πειραϑῆναι (ἀντὶ τοῦ 
πρὶν ἁλῶναι τοὺς ἄνδρας) τῆς 
ξυμφορᾶς ἑτρέίως κατατιϑε- 
μένης. --- ἐν τούτῳ, ἷ. ε. ἐν 
τῷ διαλλαγῆναι, ἐν τῷ γενέ- 



᾿Αϑηναῖοι. δὲ 
ἐπιεικῆ εἰρή- 
νην οὐκ ἀγα- 
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ρους ἡγήσονται. πολεμοῦνται μὲν γὰρ ἀσαφῶς 
ὁποτέρων ἀρξάντων᾽ χαταλύσεως δὲ γιγνομένης, 
ἧς νῦν ὑμεῖς τὸ πλέον κύριοί ἐστε. τὴν χάριν 
ὑμῖν προσϑήσουσιν. ἤν τὲ γνῶτε, Μωχεθαιφο θοῦ 
ἔξεστιν ὑμῖν φίλους γενέσϑαι βεβαίως, αὐτῶν τε 
προκαλεσαμένων χαρισαμένοις τε μᾶλλον ἢ βια- 
σαμένοις. καὶ ἐν τούτῳ τὰ ἐνόντα ἀγαϑὰ σκο- 
πεῖτε ὅσα εἰχὸς εἶναι" ἡμῶν γὰρ καὶ ὑμῶν ταὐτὰ 
λεγόντων τό γὲ ἄλλο Ἑλληνικὸν ἴστε ὅτι ὑπο- 
δεέστερον ὃν τὰ μέγιστα τιμήσει". 

2.5 Οὗ μὲν οὖν Δακεδαιμόνιοι τοσαῦτα εἶπον, 
νομίζοντες τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐν τῷ πρὶν χρόνῳ 

πώντερκλέω- σπονδῶν μὲν ἐπιϑυμεῖν. σφῶν δὲ ἐναντιουμένων 
νος ἐνάγον 
τος δεινὰ αἰ- 

τοῦσιν. 

᾿ ξασϑαι, [τ, αι. Η. δέχεσϑαι. 

κωλύεσϑαι, διδομένης δὲ εἰρήνης ἀσμένους δέξε- 

ἀρ. 31. 8 1. ἀσμένους Δυρ. ει, Ρα]. αι, Μ. Ε. Ὁ. 6, (ἢ) 
Β85. ὅτ. 1. [δυτ, ἃ]. γυϊροὸ οι Βεκῖ,. “ἀσμένως, αποά ἀεοΐεοηαϊι Καιιθο. 
δὰ Ὀίοῃ. ρ. 88, 56 ἄσμενος, ποη ἀσμένως, ΑἸ101 τὰ ἀϑαγρᾶὶ ΤμυΣ 
ογάϊάε5. ΟἿ 1 20, 1. ΠΙ 606, 2. Υ 29, 1. ὙἹΙ 12, 2. 84, 6. θ0, 4, ἃ]. 
58. ΝΠ 84, 4, Ηεγθβί. δᾶν. ΟοὈὉ. ρΡ. 32. 

δέξεσϑαι. Ολ55. Αὐς. ΟἹ. Ψει. ὙΤ. Ρᾷ]. Βα5. 1 ποππα δέ- 
[ηδυϊάνο, [αυαγὶ ΟΡ 5. εβδί, αθηΐδπι 

διδομένης εἰρήνης ἰάετι οϑὲ δία ἣν εἰρήνη διδῶται. ΟΥ 5.8}. 
Οιυδοβί. στᾶπι, Ρ. θ 54. 

νοις, εἰ οὐτὴ νΟ8 σ,Ίγϑδίϊᾶ ρΡο- 
ιἰι8 4τιᾶπ νἱὶ 81 ἔαοτι 8. 
ΑοΥῖϑὶ ρϑυιοὶρίὶα νἱπὶ Παθθπὶ 

σϑαι τὴν εἰρήνην. -- πολε- 
μοῦνται, 6110 νοχϑηίατ, --- 
ἀσαφῶς, ΘΟ Ππὶ ἴῃ ΟΡΒουΓΟ 
δῖα, Οἱ, δάη. ἢ 64, 2. - ὅὃπο- 
τέρων ἀρξώντων. Βαρρ!. 
πολεμοῦνται, εἱ οἵ. Μίαιιῃ, ἅτ. 
8 δ6θ7 ἃ. 

ὃ 8. ἦν τε γνῶτε, δὶ 
ἀρογονοῦῖῖβ (τὴν κατάλυσιν). 
Ραυίοιϊα τε ποῦ, πἰ ΟἸα85. ναί, 
ΒΌΓΩΠΙΔ ΠῚ ΘΟΓ τη, 4 πὰ δΔηΐοᾶ αἰοία 
βΒαηξ, σομρτοῃθηάῖι, βοὰ αἰ θυ ΠῚ 
βαροτγιοσγὶ γαιοιθπὶ δἀϊαησίὶι,. Νατη 
ΑἸθη θη 565 ΠΟ 80 πὶ ΘΟ ΘΓ Υ Πα 
Οταθοοόγαπι συδίδηι πιθυϊτπιτῖ 6558 
ἀἰσαπίαν, 568 οἰἰδηὶ ᾿,δοράδοπι- 
πἰογιπη οταιϊ οαπὰο δαηιιοὶϊ εἰ πὶ 
5101 σοῃΠυπηδίατὶ, Ῥαίθυ ἵπίου 56 
γοίοστὶ χάριν οἱ χαρισαμένοις. 
-- φίλους. ὃ) ὁᾶϑ8ὰ οἵ. ἅ6ι. 
151,2. -- αὖ τῶν, 861}, ἡμῶν. ---- 
χαρισαμένοις... βιασαμ ἐ- 

Γαλα ΓΟ απ ΘΧΔΟΙΟΓΆΠΊ. 
8 4. ἐν τούτῳ τὰ ἐνόντα 

ἀγαϑά. Ὅς οοἰϊοοαιίοπο νοῦθο- 
γὰπι οἵ, ἀάπι, ΠῚ 82, 4, -- ταύ- 
τὰ λεγόντων. θεὲ οοπβρῃ- 
ἀἰοπάο αἰοϊτατ, αὐ ἀρὰ πο5 ἀϊε- 
5εῖ0ε ὅργδονδ ἔὔμγθῃ, ΥἹ]ά, 
ΝΜ υϑ 17. 881: τὰ μέγιστα τι- 
μήσει. ΟΥ1 38, 2. 1Π’ 40, 3. 
ΨΙ 664: Δ: γι. αν, 8 40, 11 
δάι,, 9. 

ὕδρ. 31. 81. τοσαῦτα, ποι 
τοιαῦτα, αυοὰ ΛΟΒΡ ΟἷταΓ δὰ Δ7: 
ἢ. --- ἐν τῷ πρὶν... ἐπι- 
ϑυμεῖν. Ἠὲ τὸ οἵ, 11 59, 2, ἂς 
Ῥτδθβθη 8 ἰη Πηϊεῖνο Πρ υ θοία τη 
το ρα8 ἐχριυϊπηιθηίθ Κύιθρ, ὅτ. 
8 58, 2 δύῃ. 9, 

3 

4 
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4 δϑαί τὲ καὶ τοὺς ἄνδρας ἀποδώδειν. οἱ δὲ τὰς 
μὲν σπονδᾶς. ἔχοντες τοὺς ἄνδρας, ἐν τῇ νήσῳ. 

ἤδη σφίσιν ἐνόμιζον ἑτοίμους εἶναι. ὃπόταν 
βούλωνται ποιεῖσϑαι πρὸς αὐτούς, τοῦ δὲ πλέο- 

ϑνος ὠρέγοντο. μάλιστα δὲ αὐτοὺς ἐνῆγε Κλέων 
ὁ Κλεαινέτου. ἀνὴρ δημαγωγὸς κατ᾽ ἐχεῖνον τὸν 
χρόνον ὧν καὶ τῷ πλήϑει πιϑανώτατος᾽ καὶ 
ἔπεισεν ἀποκρίνασϑαι ὡς χρὴ τὰ μὲν ὅπλα καὶ 
σφᾶς αὐτοὺς τοὺς ἐν τῇ νήσῳ παραδόντας πρῶ- 
τον κομισϑῆναι ᾿4ϑήναζε, ἐλθόντων δὲ ἀποδόντας 
“ακεδαιμονίους Νίσαιαν καὶ Πηγὰς καὶ Τροιζῆνα 
καὶ ᾿Δχαΐαν. ἃ οὐ πολέμῳ ἔλαβον, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς 

8 8. Τροιζῆνα. Τροίξηνα αἰϊφαοί ΠΟτὶ, 
Παοίπδίαν, ΠΗ. ΓΝ 49, Ὁ. ΤΙ8διὲ ἃ 

ἰθίᾳιια [ιδπίχὶϊ δά, 

8. 3, οὗ δέ οθι. Ὅε εἶβ, 486 
«(απο ΑΠιΘπΐβ. δοῖᾶ βαηΐ, οἷ, Αὐὶ- 
ΒίΟρΡἢ. Ρδο. 318. 666. Οτγδίοπθπὶ 
Ατῃθῃ θη 515 οἱ 54 8 Π| Ρ8Ο6Πὶ 60Π- 
οράθπ8πΠι ΘΠ 56} 115 Πηχίῖνα Γἰβί 65 
νοἹ, 1 Ρ. 391 54. --- ἑτοίμους. 
ἝἙτοϊμος ιϊὸ θην πῖηὶ βϑπουὶβ 
νἱάδιαν 6586, αὐ Ηογοθοίῖ. Υὶ' 81. 
Βειποβίι, ΠῚ 156. 406. Αρρὶ. 
Μίτην. 8588. ἀρυὰ Τῆιῖον ἀϊά6πὶ 
ΑΙ] 5ΘΠΙΡῸΡ ἰδπηϊπίηα ΠΟΧΊῸ 6βί 
ἑτοίμη, πἶϑδὶ αιοά ΨΠΙ 26, 1 
ΠΝ ἑτοῖμοι ἡραρξ μα σῇ. δίδιιι. 
5 118 ΤῊ 

ὃς ΠᾺ νἀ εδεῖ, ΕΠ Ἐ, 
Οὐπῆγπιδι ΑὙΊΞΤΟΡΠΙ. Εᾳα. 1945ᾳ4. 
-- ἀνὴρ... πιϑανώτατος. 
Ουοά 5ιπη 5 νυ θὶβ δι 6Πὶ 
νῖσαπὶ ΤῊ, ΠῚ 86, Θ ἀδβογι ρβϑεῖ, 
ατοίθιι (Ηϊδι. αν, ΥἹ ρ. 448, 
ψ ΓΒ, βουτη. ΠΠ ῥ. 5707 περίβθοθη- 
(ἰππὶ 4 υδηαδπῃ Ξουρίουβ, Θιθαρῖτιϑ 
(Μὺ5. ἈΠΕΝ: ΧΧΥῪ ρΡ. 291 5ἃ.) 
ἱπτουργοταπιθηῖατη ἢἰς ἀρποβοῖϊ. 
ϑεὰ οὔπὶ ΤῊ. ΠῚ 86, 8, 408115 
τα πο ΟἸεοηἶ5 ἔποῦὶε ροϊθπεῖα, ἃ 6- 
Οἰαγθί, ροβίθα οἰἷιμ, διοίου 85, 
αιᾶθ ἴπ Αἰίθγο ἀθογοῖο ἀθ Μγιὶ- 
ἰδηδθὶβ ἴαοϊο ΠῸΠ ἰδπὶ νϑ]πουῖι, 
νἱἀθίαγ ἀρηιὶπατα 6586, ἀρίηδο 
ΓΠΓΒῸΒ ΟΥΟν 1586, ΟΠ Ἰρίταν ΠΟ 

ϑϑάδθηι οοπίϊπιιθ Οἷθο αἰοϊοτίταῖθ 
805 511, πος αἀποῆτθ ἴσο Θ8ηῚ 

Ττ6ΠΔ το αι ῖβ Ἰοοὶβ 1 
Οἵ, Βεγοάϊαη. ΠΡ. 3560 54. 

͵ 

{ΠῚ 5} 1Π ΠῚ8 ΠῚ 1556 ΒΟΥ ρον οοπη- 
ΠΠΘΙΠΟΓᾶ5586. Ροϊεβί, Ἠδια τπᾶρηϊ 
ΤΟΙ ΘΗΪ οβῦ, φιοὰ ΤΙ. ποὺ ἅπῸ 
Ιοοο δημαγωγὸς νοσαθ]ο0 αυὐϊταγ, 
ΟαΠ ἰτ6 ΠῚ 56 η16] ἀρ οὰπὶ δη- 
μαγωγία (ΥΠΠΙ θὅ, 2) οοουντϑί. 
ὕται 6βί, νϑῦθὰ ὙΜυογαἸα , 8Ὀ- 
ἰπάϊοαγα πη ἀπάθιηιιβ. --- ἀπο- 
δόντας... .. ᾿Δχαΐαν. σῇ, 
1118, 1 δὲ ἴθϊ] δάπ. (οἰ ου δά 
ΜΠαμὰ Ἰοοῦτη. οαπὶ ΑοΠαίατη ῥτο- 
ν᾽ ποία ΡΟΙΟροΟμ θϑὶ ̓ πίθ!]θρὶ πΠῸὴ 
ΡΟΒ56 ἀϊχίββοι, αυΐὰ 86 θυγὰ 
ἴτὰ Πθογὰ δὲ δὶ γι ἔιιϊϑβϑὶ, 
αὖ 58ΠῈ15 ΟἸ60 Θᾶπὶ ἃ ϑρδΓΟΪΑ 5 
Ροπίμ!ατγ πο ροββοῖ, Ασποίάυβ ἴῃ 
οἀ. 2 δὰτη ΑοΠδίαπι οἱ ΤΥ ΟΘσΣθηθτη 
ΡΓΆΘβιἀϊο εὐ ἐπίοἰα Τἀορἀδοιηοηΐο- 
ἐππὶ ΟΥθαΥΪ ν Ο] αἾἶ5568 τοβροπάϊ; ἰὰ 
ΘΗΪΠηῚ 5] δοίαμη δϑϑοί, ΔΊ Π θη θη 585 
Αρῃδαία ἴδοι ροίτιτοβ ἴυϊ586. 
ΒΙΠΠΠ 6 Ρ 50 ἤηθπὶ βθουπάϊ Ὀ6|}] 
Βδυη ηἰτοἱ ϑδτη πῖῖ65 Πηΐθιι5 Γτιοδ Πῖ5 
ἀδοράθγθ ᾿ι5505 6586. Αἱ οὰπι 
Τιαοδηΐ Ἰοραίοβ. Β ΟΠΊ Δ ΠῚ Τη 8155 ηϊ, 
4| β'διηηη85 ἰηξεβίο δχϑγοῖία 5105 
ἤπε5. ἱΠρΊ65505 4υθ5ιὶ, αἱ οἱ 5868 ἴῃ 
ἢ άπ δοοϊρογθπί οἱ νἱπὶ {ΠΟΥ ΠῚ 
ἀγοογθηῖ, τοραγοπηί (νὰ. Τἰν, Χ 
11), ἴοράθτα ἰοίο Ἀοτηδηὶβ ῥτο- 
ἔθοίο π|}}}} αἰ Ροβια!απάτπὶ ογαί, 
4υδηη τι ΘΔ ΠῚ ΠΪ165 5 ὙῸ ΠΟΥΟΓᾺΠῚ 
5ΟΟΙΟΤΊΙΠῚ βιιοῦιτα ἀδοοάδγοηι (διά. 



οἵ Λακεδαι- 
μόνιοι οὖν 
μάτην ξυνέ- 
δρους κελεύ- 
σαντες ἐλέ- 
σϑαι ἄπρα- 
χτοι ἄναχω- 

ροῦσιν. 

40 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, κα΄. κβ΄. χγ 

προτέρας ξυμβάσεως ᾿ϑηναίων ξυγχωρησάντων 

κατὰ ξυμφορὰς καὶ ἐν τῷ τότε δεομένων τι 
μᾶλλον σπονδῶν, κομίσασϑαι τοὺς ἄνδρας καὶ 
σπονδὰς ποιήσασϑαι ὅπόσον ἂν δοκῇ χρόνον 
ἀμφοτέροις. 

22. Οἱ δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόκρισιν οὐδὲν 
ἀντεῖπον. ξυνέδρους δὲ σφίσιν ἐκέλευον ἑλέσϑαι 
οἵτινες λέγοντες καὶ ἀκούοντες περὶ ἑχάστου ξυμβή- 
σονται κατὰ ἡσυχίαν ὅ τι ἂν πείϑωσιν ἀλλήλους. 
Κλέων δὲ ἐνταῦϑα δὴ πολὺς ἐνέκειτο, λέγων 
γιγνώσκειν μὲν καὶ πρότερον οὐδὲν ἐν νῷ ἔχοντας 
δίκαιον αὐτούς. σαφὲς δ᾽ εἶναι καὶ νῦν. οἵτινες 
τῷ μὲν πλήϑει οὐδὲν ἐθέλουσιν εἰπεῖν, ΠΥ Ὁ: δὲ 
ἀνδράσι ξύνεδροι βούλονται γίγνεσϑαι" ἀλλὰ εἴ 
τι ὑγιὲς διανοοῦνται, λέγειν ἐχέλευσεν ἅπασιν. 
ὁρῶντες δὲ οἱ “ακεδαιμόνιοι οὔτε σφίσιν οἷόν τὲ 
ὃν ἐν πλήϑει εἰπεῖν, εἴ τι καὶ ὑπὸ τῆς ξυμφορᾶς 

σδρ. 992. 8. 3. εἴ τι, Ιπ Πἰθυῖ5 ἱπθρίθ εἶτε, οἵπὶ οὔτε... οὔτε 
ἸΠΊο 58 τοβροπάθδηΐ, Νυρδαίυγ οορον. .ἀ6 Ῥαγίϊο. ρ. 200. Νοβίγατη 
δπιθηἀδιϊοπ θη γθοθρὶν ΒΕΚΕ, 

12). βοᾷ πὸ βἰπλ} 8 ἴῃ Αομ δῖα 
ἰαοία εγαηῦ δ (416 ΡΟΒ[]δίπΠὶ 
τοῖα νϑυθὶβ ἀποδοῦναι ἀχαΐαν 
δχρυϊπηθγείιν. δθο ἰοῦτα ἱπθαηίθ 
θ61|1ο9 Ῥεῖορ. ρυϑθίθγ Ῥϑι]θπθη ΠΘ 
Γοοάογαία αυϊάθπι ΤΠ οοαἀ ΘΠ] ΟὨ 8, 
864 υἱγίβαυδ ἀπηϊοα ἰπογαὶ (19,2), 
οὐ ἴὰπὸ 4ποαπα ἰάθπὶ ἴδὶ ΥΘΓΌΤΩ 
οἰαίῃβ νἱάδίν [ἴ556, Οτᾶγο 5ὶ 
ΟἸεο 1 δοοάδοπιοηΐοβ ΑἸΠΘΠΙθηβ]- 
θὰ5 ο8π| ἀποδοῦναι, '. 6, τοα- 
ἄδθτο, τοβϑύϊτα το 58 ΟΡ Γᾷ, 
Ροβιίυ!ανογὶ, ΠῸΠ ΠΊΪΠΟΥ δἷι8. ἰπ]- 
4υϊα8. γ6] ἀδπηιθηίΐα ἀποθηᾶδ οϑὶ 
408) ΘΟΓΙΠΊ, ατἰ ἃ Ππάονῖοο ΧΙΝ 
ΠΟΡΟΙΘΠῚ ἜΧροΠὶ Η]βραπία νο]ιο- 
ῬΠΗϊ -- τι μᾶλλον, 4}}- 
αὐδηΐο πιᾶρ᾽5. Οἵ, τι τὸ πλέον 
ΓΝ ΣΟ ἦν (Ἂς 

Οάρ. 32, 81. ξυνέδρους, 
νῖτοβ ἀοϊοοίοβ, 4 αἰ 180} ΠῈ 
γοπὶ ἀϊϑοορίαγεηί, ον. Οἱ, 
Υ 85, 1 οἱ ἱπίογργ, ἰβοογ ΝἽ 58. 
ΘΙ 6. αυἰάαπι Ν᾽ 217, 2. ἴδοιμι) 

Ι6β 6 Π1118. ξυμβήσονται, 
5801}. αὐτοῖς. 6 ἴπίατο οἵ, Μαιι. 
ὅτ, ὃ. 507 Ὁ 1 ον ΗΠ ...8: 

8.2. πολὺς ἐνέκειτο, [ιὰ 
Ἰαῖῖηθ δἰϊᾳιϊβ ἀϊοϊαῦ. τὴ αἰ τὰ 5 
ἰηβίδσε 58]. Ἰὺν. 84, οτανὶβ 
ἰῃηϑίδτε [ἴἧν. ΧΧΥΠ 4. Οἵ 
Ἰπίουρσ. Τᾶο. Ἀρτγίο, ο, 20 οἱ ἀ6 
αταθοῖβ Ὗγ6885. δὰ Ὀιοά. ΧΥῚ 88. 
Ὑνγιίθηθ. δὰ ΡΙαι. Μον. Ἱ Ρ. 2671, 
-- καὶ νῦν. Ο]485. Οοθείιπι 
(αα Ηγρετ.- Ρ. 69) 5εουϊυ5. καί 
ΔΌ6586 πιᾶνε:, αοὰ τὸ σαφὲς 
εἶναι δτανῖι8. 51. ἀυδηὶ τὸ γι- 
γνώσκειν. ΝοὈΪΒ καί αὐνοβίαιιθ 
δαϊαποία πὶ οβίθηα: ῬΆΓΘΠῚ ἴηι6}- 
Ιεσϑηιίατη βἰσηϊ βοατὶ, --- ὑγεές. 
Οὗ ἄν. 11 ἽΡ, 4 

8 8. ἐν πλήϑ᾽ ει ρ]ενίαμε ἰἰἃ 
1π οΥργ οι ίαν, 4 185] Αυι θα} 5 δᾶ- 
ἀἰτὰβ δῦ; αὶ οὰπὶ αὐβῖϊ, βίρηὶ- 
οανὶ νιἀθίαν ἢ τῇ Ἀ] ΓΟ σ απὶ Πο- 
πὴϊ Πατὰ ΘΟΠΟΙΠ]Ο. τι δ 
ξυγχωρεῖν. ἴῃ ρΡοβίυϊαιϊβ ο, 21. 
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ἐδόκει αὐτοῖς ξυγχωρεῖν, μὴ ἐς τοὺς ξυμμάχους 
διαβληϑῶσιν εἰπόντες καὶ οὐ τυχόντες, οὔτε τοὺς 
᾿“ϑηναίους ἐπὶ μετρίοις ποιήσοντας ὃ προυκαλοῦντο, 
ἀνεχώρησαν ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ἄπρακτοι. 

25. ᾿ἀφικομένων δὲ αὐτῶν διελέλυντο εὐθὺς ἜΣΤΕ ΤΙ τ 
αἵ σπονδαὶ αἵ περὶ ΠΠπ΄ΐλον, χαὶ τὰς ναῦς οἵ “ακπε- λύονται. ἀδι- 
δαιμόνιοι ἀπήτουν, καϑάπερ ξυνέχειτο᾽ οἵ δ᾽ ᾿4ϑη- "ἴα Ἄθηνανς 
ναῖοι. ἐγκλήματα ἔχοντες ἐπιδροιιήν τὲ τῷ τειχίσματι Ἡξοδέῤει, τρις 

3 ὅγή -- παράσπονδον καὶ ἄλλα οὐχ ἀξιόλογα δοκοῦντα τος ποῖεμεε 

"» δ 

ἑπειτὰ αἱ 

εἶναι οὐχ ἀπεδίδοσαν. ἰσχυριζόμενοι, ὅτι δὴ 
τὸ - ὅτ , 

εἴρητο. ἐὰν καὶ ὁτιοῦν παραβαϑῇ. λελύσϑαι τὰς 
σπονδᾶς. δὲ “ακεδαιμόνιοι ἀντέλεγόν τὲ καὶ 

, ᾿΄ »" -" 5 ἀδίχημα ἐπικαλέσαντες τὸ τῶν νεῶν ἀπελθόντες 
᾽ , , ᾿ Ν κ ’ ς 9 

ἐς πόλεμον καθίσταντο. καὶ τὰ περὶ ΠὼὄῸλον ὑπ 
9 , - - ἀμφοτέρων κατὰ χράτος ἐπολεμεῖτο, ᾿“ϑηναῖοι μὲν 
δυοῖν νεοῖν ἐναντίαιν ἀεὶ τὴν νῆσον περιπλέοντες 

αρ. 238. αὶ 1. διελύοντο οοἀά. Οἷ, 44. 
8 2. νεοῖν οἵη. 1. ναί. Ρᾳ]. ἀὐρ, Μ΄. 485. Η. Ββοίθ Ο]α58. 

τηοπθῖ ἔλλειψιν αὐᾶπι βίδίαπιπί αὶ ΠΟῚ ΘΟΙΠρΡΓΟ δία πη 6586. ὕδγίθ 
Πάραλος εἰ Σαλαμινία ΘΧοΠΙρΙα δὰ δαπὶ ὁοπηηθηἀδηάδηι ΠΟὴ 
ΒΕ ΓΠοίαπι. 

Οἵ. τι ἐνδοῦναι Π 12,1 οἱ 581- οοβθρίδθ βπηΐ, δ. 106165 σαηῦ Παρϑθ, 
γΉ}]18, -- ἐς τοὺς ξυμμάχους 
διαβληϑῶσιν. Οἵν άπ. ΠῚ 
109, 2. -- εἰπόντες καὶ οὐ 
τυχόντες. ΟἿ, δάπ, ΠΙ 82, ὅ. 
Ὅλρ. 28. 1. ἀφικομένων 

δὲ αὐτῶν. δ τοιπροτα τοὶ οἵ, 
39, 3. -- διελέλυντο τεβοιῖ- 
δοπάαπι εϑῖ, αυ0ἀ ἴρ50 ᾿Θσϑίουη) 
δάνοηία ἱπάποὶ 5 δοπεῖπαο Βη18 
ἱτηροϑβίίιβ ογαί, Ηοο ἰποα οἰδγὶιβ 
οϑβίθηαϊς Ρδοιὶ οοπάϊεϊο 16, 2 
4]1δἰὰ: ἐλϑόντων δὲ (τῶν πρέ- 
σβεων)τάς τεσπονδὰς λελύσϑαι 
ταύτας καὶ τὰς ναῦς ἀποδοῦναι 
᾿Αϑηναίους, εχ 4υὰ 486 Πὶς πᾶν- 
ΤΑΠΙῸΡ ἴαοία 6556 καϑάπερ ξυν- 
ἔκειτο ἀοοει. Πδαπ6 ᾿ΙορϑΙΟΓΏΠῚ 
τα! ἀπᾶθ τ65 δἰ πη} ϑθοιῖδ8 
Βυηΐ., αἱ οὐ Ἰηἀποῖαο δα ββθηΐ οἱ 
πᾶνεβ τ ρδίθυ θη, ΠΘ4Π6 Υ6ΓῸ; 
ἰὰά ᾳυοὰ 1,. Ἠειθβι. δᾶν. (0. 
Ρ. 41 544ᾳ. εὐ ΟἸαββ. ορίπαπίαγ, 
τρρδίθπαἷῖβ ἡϑνὶθῈ5 ἴῃ ἀπιοῖδο 5οὶνὶ 

ΡΥ νυν; Μὴ μι 5 ΨῚ οὐ ς 

4υ]θὰ5 Ηεγθβί, 1. ἀ. θνῖποθνδ 511|- 
ἀθὺ ῬΑτ ΟἹ  αΠῚ 80}. ἀφικομένων 
ἢϊο αἰϊδιὴ νὴ ΠΆΌΘΓΟ Αῖατιθ 11Π|1ς 
ἐλϑόντων. Ἑοάρῃι τηοᾶο ἰπίθι 568 
Γοίεσπηίαν λελύσθαι 46, 8 εἰ 
ἐλέλυντο 417, 1, - ἐπιδρο- 
μὴν τῷ τειχίσματι. Ἐπι- 
δρομή ὁϑὺ ἱπιρθίιιβ 6χ ἱπιρυονῖβο 
ἴφοία5. Οἵ, ὅ6, 1. 6 ἀδιῖνο νἱά. 
δάη, 1 78, 1. -- ἀπεδίδοσαν. 
Ἱπυρουίθοιιπι τοῖον δά ἀπήτουν: 
απαοίϊθη8 Π᾿οραδοιηοηϊὶ Γ6- 
Ροίθθδηΐ, οὐ 6 η5 ΑἸ Πα πἰθη- 
565 περδβρδηί. -- εἔρητο. 
γιὰ, 16, 3, --- ἐς πόλεμον 
καϑίσταντο, ὈδΙΙπη ΟὉ- 
ρα πε, Οἔ ΠΙ| 4, 1. ὅ, 1, 

8.2. τὰ περὶ Πύλον. ΟἹᾷ. 
αᾶη. ΠῚ, 3, --- ἐπολεμεῖτο, 

. περι- 
πλέοντες. Οἵ, Κτιδα. ὅτ, 8 ὅ0, 
9. δἅῃ, 4. ΘΙτΩ ἢ] ηγ6 Ἡδγοάοι. ΝἼΠ 
14 πολλὰ ἐλέγετο περὶ τῶν 
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τῆς ἡμέρας (τῆς δὲ νυκτὸς καὶ ἅπασαι περιώρμουν, 
πλὴν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος, ὅπότε ἄνεμος εἴη" καὶ 
ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν αὐτοῖς εἴχοσι νῆες ἀφίκοντο ἐς 
τὴν φυλακήν, ὥστε αἱ πᾶσαι ἑβδομήκοντα ἐγένοντο), 
Πελοποννήσιοι δὲ ἐν [τε] τῇ ἠπείρῳ στρατοπεδευό- 
μένοι χαὶ προσβολὰς ποιούμενοι τῷ τείχει, σκο- 
ποῦντες καιρὸν εἴ τις παραπέδσοι ὥστε τοὺς ἄνδρας 
σῶσαι. 

Συρακόσιοι 24. Ἔν τούτῳ δ᾽ ἐν τῇ Σικελίᾳ οἵ Συρα- 
καὶ οἵ ξύμμα - 
ται ἐν τῆς ἔδοιον "χα" Οὗ ξύμμαχοι πρὸς ταῖς ἐν Μεσσήνῃ 

, Μεσσήνης φρουρούσαις ναυσὶ τὸ ἄλλο ναυτικὸν ὃ παρεσκευά- 
ὁ ὠμμένοι ἐν 

ἈΝ ἘΠ ζοντο προσκομίσαντες τὸν πόλεμον ἐποιοῦντο ἐκ 

ὃς διαγράφε- τῆς Μεσσήνης (καὶ μάλιστα ἐνῆγον οὗ “Δοκροὶ τῶν 
ἘΠΕῚ ναῦν 

χίας ποῦ εαρδῃ Ῥηγίνων κατὰ ἔχϑραν, καὶ αὐτοὶ δὲ ἐσεβεβλήκεσαν 
ραν ποιεῖ- πανδημεὶ ἐς τὴν γῆν αὐτῶν), καὶ ναυμαχίας ἀπο- 
σϑαι διανο- Ἷ τ τα μάλα τ » προ ϑη: 

οὔνται. 
ἔν τε 455. Αὐσ, 6]. δι. Ε΄. Η. Ο. Βες. αν. 1. Εν Τϑαν, πὶ. αἱ 

ΓΘ αὶ τε οαι, Οἵ, δύῃ. 
Οδρ. 934. 8 1. οἵ ἐν τῇ Σικ. Συρ. εοἀᾷ. ἔα] νϑυθογιιπὶ θο}10- 

οατοηθ, οαπὴ οχίγα 5101 Π18ηὶ ϑγιδουδαπὶ πὸη [ἀθυϊηΐ, 
8 2. ἐσεβεβλήκεσαν (585. Αὔὕἰρ. ΟἹ. νει. Τ. ναι. Η. ἅτ, αἱ. 

ψυϊρο οὐ Βεκιι, ἐσβεβλήκεσαν. ΟΥ̓, “βὰ, ΠΙ 5. 1- 

κοντα. 9 εὐ 101 54. 
ἐν τῇ. . ποιούμενοι, ἴῃ 
ἀπ τ ΝΕ ν οαϑίτα Πα 6 ἢ ἴ685 

αὐτῶν, οἵ μὲν ενς ᾿ϑηναῖοι 
δέ, αδὶ ροβϑὲ αὐτῶν ΕΝ Ρίθπ 
ἱπιογραηβαπί, οὐ Βπγ, θνδοί. 39 

ΝΠ δυοῖν γερόντοιν δὲ ,»στρατηγεῖς- 
ται φυγή, ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε 
καλχαίνων τέκνοις, ἡ δ᾽ αὖ 
οο, Οὗ. Ἐπ. Η6]. 289 οἱ δὰ 
αςΓαμηα 6 ἰοοιτη νἱὰ. ῬῆαοΙϊς, 
Ῥίνεγβα οοπηροηϊί ΒεΙἘ. 5γηι. 
Ρ. 412. Ὅε νὶ νοοὶβ ἐναντίαιν 
οἵ, ΓΑΘΌ" 1 99. ὅ. -- περιώρ- 
μουν. »Οὐ περιέπλεον, ἀλλὰ 
σποράδην καὶ ἀπέχοντες ἀπ᾽ 
ἀλλήλων περὶ τὴν νῆσον ἢσαν 
ὁρμοῦντες, εἴτουν ἐφησυχά- 
ἕξοντες ἐν τῇ πολιορκία.“ ΖΔού - 
κας. ὅ1. ΠῚ, πὰ ψ εὐλέφ ον 
ΟΥὴ οἰἰαπὶ ἀάη. 26, 8, -- πᾶ ὴν 
τὰ... ἄνεμος εἴη. Οιυοιΐεη5 
Θηἷπὶ γ η 85 ϑρίγαθαι, πΠ0η περι- 

ὥρμουν τὰ πρὸς τὸ πέλαγος. 
γιὰ, 260,17 οἱ ἀδ δοοιϑδίϊνο δάῃ. 
ΠΠ6,1, -- τ᾽ χλον ὐἰς ἢ (Διο) 
ἀνοηθγϑῃ, δομή- 

(ἐς τὺϑ 8, τ 5, ἘΠ ΟΖ, 
41, ἃ. Κύιοσ, ατ. ὅ8, 2 δι. 9) 
οὐ ἱπηρ δῦ 5 (᾿ἴπ46) Γὰ οἰ δ ἢ 168. 
Νοη ἀϊνοῖϑα ἢδ860 διιηΐ, υὖ τὲ --- 
καί ΡΑγιΐοι} 15 αἰβοθγηὶ ροϑϑβίηϊ, 
864 οοηϊιποῖὰ, --- εἴ ΦΕ ἢ 
σῶσαι. Ὥστε ρτὸ ἕνα ροϑίταπι 
Ραίαι οοσον. ἀθ Ῥαγιῖο, ᾿. Θ01, 
868 σνϑῦθᾶ ἵναϊθηιῖ εἴ τις (καιρὸς) 
περιπέσοι οὕτως (δῖνο τοιοῦτος) 
ὥστε. Πε καιρόν νειθο σκοποῦν- 
τὲς διίνδοίο οἵ, δάπ, ΠῚ 21, 1. 

Οὰρ. 34. 8 1. πρὸς ταὶς 
᾿ ψόφου συνίει ναυσί. 

οἱ, 1, 1.4. --- ὃ παρεσκευά- 
ξοντο. ᾿σἢ, ΠΙ 116, 8.1ν 1, 4. 
8 ἢ. καὶ ἀν δ δνυ . αὖ- 

τῶν. 1. ἀν ἸἨΠΠῚ πανστρα- 
τιᾷ ρτὸ πανδημεί εἰ 8 ὃ κατὰ 
ἔχϑος τὸ Ῥηγ. Ὅε ρ]αβαιᾶπι- 
Ρεγῖ, ἐσεβεβλήκεσαν οἵ, δᾶπ, 

2 

8 
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πειρᾶσϑαι ἐβούλοντο, ὁρῶντες τοῖς ᾿4ϑηναίοις τὰς 
μὲν παρούσας ὀλίγας ναῦς, ταῖς δὲ πλείοσι καὶ 
μελλούσαις ἥξειν πυνϑανόμενοι τὴν νῆσον πολιορ- 
κεῖσϑαι. εἰ γὰρ κρατήσειαν τῷ ναυτικῷ, τὸ Ῥήγιον 
ἤλπιζον πεζῇ τὲ καὶ ναυσὶν ἐφορμοῦντες ῥᾳδίως 
χειράσεσθϑαι, καὶ ἤδη σφῶν ἰσχυρὰ τὰ πράγματα 
γίγνεσθαι" ξύνεγγυς γὰρ κειμένου τοῦ τὲ “Ῥηγίου 
ἀκρωτηρίου τῆς ᾿Ιταλίας τῆς τε “Μεσσήνης τῆς 

Σικελίας, τοῖς ᾿4ϑηναίοις τε] οὐκ ἂν εἶναι ἐφορ- 

μεῖν καὶ τοῦ πορϑιωοῦ χρατεῖν. ἔστι δὲ ὁ πορὺ- 
μὸς ἡ μεταξὺ “Ῥηγίου ϑάλασσα καὶ Μεσσήνης. 

ἥπερ βραχύτατον Σικελία τῆς ἠπείρου ἀπέχει" 

5 4, χειρώσασϑαι τ Μαι. 
ΒΊΔΗΙ, Ουδοβί. σύάτῃ, ρ. θ. 

τε, αποᾶὰ νουθονυτη ΟΠ ΟΡ ϑπι {πτθαὶ, ΟΤη, 
ἩΠΟΣ ἀπ :919:. 1: 

1, 8. Αἰτοια ᾿ὰθε μοογοσιπὶ ἰπ- 
δα. ΟἹ 1: 4: 

8. 8. ταῖς δὲ πλείοσι, 
ταὶς μετὰ τοῦ Εὐρυμέδοντος 
καὶ Σοφοκλέους. -- ᾧτὴν νῆ- 
σον. ϑρπῃδοίθνίαιη. Ηδθο δπίηὶ 
αἰϊαποίίθη5. οχὶπηῖθ ἴῃ ἴοο Πἴθτο 
οὐ ῥγοχίπηο ροβίογίογα ἡ νῆσος 
νοοσδίιτ. Ὑια. ΙΡ 88. 8. 57, 4. 
108:.58. ν' 15.1. 24; 21 84, Ὁ; Ξε 
πεξῆ ἐφορμοῦντες 
ΖΘΌΡΤΩΔ εϑΐ. -- καὶ γίγνεσθαι. 
Ἐκ ἤλπιξον εοσίια ἐνόμιξον. Οἵ. 
παῦν.13...1: 82, 8. εῦρυμι γέ- 
γνεσθαι ἄν φατίϊοι!ϊα οᾶνοα 
Ῥοίϊδθβί ἐχ οἷβ, αι δα ποίδία βιηϊ 
ΠῚ 92, 4. Εχορρίϊο ἰσίθον αᾳυδο- 
ἀλπη δογιπὶ ᾿ἶος ϑβίϑίιιθπαα δϑβί, 
αυδε αϊδρευίανι 58}. Οιδρβί. 
δύδτη. Ὁ. 6. 

8. 4, ξύνεγγυς γάρ οθι. 
οὐαπὶ εἰ ρτορίπαᾳυὰ ἰπ- 
εν 86 βἰπί Βμδρίυπι, .. οἱ 
Μεβϑβδῃ ἃ. πᾶς, -- τοῦ Ῥη- 
γίου ἀκρωτηρίου. , 18 Π 
Ἰπιθ!οσαμε [μθιιοοροίγαπι [486 
ΤΗπογα ται Πέτρα ΜΙ 85, 2], 
ΟἸυν γῖτς ΡΥΟΤΊΟΠ ΤΟΥ ΤΠ} Ἐπ αἰῆπι 

Αυρσ, 

καὶ 

Μ. νίπα, Μοβαι. ἢ. ἢ. Ἐ,, 

ΑΥ, ΟἸιν.. ἤδη. 

μγ΄ ἀρθθπὶ ΒΠοσΊΠΆΠπὶ οἱ [μθιιο0- 
Ρδίγᾶπι [οἰγοϊίου Ὑ νοὶ ὙΙ πἰτῖτη- 
4τπ|6 τὴ Π1ἃ ρα5Βα πὶ ἰδία ηβ, ΠΌΠΟ 
Οᾶρο Ρει!ανα), απο εἰίΐδιῃ 
ὁμωνυμία νἱάθιυν 5πδᾶοτο, απδ8 
ἈΓΘΠ]ΘΠ ΠῚ δϑὶ ῬΡΟΡ παι ται }5. “Ὁ 
σ6Π18τ. οἷ τη θΡ αἴθ πὶ ν ΡΒ 5. ἃ 
Ροῦίὰ ΒΠΘΡΟΙΪ οβϑὺ δησι! 8 ΟΥ̓Δ 
ΘΧίθηαθ. Ὁ] πὰπὸ Τοττο Ἃ 6] 
Δρο εβί; ΤΠΘοΥ ἀ1468 νοσδί 
Ῥήγιον ἀκρωτήριον.“ Μίαι- 
ποῦ, ἀδοστ, ΙΧ 2 ρῥ. 184, Νοὺϊ5 
π1 81} οἱ σηὶ βοατὶ ν᾽ ἀοῦαιν πἰβὶ αἰνᾶτη- 
46 ΓθΘΤῚ ἴῃ δα 6π|ἃ ἃ0 ὈΓΟΠΊΪ- 
ΠΘη ρᾶνῖ8 ΔἸτογαπη [{4|186 ΔΙ ΘΡ8 ΠῚ 
516 1Π186 51 πὶ ἔυϊ8556. Νὴ ἀκρω- 
τήριον ΘΧΊΓΘΠ. ΠΗ αυϊάν 8. 80 ρῖο- 
τηϊῃ 6ῃ85 6ϑί. --- εἶναι --- ἐξεῖναι. 
ον ΘΥ 2: ΠΕ; 3: 

8. ὅ. βραχύτατον... ἀπέ- 
χει, ϑιμ τοῦ. τηϊηϊ ατὰ αἱ - 
βίαν Ηονδίϊι5 αἰεὶ Ερ, 11, 
12, μήκιστον ἀπελαύνειν Χεὴ᾽ 
Ογῖ. ΙΥ ὅ, 238. Οὗ, δάη. 11 86, 
ὥ. Ιρβυη ἀϊοίαπη ΤΗπογ ἀἰἀϑαπη, 
51 ΒῈΡ.Π1ΘΓ [04 ΠΔΤΊ ΙΓ, ΠΟ ΠῚ ΨΘΓΙΠῚ, 
564 ἀἰβοῦί πηθ ΡῬΘγΓοχῖσ αι] 6856 
δἀηοίαι ΒΙοοπιῖ, 6 ἔτγϑιὶ [ατἰτα- 
ἀϊπε νἱὰ. ΥἹ 1, 2, υδὶ οἵ, δάιῃ. 
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ἕαι, ὧν ἐν τῇ 

δευτέρᾳ καὶ 
τρίτῃ οὐκ 

ἑλασσονἔχου- 
σιν οἵ Συρα- 

χόσιοι. 
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ἔστιν ἡ Χάρυβδις κληϑεῖσα τοῦτο, ἣ Ὀδυσσεὺς 
λέγεται διαπλεῦσαι. διὰ στενότητα δὲ καὶ ἐκ με- 
γάλων πελαγῶν, τοῦ τὲ υρσηνικοῦ καὶ τοῖ 
Σικελικοῦ, ἐσπίπτουδα ἡ θάλασσα ἐς αὐτὸ καὶ 
δοώδης οὖσα εἰκότως χαλεπὴ ἐνομίσϑη. 

ἢ. Ἔν τούτῳ οὖν τῷ μεταξὺ οἵ Συρακόσιοι 
καὶ οἵ ξύμμαχοι ναυσὶν ὀλίγῳ πλείοσιν ἢ τριά- 
χονταὰ ἠναγκάσϑησαν ὀψὲ τῆς ἡμέρας “ναυμαχῆσαι 
περὶ πλοίου διαπλέοντος, ἀντεπαναγόμενοι πρός 
τε ᾿“ϑηναίων ναῦς ἑκκαίδεκα καὶ “Ρηγίνας ὀκτώ. 
καὶ νικηϑέντες ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων διὰ τάχους 
ἀπέπλευσαν ὡς ἕκαστοι ἔτυχον ἐς τὰ οἰχεῖα στρα- 

ὕαρ. 9ὅ. 81. ἀντεπαγόμενοι 55. Αυρ. Μ. ΟἹ. νεη. Η. Τὸ. 
ναι, τ. Νυϊρσο εὐ Βεκκ, ἀντεπαναγόμενοι, «υοὰ ψΘΡᾺ ΠῚ Ῥ αἰΘΠΊΙ8, 
οὰπ πυβαυᾶπι ΤῊ. βἰς ἐπάγεσθαι ἀς εἶβ ἀϊχουῖς, 4υἱ ἴῃ ἱπιρθίυτη 
ΡΓΟν ΘΠ παν, ἐπανάγεσθαι δυΐοπι ΨῚΠ 42, 2, Οἵ. ἐπαναγωγή ὙΠ 
4, 4, 84, 6. θὲ οοπιροβιοηῖβ ροπεγε οἵ, ἀντεπεξῆγον ΨΠΠ 104, 4, 
ἀντεπεξελάσαντες ἸΥ 12, 8. 

-- ἡ Χάρυβδις. ΟΥ ΟἸανον. 
ὅῖο, δηῖ, Ρ. 70 οὐ 46 ϑίϑίιι, 4] 
ΠῸΠΟ 6ϑί, δχ εἷβ, 641ὶ ᾿ποτᾶ ἴῃ 
ΒΤ ΟΠ απὶ δοουαπὶ, Βτγάοη. 1 Ρ. 
80 54ᾳ4ᾳ. Μαρῃΐ, Ὁ. 492, Ηοαν. Π 
Ρ. 209 54. 8]., οἰΐαπη ϑυγίῃ. ἀρτὰ 
Ατη, οἱ Ηοϊμ. Ηΐϊβι. 51... ρ. 8. 
15. ιν τι ΤΠαογ ἀϊά θη 50} πὶ 
ἀἰεῖν 6586 ΒΟΥ ρίοΓ πὶ ΔΗ 4 ΌΪΟΥ̓ΘΙῚ 
ἃ 86 Ἰεοίμηι, ἃ απὸ Παΐτι8 Ῥοῖ- 
ΟὟ νϑῦ8. Ἰοο5Β ΘΟηδβυϊ αὉπ|5. οὐ 
εἴξοιυβ. Π0ὴ ὀχαρϑογαίαβ 510, 
τοῦτο. (Οἵ ον τὰ αν. ἃ 489 οἱ 
440, 7. Κνυρρ. 8 61, 7 δάῃ, 
4, -- ΣΡ ΡβμοῚ ΡΥ 717. 
πλεῦσαι. ἤοπι. Οάγ585. ΧΠ 
286 8564ᾳ. Οἵν τριὰ. 101 544. -- 
ἐκ μεγάλων πελαγῶν ἐν 
ἐσπίπτουσα ἡ ϑάλασσα. 
Ατίοηάθ αἰβύϊη οὐ ΟΠ ΘΠ ἢ ΟΥ̓ ΠιιΠὶ 
πέλαγος ει ϑάλασσα, οχ ηαῖθιι5 
᾿Ππὰ ἀδ πηαυῖθ1}5 βιρ] τῖθιιβ, ἢ Ὸ 
ἂς Ποῖ 5οὰ ὑπ 8 ἀἰοϊαπη οϑί. 
Οἱ. Μνυηὰ, «ἃ ϑορὶι. Απι. 951. 
δναρη. δὰ  δυρ. θη. Χ 8377. θὲ 
πδιῖ ὥἸοαϊο οἴ, δὅ8, 83, ϑιγδῦ. 
128. οὐ Πουν!}. δῖο, Ρ. 8. 
ἐς αὐτό. ϑισυϊβοαίην αὐϊάοπι ὁ 
πορϑμός, βδὰ πειίγιπὶ γΓοϑροπᾶθι 

ΒΙρΡουουὶ τοῦτο. --- εἰκότως 
χαλεπὴ ἐνομίσϑη. Ἐπ τὰ- 
(ἴοπ6, 4 γϑὶ πηθηΐϊο ἢϊ, βου ρίον 5 
δϑίαιθ {Ππ4 ἔγδύσση τϊπιθ Ῥεγῖοι- 
Ἰοβιιπὶ οχ᾿βυϊπηαίι τι 6586. ΘΠ] Ὲ ΓΘ 
ΡΟΒβιπη8; οὐ ΠΟΒΙΓῚ5. ὑο ΠΡ ΟΥΙθῚ5 
ἃ ἰαηρδβίδι θι5 πὸ ν᾽ Ο]θη ον ἀρὶ- 
ἰαἰαγ. [τὰ Ῥοτν!}}. 510, ῥ. 9.“ 
ΒΙοο πιῇ, ααἱ ἀπιὰ5 οαιι585,) 6χ αυὶς- 
θὰ5 ΤὨπογ ἀϊ4 65. οὐἱ σὶ πθηλ δ 65.185 
πιᾶτὶβ οἱ ἱπᾶθ ογίβϑ ορὶ πΙ ΟἢΪΒ 16- 
Ροίαί, Δ. γϑπὶ δαρ]!]οα Πα ΠΊ ΠῸΠ 
Βαϊῆοσογο ἀοτηοηβίνδῦ, 

σὰν. 3ὅ. 8 1. ἠναγκάσϑη- 
σαν. ΒιΙοοπιῖ, ἀπθῖται, αἰτατα νᾶ - 
Ἰοραύ οοδοιϊ βα πὶ, δὴ ἱηαποιῖ 
Βαη, Οἷ, δάμη. 59, 2. Ηυϊο ἰανοὶ 
αὐυϊᾷοπι 34, 8, 5868 ἰονίδ5886 Ὀυἶπ5, 
4 πὶ νΟΙ αἰββθηΐ, Ρυρπαπαὶ Ὠθ0685- 
β᾽ταιθ πὶ 68 ἱπιροϑιυϊὶ Ππῶὶ πλοῖον 
διαπλέον. -- ἑκκαίδεκα καὶ 

. ὀκτώ. Τοὶ ἰφῖναν ἴῃ ἔγοία 
ἀθποτιηι; πᾶπὶ ρτορυϊα ΡΙ 65 
οὐδηὶ ἰπ 118 στορὶοπῖθυβ. Οἵ. ΠΕ 
86, ὅ. 88, 1. 

48 ῷ, ἀπέπλευσαν. ΒΌΡΡΙ. 
οἵ Συρακόσιοι καὶ οἵ ξύμμα- 
χοι. --- ἔτυ χον ΤαϊΓΔΠΠᾺΣ ἃ Π}}Ὸ 
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τόπεδα [τό τὲ ἐν τῇ Μεσσήνῃ καὶ ἐν τῷ Ῥηγίῳ], 

καὶ νὺξ ἐπεγένετο τῷ 
ἔργῳ. μετὰ δὲ τοῦτο οἵ μὲν “οκροὶ ᾿ἀπῆλϑον ἔχ 
τῆς Ρηγίνων, ἐπὶ δὲ τὴν Πελωρίδα τῆς “Μεσσήνης 
ξυλλεγεῖσαι αἱ τῶν Συρακοσίων καὶ ξυμμάχων 

4 νῆες ὥρμουν καὶ ὁ πεζὸς αὐτοῖς παρῆν. προσπλευ-. 
σαντὲς δὲ οἱ ᾿4“ϑηναῖοι καὶ Ῥηγῖνοι ὁρῶντες τὰς 
ναῦς χενὰς ἐνέβαλον, καὶ χειρὶ σιδηρᾷ ἐπιβληϑείσῃ 
μίαν ναῦν αὐτοὶ ἀπώλεσαν τῶν ἀνδρῶν ἀποχο- 

ὅ λυμβησάντων. καὶ μετὰ τοῦτο τῶν Συρακοσίων 
χαὶ παραπλεόντων ἀπὸ 
αὐϑις προσβαλόντες οἵ 

ἐσβάντων ἐς τὰς ναῦς 

κάλω ἐς τὴν Μεσσήνην. 

8. 2. τὸ τε. ΟἸϊπι τότε. ιοὰ ρυϊηλιι5. ἐπιοπάανὶν Β οἰ 5]ς, 
8 8, ξυλλεγεῖσαι. ἴῃ πι55. ᾿συλλεγεῖσαι. Βεὰ ξυλλέγειν φ]ιι5 

4υδπὶ {ΓΊΟ ΘΠ 5 ἃριιὰ Τὰς, ἰϑρίταν, Βαϊά, οἱ ΡΙαι,: ξὺν Θουκυδέδης 
ἀντὶ τοῦ σὺν, καὶ τὰ ἄλλα τὰ ὅμοια. Ὁ 40 πηο0Γ6 ἴῃ ἰ. ἴ πι5- 
4αδπι τϑοϑά αι ΠΠΡΡῚ δαὶ οὐ θ]ογίᾳιιθ π|58.. 1. ΠῚ ὉΪ5, 562 οἱ 102, 
ΤΣ ΤΠ ΠΌΒα ΘΔ ἢ, ἰ. ΓΝ τοῦ, ᾿ἶο οἱ 48 οἱ 86. 

8 4. αὐτοί ΟἹ: Τ᾿ Βδρ. Βα45. ὅν. ἢ. Ε. Ιδὰτ. α΄. 560], ΥὙα)]1. 
ψυϊρο οὐ Βεκι. αὐτοῖς. ΑἹ ἀαιίνιι ΑἸΠΘπΐδπβ65 ἱπηρθτι ἴαοίο Π8πῸ 
Πᾶν ΘΠ ΒΥ ΓΘΟΙΙΒ8ΠΙ5 ΡΘΡα ἀϊ556 δἰ θη βοδἢ8 δεπίθηίϊαπι ἀθρίαναι. Οἱ, 
8. 5 ᾿Αϑηναῖοι ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσι. Ῥγδθίθυ θα ΚΘ υγδο Βα ΠΟΙ ΤΩ 
Πᾶνε5 κεναΐ διϑηΐ εἱ ναῦς ἀπολλύναι αριιᾷ ΤΙ. υρίᾳιο 68. πᾶν 685 
Δι ἢ {6 16. 

Θοτιπι, 4αὶ Π1δὶ Ξδερε ος ἕκαστοι 
βῖηθ 14}1 δα αἰ πγθηῖο βογίθθγο Τῆι- 
οΥἀϊά δηλ πιθηηϊ ἢ ἰβϑθηΐ, ᾿ππρυρηᾶ- 
ὑστη 6556; 868 εϑύ 58Π6 ταθ πα πὶ. 
Οἵ. 98, Ἄν -- τό τε... ἐν τῶ 
Ῥηγ ἕῳ. δες νεῦῦα ΤΠυογ Ια 5 
6558 Π0ὴ ροδϑιιηῖ. ΝΠ βίδίϊ ΟΠ 6 ΠῚ 
Πᾶν πὴ, ὑπαρ ργοΐδοι! ὈΘΙ] ΠῚ 
Βογογοηΐ, Θ γϑοιβδηϊ εἴ 5001} Μ65- 
βάπϑπι ΠΘΒΟυδηΙ (234. 1), ΒΠπεορίυπι 
Ατῃεπίομβοβ (ΠῚ 860, 5). Ομᾶτὸ 
Πουὶ ποι Ροίθραῖ, αὐ ἢθ0 {ΠῚ ἴμ 

 Ολβίγᾶ 86 γϑοίρθγθηΐ, Τητθυροϊδίον 
1 ΘΓΓΟΓΘΠῚ ἱπά ποι νἱάθαιν 6556 
ῬΓΟΧΊΠΏΪ5 γ ΘΓ Ὶ5 οἵ μὲν “οκροὶ 
ἀπῆλϑον ἐκ τῆς ἱΡηγένων, αιυὶϊ- 
θυβουπι οὗ, 34, 2, [)ὲ ΟἸαββϑηὶ 
ἰπτογρυθίδιίομα οἵ, Απηδὶ. ρ}}}}. 
1510 ρ, 3827. 

8. 8. ξυλλεγεῖσαι, εὑηὶ 
ϑηΐθα ἴῃ 8:ἃ αιδθαῖ σαϑίτᾶ ἐὸ 
ῬΘΟΘρ 58θηϊ, 

8.4. χειρὶ σιδηρᾷ. ,.Μ- 

“. 

ΠῚῚ5 ἴδυγοα δὐᾶῖ, 4ιὰἃ . , . Πᾶν ΪΠη 
ΠΔΨῚ ἰ(8 ΔΠΠΠσα θη, αὖ ΟΟΙΪΠ 8 
ΟΟΗΘΥΘαΪ δ, 81 οοοϑϑὶο ἰδγυθί, ἴῃ 
ΔΙΌΛΟΥ 5. ὩᾶΨ ΘΠ) ἰγΓϑΒΠΊΘαΓα ρ05- 
Βα ΗΝ ἀπ ΘΙ ὙΠ ΘΟΝ 5. τὸ 
ΗδθνΖ. δά ὕδοβ. ἀ6 Β6]}. (4}1. ΥΤΕ 
81. [πίργργθίδγα δαΐθπὶ νογρθὰ ἴῃ 
᾿ᾶπο 5θηξθη τ 4Ππι|: τη8 τ ἔΘΥΤ 6 8 
ἃ ϑυνγδουβϑηΐβδ (84 πᾶνδβ 5185 
τὰ π 85 ΘΙ υ ἴ  Δοσανγ μεθ 5. οἱ 
θὰ ἴεγε ἴδοι θηεῖθιβ, αὰ86 ἃ [.866- 
ἀδοπιοη 5 δὰ ἤᾶνο5 νδουδβ ἀοἴθη- 
ἀδηάαβ 14, 3, 4 ἴδοια 8 ἱν πιιι5) 
ἰπ]θοίδ, αὐτοὶ ἀπώλε- 
σαν, ἱρδϑὶ (Αἰδηΐθη565) ἅτηὶ - 
βθγαπί. Οἱ, 8 ὅ εἰ 8ά. 
8 δ. ἀπὸ κάλω. ΟΣ ΊΒΟΙΙ 

118. Ῥαϊγθῖιβ, ϑίγαθο οἱ Ὀίο- 
ἀοτὰβ 510. ἀἴσαμι ῥυμουλκεῖν εἰ 
δυμουλκεῖσδθαι, Τιαιϊαὶ τὸ πὶ ἃ} 6 0 
{γᾶ Π 6 Γ8 [παν 65] εἴ ὑγδηὶ. Ια. 
Βυϊὰ, ἴῃ ῥυμουλκῶ, ϑίροι. δἀ 
1ἱν. ΧΧΥ 80 οἱ Βομ ον. ἀθ ΜΠ. 



ἔπειτα εσ- 
σήνιοι Νάξῳ 
μὲν προσβαο- 
λόντες τρέ- 
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ἐπ᾽ αὐτοὺς 
στρατευσαν- 
τῶν καλὴν 
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᾿᾿ϑηναῖοι., ἀποσιμωσάντων ἐκείνων καὶ 

λόντων, ἑτέραν ναῦν ἀπολλύουσι. 
τοιουτοτρόπῳ γενομένῃ πλῷ καὶ τῇ ναυμαχίᾳ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, κε΄. 

προὲεμβα- 
καὶ ἐν τῷ παρά- 6 

οὐκ ἔλασσον ἔχοντες οἱ Συρακόσιοι παρεκομί- 
σϑησαν ἐς τὸν ἐν τῇ Μεσσήνῃ λιμένα. 

Καὶ οἱ μὲν ᾿Αϑηναῖοι, Καμαρίνης ἀγγελϑείσης τ 
προδίδοσϑαι “Συρακοσίοις ὑπ᾿ ᾿Δρχίου καὶ τῶν 
μετ᾽ αὐτοῦ, ἔπλευσαν ἐκχεῖσε᾽" 
τούτῳ πανδημεὶ κατὰ 
ἐστράτευσαν 

οὖσαν. 

Μεσσήνιοι δ᾽ ἐν 

γῆν. καὶ ταῖς ναυσὶν ἅμα 
ἐπὶ Νάξον τὴν λαλκιδικὴν ὅμορον 

καὶ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τειχήρεις ποιήσαντες 8 
ἐπεκδρομὴν τοὺς Ναξίους ἐδήουν τὴν γῆν, τῇ δ᾽ στεραίᾳ 
ποιοῦνται ᾿ 

τέλος γε μέν- ταῖς μὲν ναυσὶ περιπλεύσαντες κατὰ τὸν ᾿ἀκεσίνην 
τοι ὑπὸ τῶν 

1 ΤΠ ὅς τῆς -- ἀποσιμω- 
σεν ΦΩΤῚ ὑπαναχωρησάντων 
καὶ μετεωρισάντων τὰς ναῦς, 
ἵνα ἐκ πολλοῦ διαστήματος 
δυνηϑῶσι μετὰ μείξονος δρ- 
μῆς ἐμβάλλειν τοῖς ᾿Αϑηναίοις. 
0801. ΙΜΜβετεωρίσαι τὰς ναῦς 
Ρἰθυίαπα νϑίθυ τα ΠΔ σΥΔΠΊΠΊ8 (6 ΟΥΙΙΠῚ, 
νοἰαΐ δῖα. Ζοπ, Εὐιβίαιἢ., χρία- 
ῃπὰπί, Βοορηθογατη ἰπίθρρυθίμγα 
ΘΟΠΡίαγο5. ΟὟ ποίδιϊο πο πη νΟο8 
τη! αηΐ 6556 ἴῃ ΟὈΠ Ια ἃ τὴ πι0 - 
ν6Γ6, ἴῃ ὑγδη ΒΥ ΘΥΒῸΠΙ ΑΘ ΘΥΘ 
(παν 65). Οἷν ἄτη. οηὔὐϊοσαπαὰα 
οτῖρο [οὐ ρυΐπηα ποιϊο νεγ}}} 6χ- 
ΡΙοαῖαν, νἱβ οἷ. ἢ. 1. τηδηϊζοϑία 
681, οὐ πᾶθο αυϊάθπι, ϑυγδοιβαᾶ- 
ΠΟΥ Πᾶν6Β., ΟΠ ΑἸΠΘΠΪΘη568 
ἰὰ ἀροῦθ, ὺὧὐ 86, ἀὰππη τϑιηι!οο 
ΡΙΟΡΘ ᾿ἰτ8. ὑαῃμουθηΐαν οἱ 58 60Π- 
νουίθηἀϊ βραιϊὰπὶ ἢθὴ ἰιαογθηΐ, 
ἰηνδάογρηί, δηλ ηδαν ον ἰββθηί, δὺ- 
ἰδοῦ ῖβ τθρθηΐθ.. {ππῖθι8. ἴῃ ἰδίιι5 
γΘΥΒ8Β οἱ ἀρίηἀο ῥυΐου 68 
δ Θ 65588 6556.“ Ατη, Ἐπισιμοῦν 
ΧΘΠΟΡΙ, Ηδ]], Νν 4, 80 ὁοπιρᾶγαὶ 
ΒΙοοτηΐ. -- Ῥ ἕτέραν ἀπολ- 
λύουσι, αἰτοτὰπι ἢν 6ΠῚ 
(ργδᾶθίθν θη, ἀθ 4 8. 4) ἃπιῖϊί- 
πὶ, ᾿Αἀπολλύουσι, ργο 400 
Μοϑυ 8 Ατεῖοο, Αἰ Ρδυΐο ΟΕ ἈΓ1}18 
ἀρ δηιϊαυΐονοβ Αὐτϊοοβ ἀπολ- 
λύασι ἀϊοὶ αἰῆτπιαης, αὐ ἷο ἴῃ 
Ομ ἶ θ8 Εἰ ὈΥῚΒ ἸΒ8,) ἰΐα ᾿γθΥ ΠῚ 
ἴῃ ΟΠΊΠἾθῈ8 ῬΓΔΘίΘΓα Δ ΠῚ ἴῃ Πγ, 

ΥΙΙ 51, 2 δἴασῃαθ ἴῃ Ὁ]. θη. οἱ 
τη α] οοΥθτι5 ΔΙ᾿ α ΟΥἾ6 8, ἱπιθγα τι πὰ 
ρα ΧΟΠΟΡΠΟΗ ο ΠῚ, 58ερ6 δρυὰ 
᾿βοογδίθιη ἰθοίίαν, Οἵ, ΠῚ 10, 8 
Βιοπ). ἔχο, Π δὰ ἴβοον. δίδι. 
αν, ὃ 207 ρΡ. 474. 5:14 }}, Ουδοβί. 
δύῃ. Ρ. 19. 

8 6. ἔλασσον “ἔχοντες. ΟἹ, 
δᾶη. ΠΙ ὅ, 2. --- ἐς τὸν ἐν τῇ 
Μεσσήνῃ ΣΝ ΟἿ, «ἄη. 
δὰ 8 10 οἵ δὰ 1 52, 1. 

1. Νάξον τὴν Χαλκι- 
δικήν. ΟΥὟΙ 8, 1. 

8 8, περιπλεύσαντες 
κατά οοι. ᾿χβρθοίαν θυῖβ πλεύσ,, 
αὐ ΠῚ 7 κατὰ τὸν ᾿Αχελῷῴον 
ἔπλευσε. ΠΠπὰ ἰαηηθη ν᾽  θίιν 6856 
οἰσουτην οι ἀὐθ θη (Ναχὶο- 
ΓᾺΠῚ) γ6] οἰ ΠῚ ΘΙ ΡΠαϑὶ οἷ οι Πὴ - 
νοῦ ργιοπιοηϊοτί τη (ᾳυοὰ 
ποᾶϊο ἂρ ϑομιβὸ ἀρρϑι! δῖαν) οἱ 
πΠᾺν 58 Π 065 ἴῃ οοῖ, ; ΠΔῊ] ᾿[ἰϑγαῖδ 
τὴν γῆν ἐδήουν δὰ ἀσγαπι ἃ 
δἰ σης (ἃ Μεββδηὰ νε πιο ιοτο}) 
Ρϑυῖθ αὐϑὶβ οὐ ἴθ αἰΐοτα ἔαν!ϊ 
Γρα βἰύατη νἀ θηΐαν βρθοίαυθ, ,.γΔ. 
Νάχο πιϑυϊ ἀἸθ μὴ νουβι8. ᾿ἰρτιᾶ δϑὶ 
ἴθ δἰία πὶ ΘΧΟΘΌΓΓΘηΒ, 48 η) ΟἷἿΓ τ 
οαπηνοοι! δὰ Αοοϑ θη ρϑῦνθ- 
πἰπηΐ, Κ Η οὺ Ὁ 50. ἂν, ΟΟὉ. Ρ. 521. 
--᾿ἀκεσένην., ᾿Αοοβίποβ [ ΡΙΤηΐο 
Η. Ν. 1Π8 Αβίπϑβ] οχῖραι8 Πανὶ 
δγδί, πὶ τῆ 56Χ ἴδ δ }}8 Ἰη γα 
Οποθααπὶ [Ἀρρὶ. Οἱν. Υ' 109] ἴῃ- 
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ποταμὸν τὴν γῆν ἐδήουν, τῷ δὲ πεζῷ πρὸς τὴν 4ϑηναίων ἐς 
πόλιν προσέβαλλον. ἐν τούτῳ δὲ οἵ Σικελοὶ ὑπὲρ 
τῶν ἄκρων πολλοὶ κατέβαινον βοηϑοῦντες ἐπὶ 
τοὺς εσσηνίους. 

δ 8. 

ΠὰΘη5, δα ουΐϊὰ8 οβίϊυπὶ Νάχιϑ 
βἰ8 εγαῖ. Ηἰ ἀπὸ σῖν}} ππηο Α1- 
Οαπίϑτο εὐ Οδιη να }} 0 νοοδῃ- 
ἰὰγ.““ ΒΊΤο οηι ἢ, δὰ ἢ. Ι. Αὐ Ιά6πὴ 
δὰ ΨΙ 8. Αοοθβίποη ΑἸοδηίδγἃ ΠῚ 
4υϊάθη 80 Ατσγονβιλ πο Δρρεὶ- 
Ἰατὶ, 8οὰ τεοίϊι8 ΟΙπνουῖο (810. 
δηΐϊ. Ρ. 98) Εἴαπιε ἔγεάάο νἱὶ- 
ἀδυὺὶ 6886 δαποίδί, Βπνβιιβ. 116 Γ 
Μδηπεῦὶ. ἀδοστ. ΙΧ 2. ρ., 284. 
ἈΑσγον Βῃ  Π10 ᾿δἀσεϊραίδταν ΠοΙπι. 

᾿ Πῖϑι. 51ο, Ρ. 30. 889. -- πρὸς 
τὴν πόλιν προσέβαλλον 
σΣ Οοροιὶ οιηθηάδίϊοπο (Νον. 
Ἰθοῖ. ρ. 847) βου ρϑβίπηιβ. Ναπὶ 
ἐσβάλλειν ἃ ΤΠπογαϊ4 6 πιιβα πὶ 
ΔΙῚ αἰοϊίν ἀς δἀοτγίθπᾶο υτ- 
06), 864 οβὲ ἱγυὰρΡ (0. 6 ΠῚ 
ἴδοοστ ἴῃ θυ γδη), δυὺ οογίθ 
46. δαυϊίαία ἷ ΠῚ ΡΤ 6 5 510 ἢ 6 ΠῚ 
ἴδοογε ἴῃ δοῖθπι Ποβιϊ! 6 ἢ 
100, 5. ποὸ ὑπι4υᾶπὶ οὐπὶ πρός 
ΡΓΔΘΡΟΒΙ0η6 ἱππρὶταγ, Ὑ α]σαίδηι 
Δα ὉΓΌΘΠῚ γΘΥΘῸ5 ἰγγαρίϊο - 
Π6πὶ ἴδοϊεθαπιὶ ἱπιογργθίδίαι 
ΚτΟΜ]. Ὡυιδοϑί. ὙΠΟ. 5ρΡ6ο. 1 Ρ. 8, 
ἀϊσθη5 πρὸς τὴν πόλιν 5ἰσηϊδοῦνα 
ΒΘ ΊΟΠ6ΠΊ, 4πἃ ΜΟΒ56}1}1 ᾿γγαρίϊο- 
Π6ΠῚ ἴῃ ἃρν ΠῚ] ΝΑΧΊΟΓΙΠῚ ἔδοθυϊ ηΐ. 
Ωποὰ Θχριηρ}15 Θετ6 80 60 ρῥτο- 
Ἰὰ15 πο σΟη ἢγπηδιὶ, 56 πρὸς τῆς 
πόλεως νεγθϊ5 ὀχ ἰπιθηάνιπη νὶ- 
ἀοὺὶ γοϑροπαϊπλι5 ἴῃ ΟΟΠηθηϊ. 
δηίϊαι, βίυά, 1842 ᾿ς. 129, Εἰ 
Ῥοϑβί θᾶ, 488 δηΐθα ἀ6 νϑϑίδίϊ 0 η 6 
ΔΡΥΟΤῸΠῚ ὨδΥΓἰἃ Β1η}, ΘΟΟΙΠΙΊΘΠΊΟ -- 
ΤΑΙ ΣΤΡ. ΟΙΪΒ ἴῃ ΠῸ5 ἄστοβ ἴᾶ- 
Οἰᾶ 6 ῬΓΟΥΒΙ5 1ΠῈ}}}5 Θβϑϑί, Νϑᾷιθ 
τηΐηιι5 ΘΧΘΠΡ]ΪϊΒ ἀθϑυϊμτ8β δϑί 
Ηδαβὶιβ, αυἱ ἀδηβαίατη σθπὰ5 ἰο- 
ἀαθπάϊ 6586. Ορ᾿ παίμ8 ἃ ἃ τ Ὁ 6 ΠῚ 
ΟΡΡριυρηδη ἀδηι ΔΟΘΘΒΒΘΓαΩ 
ΘΟΉν ΟΡ, ΟἸα55. ΡΓΟΡ 6 ΤῸ 61 
ἸπΟΌΥΒΊ ΟΠ 65 ἴαοίας 6586 να]. 0Ὁ- 

καὶ οἵ Νάξιοι ὡς εἶδον, ϑαρ-- 
σήσαντες καὶ παρακελευόμενοι ἐν ἑαυτοῖς ὡς οἵ 

ἐσέβαλλον οοἀά. Οἵ, τἄπη, 

᾿ϊτὰ5 5ἷς πρὸς τῇ πόλει βογίθθη- 
ἄἀπτη [α1558. ΑΟΒΌΡΟΓΙΙ5 τειχήρεις 
ποιήσαντες ἴῃ 'ρ88πι αὐθοπὶ ἱπὶ- 
Ρδίππιὶ ἔδοίιη) 6556 5415 οβίθηα!!, 
ΡΑυὶ ΘοΥΓαρίοΙἃ Π 19, 6 ἴῃ [διν. 
οἱ πι. ἐσέβαλλον, ὙΠ 81, 8 ἴὴ 
ΟΥ̓ ΠἾθ115 ἐσβολήν ἰεσίίασ, ΝΙΠῚ]} 
δὰ παπο Ἰοοὰπὶ ΤΟ νοῖρα ἴτ- 
Γαμρηπὶ δὰ Μορβίαπι Ηϊβί, 
1.19, 4τὯ6 ΘΟ ρίᾷ 6586 ΠΠΟ 
ἔθου δοπβθηίηΐ. 

8,9. Σικελοί. Οἱ. δάῃ. 1Π| 
11ὅ, 1. --- ὑπὲρ τῶν ἄκρων 
ἰαπροπάα οὰπὶ κατέβαινον νεῖθο: 
ΒΊΡΟΙ πιοηΐίθ8 ἀδθβδοθηθο- 
θδηϊ, Οἵ, Χεη. ΑηδΡ. ἿΝ Ἴ, 4 
κυλινδοῦσι λίϑους ὑπὲρ τῆς 
πέτρας εἰ 51π}}}1ἃ ἐχϑηρΙα Χοπο- 
Ῥῃοηίθα ἴῃ [η4. Ογτορ. Μαδ[8 8}1] 
ΒΊΘαΪ. αἰίτα πηοπῖθ8 ΠᾶΡ]- 
ἰδηΐδ65 ᾿ηἰογργθίδηθαγ, οαἱ ΘΧΡ!Ϊ- 
Θδί! ΟΠΪ ἀΥ 1 Ο1}}} ΟΠ ἰ551] ἢ θη ΟὈβίδυ 8 
ἈρΡΡᾶγθί: ἰπῈ.}8. γθγῸ δϑὺ ὁθῃ- 
ἰδοίατα Σικελοὶ οἵ ὑπέρ οει, Ηἰ 
ΠΟ ηΐ65 Δι 6 οἴη ἀρθδηΐ 6556 
Νάχο ν]οηϊ, βαπὺ Ταῦνὶ ν6] Α δίπδα 
Ρᾶγίθβ, Π0η Ηργδοὶ δἰ αι, 4105 
ΡΥϑθίθυ Π05 ποπιϊηὰί ΒΙοοπιί, -- 
παρακελευόμενοι ἐν ἕαυ- 
τοῖς. ΘιτΩ Πα ἀϊοοπαϊ Βδθηογᾶ 
5ιην παρακελεύσεις 6᾽ παραινέ- 
σεις ποιεῖσϑαι ἐν σφίσιν αὐτοῖς 
ν᾿ 69, 2 οὐ ὙΠ] 10, 8. Τὰ απϊθι5 
ἑαυτοῖς εἰ σφίσιν αὐτοῖς Ἰεσαη- 
ἴ ΡΓῸ ἀλλήλοις. οἷ, Π ἅ, 1 
ΝΙ {17,1, ἐν ἡμὶν αὐτοῖς ΝΥ 
62, 2. ΠΕ ϑγηΐ, Ρ. 2318, Ατγηαι, 
ἀε Ῥγοη. τοϑίϊοχ, ρ. 11 5ᾳᾳά. θὲ 
ἐν ῬΓΆΘΡΟΒΙ 0 π6 ΤῊ ΡτΘΘι ΘΓ Ιν 
66,1 ἐποιοῦντο λόγους ἐν ἀλλή- 
λοις, ΝΙ 108, 8. --- παρακε- 
λευόμενοι εννς ὡς αἰ παρα- 
κελ. ὅτι ΝΙ 68, 3. 

τὴν πόλιν 
διώκονται. 
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“εοντῖνοι σφίσι καὶ [οἵ] ἄλλοι Ἕλληνες ξύμμαχοι 
ἐς τιμωρίαν ἐπέρχονται, ἐκδραμόντες ἄφνω ἐκ 
τῆς πόλεως προσπίπτουσι τοῖς Μεσσηνίοις, καὶ 
τρέψαντες ἀπέκτεινάν τὲ 
κοι χαλεπῶς ἀπεχώρησαν ἐπ᾿ οἴχου" καὶ γὰρ 

βάρβαροι ἐν ταῖς ὁὃὁδοῖς ἐπιπεσόντες τοὺς 

ΡΤῈ θαι διέφϑειραν. καὶ αἵ νῆες σχοῦσαι ἐς 
τὴν εσσήνην ὕστερον ἐπ᾽ οἴκου ἕκασται διεκρί- 
ϑησαν. Λεοντῖνοι δὲ εὐθὺς καὶ οἵ ξύμμαχοι μετὰ 
᾿ϑηναίων ἐς τὴν Μεσσήνην ὡς κεκακωμένην ἐστρά- 
τευον, καὶ προσβάλλοντες οὗ μὲν. ̓ 4ϑηναῖοι κατὰ 
τὸν ἡΝμπΣ ταῖς ναυσὶν ἐπείρων, ὁ δὲ πεζὸς πρὸς 
τὴν πόλιν. ἐπεχδρομὴν δὲ ποιησάμενοι οἱ Μεσ- 
σήνιοι καὶ “οκρῶν τινες μετὰ τοῦ Ζημοτέλους, οἵ 
μετὰ τὸ πάϑος ἐγκατελείρϑησαν φρουροί, ἐξαπι- 
ναίως προσπεσόντες τρέπουσι τοῦ στρατεύματος 
τῶν Ζεοντίνων τὸ πολὺ καὶ ἀπέχτειναν πολλούς. 
ἰδόντες δὲ οἱ ᾿4ϑηναῖοι καὶ ἀποβάντες ἀπὸ τῶν 

8. 9. [οἵ] ἄλλοι. Οἵ οπι. 1ι. αι, Μ,, ἰδοίτα5. Αρ., ΒΕκΚ. 
εἂ. 516Γ., 58Ππ6 ΡΓΟΌΔΌΙΠΙ ΘΓ; πδπὶ Ἰἰσοὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ΠΣ 
μᾶάχους ᾿Ἰμιοεργθίογίβ, ΔΥ οαΪατη ΠΟ ΘΧΟιΒ8 018, αποὰ αὐἱ {ΠΠ1 5ἰθϊ 
Δηϊοα ΠΟῚ 5᾽σ Ποα πὶ Θδί, 

8 10. ἐπ᾽ οἴκου... διε- τὴν πόλιν. Πειρᾶν, δὰ αυοὰ 

ς ἢ , Ν ο 

ὑπὲρ χιλίους καὶ οἱ 

κρέϑη σαν) ἀπέπλευσαν ἐπ᾽ 
οἴκου διακριϑ' εἶσαι. 56Π0|, Δεα- 
δ ΠΡ οΣ ἐπ᾽ οἴκου ἀϊοὶ! 105. Β. 

ΙΝ 9, 58. Οἵ, Τμαμα ἀ οΠιππὶ 
ἐὐτϑαορξει Ιυϑι. ΠἼ 12, 217 οἱ 
ἀοπιοβ ἀἰϊ801 [ἧν. ΧΙΙ͂Ν 45 
οἐ δάπ. 1 18, 2 αἰϊαβαιια θῃ}ρ]ιᾶ- 
565 ἴῃ δᾶποι., ἢ 4, 8 οἱ ἴπ [πὰ. 
Θ͵ΔΙΉΠῚ, --- μετὰ ᾿Δϑηναΐίων, 
4αἱ βουναίᾷ ΟἈπιδτῖ πᾶ (8 7) νΙάδη- 
1 γ6α11556. ὡς κεκακω- 
μένην, ααοὰ 681 ΔΕ 1 ἴδ πὶ 
Ρυϊαγθηΐ (οἵ, δάη. 10, 1. 14, 4. 
15,1) Ιάδοααδ ἱπιρϑίμτη ᾿ἰαυὰ μοι! 8 
5115 6 ηὈΓ Δ ΠῚ] 6580, -- ἐστρά - 

τευον, ἱπηρουϊδοίαμη, ρῦὸ 40 
1. ΤῊ ΙΒ ΠΟΠΠ.}}18. ΠΠΌΥῚ8 ΔΟΥΪ βία 
ὀχιδί, ἀοἴεπαάϊ ταν ἱπιρογίθοϊο 

, Ϊ ΡᾺ Ἂ» 

ἐστρατεύοντο 118. Νοη 
5᾽ π}ῖ}16 ὁδὶ Ἔχ οπρ αι, 8 19. -- 
κατὰ τὸν λιμένα... πρὸς 

4101 (οἵ, δάμη, 1 61, 4) σϑηθενιβ 
δἀάϊταν, ἢϊο ΦὈΒοΙτίδ δβι “Ῥοβίταπι, 
ΒΕ ἃ 48, ὅ ἐπὶ τὴν Σολύγειαν 
πειράσειν. [00 αιδε ἰᾶπλεη κατα 
εἱ πρός ργδεροβίτοηθ5 οὐπὶ ἐπεί- 
ρῶν γ6ῦ00 ΘΟραΪαν] ΠΟΙ απια8, 5868 
ε85 δᾶ προσβάλλοντες τοϊεγί πηι. 
Οὗ, Μαιὰ, ατ, 8. 402 0 δάπ.1 ὕπὸ- 
46 ἰΙοοὺ πειρᾶν ρᾷθῃθ υἱῃὶ ἱ ἢ1- 
Ροΐαιη δοϊθηᾶὶϊ δοοὶρῖς, ἴῃ 
ααδηι ἴδ οῖ]8 ὁ ποιΐοπο τοι ρ δηἀϊ 
{δ ηϑ10,“ ΚΑ σὰ. ΡΟΥα5 δίατιθ ἈΥῸ5 
Μεβββᾶηδθ ρᾷθπο ἀπο ἀϊβιϊποίδ ὁΡ- 
Ρἰάα, ἀυδηνὶβ τπηἷβ πη θη ϊθ 5. ἰπ- 
οἰαβα, σας Αἰπθηδο οἱ Ῥίνγϑθαϑβ, 
νἀ δηΐαν εἴδοῖββο, “ ΒΤ0 ὁ πιΐ, ΟΥ, 
ὃ θ τὸν ἐν τῇ Μεσσήνῃ λιμένα. 

ἢ 11, τοῦ 4ημοτέλους. 
Ιηβοϊθητίι5. ΐο ἃγιϊου 8 οϑὶ δὰ- 
ἰδοῖιδ ΠΟΠΊΪπὶ ΡΓΟΡυΪΟ ΟὈβοΌΓΟ. 
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 ψεῶν ἐβοήϑουν, καὶ κατεδίωξαν τοὺς Μεσσηνίους 
πάλιν ἐς τὴν πόλιν τεταραγμένοις ἐπιγενόμενοι" 
καὶ τροπαῖον στήσαντες ἀνεχώρησαν ἐς τὸ Ῥήγιον. 

15 μετὰ δὲ τοῦτο οἱ μὲν ἐν τῇ Σικελίᾳ “Ἕλληνες ἄνευ 
τῶν ᾿4ϑηναίων κατὰ γῆν ἐστράτευον ἐπ᾽ ἀλλήλους. 

Η 

3 εἰχὸς 

χώραν ἔμενεν. 
φυλακὴ σίτου τε ἀπορίᾳ καὶ ὕδατος" 

20.. Ἐν δὲ τῇ Πύλῳ ἔτι ἐπολιόρκουν τοὺς ἐν 
τῇ νήσῳ “Μακεδαιμονίους οἵ ᾿Αϑηναῖοι, 

2 τῇ ἠπείρῳ στρατόπεδον τῶν Πελοποννησίων κατὰ φ( 

ῖ ἐπίπονος δ᾽ ἣν τοῖς ᾿Ιϑηναίοις Ἧ 

καὶ τὸ ἐν 

οὐ γὰρ ἦν 
χρήνη ὅτι μὴ αἰὰ ἐν αὐτῇ τῇ ἀκροπόλει τῆς Πύ- 
λου καὶ αὕτη οὐ μεγάλη. ἀλλὰ διαμώμενοι τὸν 
κάχληκα οἱ πλεῖστοι ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ ἔπινον οἷον 

ὕδωρ. ΄ὔ 2 3, στενοχωρία τε ἐν ὀλίγῳ στρατο- 
, , -»Ὕ -» ἊΨ - 

πεδευομένοις ἐγίγνετο, καὶ τῶν νεῶν οὖκ ἐχουσῶν 

’ 

γ 

-- τεταραγμένοις ἐπιγε- 
ψόμενοι, ἰατθαᾶϊῖοβ. δδοτιΐ. 
ΠῸΣ ΠῚ 30; 2. 77, 1. 108, 1. 1Ὁ 

99, 2. 190, Ξ: ὙΈῈ{:92. 2} 
σδρ. 96. 81. κατὰ χώραν. 

Οΐ, «ἄπ. Γ 28, ὅ. 
52. οὐ γὰρ ἣν κρήνη... 

οὐ μεγάλη. Ῥαϊθαηι 4086 
4 1οἷ5 ἴῃ είθυθ ἀναυΐηο ΘΟΠ,Π16- 

Γ΄ πηι δι. 
οἰ 

τηοῦταύ Αθ6] ΒΙοιοῦ ἴῃ [ἰργο, 
41 ᾿πβον ταν... χρόα! ἴοη 5οῖθη- 
τἰῆαια ἀ6 Μονγέθς ρ. 8. 6 Νοόονο 

ἈνδΙΠΟ ᾿πίθγ 58 ἀἰβογορδηίί ἰγὰ- 
ψιηοθηῦ, ἰδϊ4, Ρ, 184 

Οαβίθ! !αη. Παβοῦῖρι. Ροϊορ. 
ΟΡ. 84, Ηἰἴο 5'πλ}] ρΡΓΟΡ6 Ὑ Θ θυ ἢ] Ξ Ρ ΡΓῸΡ 

ἈΑνδυΐϊηαπι δαυϑηῃ Ποάϊα ἰῖη ἰδτ- 
Θ8 ΠῚ 6556, αὖ ἰοσα Πα] οῦα ρΡᾶ- 

ΟἹ πά 588 βἴῃι, αἰβνπιδί, γϑϑρίοϊ ἢ 5 
 ἢαυὰ ἄυθὶο δὰ Ἰδοιιπὶ Οϑηιγπὶ 
Ασδο, Αἱ Πᾶθο ἰοοὰ οοπιηχαίαο- 
ἨΘΠῚ 500 11356 οἱ δης αι ἐθρΟΥ 
ἄτθηοϑα ἔαϊδβ Οατίϊι5. (Ροϊορ. ΠῚ 
Ρ. 180) ργΓΟΌΔΌ1]6 ᾿πιάϊοαί Ἰἀ Θπιάτιο 
{ρ. 116) πὸ ππηο ααἰάθηι δὰ ργῸ- 
ΤΠΟΠΙΟΥ ΠῚ (ε. δάη. 8, 1) αἰ!ὰπὶ 
 οπίοπι ἱπνθηϊνὶ ἀοοοί. 6 ρᾶτι- 
ΟᾺ]15 ὅτι μή οἵ, 94, 1. ὙΠ 49, 6. 
ΟΠγπη, δἀ ΥἱἹρ. ρ. 848 εἱ Κίοιζ, 
δὰ Πενᾶγ. ρ. 698, --Ὁ δεαμώ- 
μενοι) διασκάπτοντες. 3010]. 
Νὴ ῥτοῦβιβ ἰάθη δίαυο διορύσ- 

ἸΤΒυογάϊαϊθ Ὑ7ο]. ΤΙ. ὅ6ος. 11. 

σειν ναΐθῦθ, θὰ βίγη! ἡοίϊομ 65 
ΔΠ1ΟἸΪ 6 πα ὶ (Ρ 8418) δίατι ροηοθίγδηάϊ 
ΘΟΠ ΠΟΙ θὲ, 5Ϊ] ΘΔ Π6Π1 θυ ἃ τ 508 - 
θδηΐθπὶ οοσίίθπιιβ, ορίϊπια {Π{π- 
βίγαυὶ δἀηοίαί ἄγη, ΟἷἉ, ρίαγα ἰὼ 
δά, πιαὶ., ἃρυὰ ἨΠοπιβίοῃ. δᾶ 
ΠΡΕΥΘ ἴῃ. ἢ. ν. δὲ ἴῃ ΒΈΘΡἢ. οἱ 
Ρᾳ55, ἰοχῖο, θά, πον. -- κάχληκα 
᾿ΐο σα υ Θ τὴ ἰηέογργθίθπηαν, ὅ51- 
Βηϊῇοαί ργορυῖα βἰηραϊανῖβ νἱ 60]- 
Ιδοίϊνα, ἀθ αὰὰ νἱά. 8άη,. 11 4, 2, 
ἸΔΡῚ}}05, ααἱ ἴῃ δααὶβ νοὶ ἴῃ πϑΥῖΞ 
ΠΠουῖθ5. γερθυϊαπίαν, Ο, Βίθρῃ. 
ΤΠ65., υὉἱ ααοαὰ Δ 4115 χάλιξ 
ΔΡΡΟΙΙαυὶ ἀϊοϊίαγ, 4 πο 58{15 νδ- 
ΥᾺΠ 6558 Δρραϊδθί εχ δάῃ, 1 93, 
ὅ, --- οἷον εἰκός, ἀ ἀκ] ὁ τὰ 
(6 05 θ10155 6) 6056 η ἐδ ἢ 6ἃ "ἢ 
γ61 ΟΥΘαΙΡῚ16. 651, 1." 6: οὐ 
πάντῃ γλυκύ, 4π86᾽ 5αηΐ νοῦθᾶ 
Αὐνίδϊ βαρθγίοτα ΤἬπον ἀϊ 415 ̓ πηὶ- 
ἰδ 15 Εχρ, ΑἸοχ, ΥἹ 28, 
ἃ 8. ἐν ὀλίγῳ, ἴῃ δησαβίο 

βρδίϊο; δδηΐ δηΐπὶ ΡΥ] απάϊααθ 
ἰπο αὶ. Οδίθγιπι οἵ. δάη, Π 84, 1. 
-- τῶν νεῶν οὐκ ἐχουσῶν 
ὄρμον. Ἐιιβίτα ἴῃ ἷθ8 Παδγοί 
Οαυϊηδαϊ, 46 αταθο, τθοθηΐ, ρῥ. 18, 
Νδιη οὐ Αἰμθηΐθηβοβ οαβίθο 510 
Ἰηο δὶ, ἰοία διϊθηὶ νἱοΐηα ρᾶΓΒ 
ΘΟηἑ ΠΘη 5. ἃ ροαϊεθ115 ΡεΙορο - 
Ὠ 651 ΓΙ ΠῚ Οοοραία ογϑί, οἰ σ πὰ 

{ 

ἀπορίαι τῶν 
᾿ϑηναίων ἐν 
τῇ Σφαπτη- 
έας φυλακῇ, 
ς ἣν οἵ Εἴ- 
τες σῖτον 
ἐσάγουσι. 
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ὅρμον αἱ μὲν σῖτον ἐν τῇ γῇ ἡροῦντο κατὰ μέ- 
ρος, αἱ δὲ μετέωροι ὥρμουν. ἀϑυμίαν τὲ πλεί- 4 
στην ὁ “χρόνος ΠΌΣΙΣ, παρὰ λόγον ἐπιγιγνόμε-- 

νος, οὖς ᾧοντο ἡμερῶν ὀλίγων ἐχπολιορχήσειν, 
ἐν νήσῳ τὲ ἐρήμῃ καὶ ὕδατι ἁλμυρῷ χφωμένους. 
αἴτιον δὲ ἦν οἵ “ακεδαιμόνιοι προειπόντες ἐς τὴν 
νῆσον ἐσάγειν σῖτόν τὲ τὸν βουλόμενον ἀληλεμέ-- 
νὸν καὶ οἶνον καὶ τυρὸν καὶ εἴ τι ἄλλο βρῶμα, 
οἷον ἂν ἐς πολιορκίαν ξυμφέρῃ, τάξαντες ἀργυρίου 
πολλοῦ καὶ τῶν Εἰλώτων τῷ ἐσαγαγόντι ἐλευϑερίαν 
ὑπισχνούμενοι. καὶ ἐσῆγον ἄλλοι τε παρακινδυ- 
νεύοντες καὶ μάλιστα οἵ Εἵλωτες, ἀπαίροντες ἀπὸ 

τῆς Πελοποννήσου ὁπόϑεν τύχοιεν καὶ καταπλέον-- 
τὲς ἔτι νυκτὸς ἐς τὰ πρὸς τὸ πέλαγος τῆς νήσου... 

καρ. 26. ὃ ὅ. ἀληλεμένον Αὐυρ; Τι, Βᾶ5. αν. Τιαὰν, α΄. ΒεκΚκ,, 
θην ἰογπιαπι ἁἰλοτὶ ἀληλεσμένον φτδεζογίπιιβ. Οἱ, Β:8}}. Θυδοβι. 
στάτα, Ρ. 20. Εχ Απιρϊαῖβ νοῦ Ὁ Αἰμθη, 6042 ἃ βεγνϑίο ϊΠ}} 
νἱἀδίαν οοποὶμαϊ ΡΟ0556. 

ξυμφέρῃ Οδ58. Απρ. 10. Η. ΒΕ, Ιῃ σείουϊβ Πρ υ]5. δαὶ ξυμφέρει 
δαΐ, ἂν νυ]ρο, ξυμφέροι. Οοπῃϊαπ είν γϑοῖα ΡΟβἰ8 θβὲ, αἱ 14,1, 
ψΠ ὅθ, 1. 4].; οριαιϊντιβ οα πὰ ἄν 840 ἰιος ἰοοοὺ αἰΐθπιιβ οδί, αυοὰ ἀδ 
Ἰαάϊοῖο αἰἴφυο, ΒΟΥ ρίου 5. οορὶἰαυῖ πϑαπῖέ, Οἵ, Καπορ,. αν, 84, 8. δάη. θ.. 
18 δάη. 2. 

140, ὅ. 1Γ 44. ὃ. ὙΠ 68, 1 ὙΠ βῖη 5 Αναυϊπὶ ἀταθοὶβ πὸπ Ροίαϊί 
1ὅ, 1. ὙΠ 16, 0. ΡΙαῦ, [᾿ Ἐθρ. Βίδιϊο ΠϑυϊιΠΊ ν] ἀουΐ, π60 ΔῸ 4110 

βίαι οπθῖ Πα Ὀδηίΐ, 4αο Δ ΠῚ τὰ 
τῆς Πύλου ἔξω τοῦ ἔσπλου 
πρὸς τὸ πέλαγος ἀλίμενα εἐ556 
Ἰερίπαιβ. 8, 8. ΟΡ ᾳυδθ οπηπὶα 
ΒΟΓΙΡΊΟΥ 605 ηθρδΐ ὅρμον ὨΔθι1558, 
οἰβὶ Πᾶν 685 ΘΡ δοίονὶ ἴὰπὶ Οὐδ ἀθηίθβ, 
46 φυϊθβ εἶο αποαῖα Ρουἰββί πιὰ 
ασϊτατ, ἤδη ἰηβυϊατη περεορμεῖν 
'ρ58 βου ρβὶι 28, Ὡ; Π8π|, αὐ Πἷο 
δυιάϊπια8, μετέωροι ὥρμουν. Ὦς 
οὐπμηὶ απυδοβιϊοηθ οἵ, οὐϊδπη ΒΟΟΣ 
ἴῃ. Μυ8. Πεὶν. 1 Ρ. 393. --- κατὰ 
μέρος] κατὰ διαδοχήν. ὅ86}0]. 
ΕΝ ὐ ὝΤῊΝ, 
8 4, παρὰ λόγον] παρὰ 

προσδοκίαν. θ0}0]. Ῥγορτῖθ οοη- 
τὰ ταιοπ πηι. --- ἐπιγιγνό- 
μενος. ΟἿ, άπ. 1196, 8. Εγιδίνα 
ον. δὰ Ηγρογ, ῥ. 69 ἐπιτεινό- 
μενος. -- οὖς, ϊ. 6. ὅτι αὐτούς. 
ΟΥ, Μαί. ὅτ. δ 480 ο. Τιυο. 1 

468 ε. -- ἐν νήσῳ τὲ ἐρήμῃ 
εἰς. Οὗ, δάη. 27, 1. -- ἀλμυρῷ. 
Νοῦ 58 |β5.πηὶ, 56 5058 }5 ὕτὴ 
1π|6 ΠΠσθπμάππὶ 6558 ἀοοοὶ ΒΙοοπηῆ. 
ΟΝ, δάη. 81, 2. 

8 ὅ. αἴτιον δὲ ἦν οἵ 
“Μακεδ. Οἵ, Μαιῃ. αν, 8 809 ἢ. 
Κυιορ, ὅτ, 8 68, 6. Δἄη. ΠῚ 86, 
2. -- ιὠληλεμένον. Οὗ «δὰ. 
16, 1. -- εἴ τι. Οἵ, Μδι. αν. 
8 6117, 1 6. -- ξυμῳ ἕρῃ. Οἵ. 
58, --͵- τάξαντες ἀργυρίου 
πολλοῦ, ποὺ ἱπρεπιϊ ρΡτο- 
ιἷο δοβιϊπιαπίθβ, Ροτὶ, ΟἹ, 

τετιμ. χρημ. ὃ Ἵ. 
86. παρανινδυ τ σ 

Οἷς δἄπ, ΠῚ 860, 2. -- ἐς τὰ. 
νήσου, ἰ. 6. ἴῃ 68 πὶ Ἰα ΠΣ 
Ρᾶγίθιη, αυδ8ὲ «αἰζατη ΤΊδΥ 
ΒΡοοίδθ Δί, 
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μάλιστα δὲ ἐτήρουν ἀνέμῳ καταφέρεσϑαι" ῥᾷον 
γὰρ τὴν φυλακὴν τῶν τριήρων ἐλάνθανον, ἑπότε 

᾿ πνεῦμα ἐκ πόντου εἴη᾽ ἄπορον γὰρ ἐγίγνετο περι- 
ορμεῖν, τοῖς δὲ ἀφειδὴς ὁ κατάπλους καϑειστήκει᾽ 
ἐπώκελλον γὰρ τὰ πλοῖα τετιμημένα. χρημάτων, καὶ 
οὗ ὁπλῖται περὶ τὰς κατάρσεις τῆς νήσου ἐφυύ- 

λασσον. ὅσοι δὲ γαλήνῃ κινδυνεύσειαν, ἡλίσκοντο. 
ἐσένεον δὲ καὶ κατὰ τὸν λιμένα κολυμβηταὶ 
ὕφυδροι, καλῳδίῳ ἐν ἀσκοῖς ἐφέλκοντες μήκωνα 
μεμελιτωμένην καὶ 

ἐγένοντο. παντί τε 
οἱ μὲν ἐσπέμπειν τὰ σιτία. 
νειν σφᾶς. 

λίνου σπέρμα 
ὧν τὸ πρῶτον λανϑανόντων φυλακαὶ 

τρόπῳ ἕκχάτεροι ἐτεχνῶντο, 

κεκομμένον " 
Ο 

ὕστερον 

οἵ δὲ μὴ λανϑά- 

8 7. καϑειστήκει Μοκαι. πὶ. Ο. ἢ. Ε΄. α. 1. ΘΟΥΓ, Ααβ.., τειῖψαὶ 
καϑεστήλει. Οὗ, Ἡεογοάϊΐδη. ΠῚ ρ. 369. ΝΥ βοκ]οίη. σαν, ορῖρν. 88 54. 
6 ἔουγπηῖβ βυποορϑιῖβ νά Ηογοαΐβδη, ΠΠ ᾿. 1860. 

8 7. τριήρων. θὲ δοσθηῦι 
οἵ, άπ. ΠΙ 89, 2, -- ἐγέγν ετο. 
Ροβὶ μος τότε Ἂχοϊἴββα οοπίοῖς 
Κορ, Θυοά ααδτηη υᾶ πη ΠῸη ΡΟ- 
βἰτα πὶ ἰπ Βα υ]ουἱθυϑβ ὁπότε... . εἴη 
Ἰαϊοι. --- τοῖς δὲ ἀφειδὴς ΕΝ 
παϑειστήκει, 111 νοτὸ πᾶ- 
νὶθι5 βιϊβ ἴῃ ΔΡΡΘΙ]6 πη 40 
ΠΟῸΠ ρᾶτγοθθδηί, --- περὲ τὰς 
κατάρσει -ς] κατάρσεις λέγει 
τοὺς ἐπιτηδείους εἰς καταγω- 
γὴν τόπους καὶ εἰς τὸ προσ- 
ορμέξεσϑαι. τὸ δὲ ἐφύλασσον 
ἀντὶ τοῦ φρουροὶ ἦσάν τινες 
τῶν πολιορκουμένων, ἕνα εὖ- 
ϑὺς ἀπολάβωσι τὰς τροφάς. 
5610], --- δὲ γαλήνῃ. Δ᾽ ἐν 
γαλήνῃ οεοπϊοῖς Κτιοο, Οἵ, (ἀπ θ ἢ 
δάη. 1] 20, 1. 
8 8. κατὰ τὸν λιμένα, Ρετ 

51 Ὁ ΠΔ ἰπίθν ᾿πΠ 5. ] τὴ οἱ ΘΟ πίη 6η- 
οἰεπὶ 5ἰίαπη, Ορροβίίατα δϑὶ τοῖς 
πρὸς τὸ πέλαγος 86. ---κολυμ- 

6 [εἰ υτἱπαιϊογὶθιιβ βηταί. 
Ἰηίογρυ. Ουτγι. ΤΥ 8, 10 ΒΙοοτηΐ, 

δηϊοβίαίατ. -- κα λῳ δέῳ. ϑ΄πηδυ- 

Ιατὶβ ἀἰβίγι θυιτῖνβ οϑί. Οὗ, δάη. 1 
10, 8. δ ε βυθβουῖρίο 5υ}8 086 
ΔΗ ΘΡΑΘΠΪ ἰπιὰ6 οἵ, Ηεγοάίδη. 1 
Ρ- ὅ41. Δ ΘοκΙοἶπ. Οὐ. ορίθν. 
Ὁ- 17: - μήκωνα μεμελι- 
τωμένην. ,Ἐ5᾽ ρΡΑρΔΥνΘΥΙΒ 
ΒΘΙΊΘη Οὕ1 ΠΊ16]1]6 ταϊχίι ἢ]. 
Εἰθηΐη ρα ραν ον β βδύϊνὶ ὑσὶ 
Βαμα; οδϑῃηᾶϊάθπτη, οπΐπ5 
ΒΘ6πΠΊΘη ἰοϑίυθμη ἴῃ βθουσπάᾶ 
τη 6 η 58 ΟΠ ποῖα ἀρυᾶ 8η- 
{141 05 ἀαθαίαν, [οὐ ἀπο 8118]. 
ΡΙΐη. Ηἶδβι, παι, ΧΙΧ 8 [8 1601]: 
Ατη, δ ρϑηϊθιβ ρᾶρᾶγεγο οἱ 
ΒΘΘΆΠΊΟ ΘΟΉΒρΟΓβὶβ (ΒΘ ΟΠ ΌΠ 
δὰ Αἰπεπδοὶ 110 ἢ οἱ 111 ἃ νευρὰ 
μακωνίδων δ΄ ἄρτων μνημο- 
νεύει ᾿Δλαμᾶν ΘΟΠΡΑΡΔΥΙ ἰαθεί 
ΒΙοοιηΐ, λίνου σπέρμα 
κεκομμένον. ., (ΔΒ αθοηι5 
(δἰεπὶ Ισοοὰπὶ ργοΐεγι, αὐἱ, Π1πὶ 
56 161, ἰπαυϊΐ, ἱπέϑν 1118 Πἃ- 
θού, αἀ1δὸ οὐ δἰϊπιθηϊὶ οἱ 
ΡΠ ΔΥπδοὶ ἀ8ππὶ ρτ ἃ οϑίθπί, 
ΒΙοοπ. ΟἿ. ΒΙΠΟνΌ. ΕἸον, οἶα 585. 
Ρ. 86. 

4 



ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, κΚξ΄. 

τῶν Γν τῇ 51. Ἔν δὲ ταῖς ᾿ϑήναις πυνϑανόμενοι περὶ 1 
ναίων διὰ τῆς στρατιᾶς. ὅτι ταλαιπωρεῖται καὶ σῖτος τοῖς 

ταῦτα ὁμοίως ἐγ τῇ νήσῳ ὅτι ἐσπλεῖ, ἠπόρουν καὶ ἐδεδοίκεσαν 
ΒΡ οτ μὴ σφῶν χειμὼν τὴν φυλακὴν ἐπιλάβοι, ὁρῶν-- 
τε ἀγγέλους τες τῶν τὲ ἐπιτηδείων τὴν περὶ τὴν ΠΕελοπόν- 
ΕΡε ΡΣ ρ τ νῆσον κομιδὴν ἀδύνατον ἐσομένην, ἅμα ἐν “χωρίῳ 
Το λρ, μὲ ἐρήμῳ καὶ οὐδ᾽ ἐν ϑέρει οἱοί τὲ ὄντες ἱχανὰ ΕΟ. 

καὶ παραινεῖ πέμπειν, τόν τὲ ἔφορμον “χωρίων ἀλιμένων ὄν- 
στρατεύειν. τῶν οὐκ ἐσόμενον, ἀλλ᾽ ἢ σφῶν ἀνέντων τὴν 

φυλακὴν περιγενήσεσϑαι τοὺς ἄνδρας ῇ τοῖς 

πλοίοις ἃ τὸν σῖτον αὐτοῖς ἦγε χειμῶνα τηρή- 
σαντας ἐκπλεύσεσϑαι. πάντων δὲ ἐφοβοῦντο μά- 
λιστα τοὺς “ακεδαιμονίους., ὅτι ἔχοντάς τι ἰσχυ- 
ρὸν αὐτοὺς ἐνόμιζον οὐκέτι σφίσιν ἐπικηρυκεύε-" 
σϑαι᾿ καὶ μετεμέλοντο τὰς σπονδὰς οὐ δεξάμενοι. 
Κλέων δὲ γνοὺς αὐτῶν τὴν ἐς ᾿αὑτὸν ὑποψίαν 

, ὕδρ. 237. 8 8. αὑτόν Βεϊκῖς., αἱ νἱάθίαν, ἀ6 ̓ οοῃϊδοίανα. ΨΌΪ50 
αὐὔὐτον. 

Οὰρ. 27, 81. ταλαιπωρεῖς- 
ται. Οἵ, άπ, ΠΙ 8,1. --- ἐσπλ εἴ. 
ΟΥ̓ δἄῃ, 193, 4. --- ἐδεδοέκε- 
σαν οοἱ., ΟἿ, ΡΙαι, ΝΙΟ, ὃς 7. 
ἐπιλάβοι, ᾿πύδτοὶρ οὐ θί, σι. 
δάπ. Π 51, Θ εὐ ΙΚ 96, 8. 
ὁρῶντες οεἰ,, νἱδδπ δ οἱ 
οΟπιπὶ θα α πὶ οἷο Ρεοιοροῦ- 
ΘΒ ΒῈΡνΘὨΪ (μἱοιπο) ΘΗ 
ΡΌ556. Ἠδοίθηιβ οὐηηΐᾷ 8ηΐ 
ΠΕ ΈΒΡΊΟΙΕΣ ΠΡῚΝ κομιδή, ἃρυά 
Ῥιαι. 1. ἃ, περιαγωγή, 65 ἃΡ- 
πον αν, Βαρνοοῖϊο (εἴ, ΥἹ 
Ὡ1, 2), οἱ τηϑιηῦγὰ τῶν τὲ. 
τὸν τε ἰῃίου 858 τοβροπαθηΐ, Νϑαὰο 
αἰΓΠ ου! αι Θ τι ἱπίογΡ 15. ῬΑΓΆΤΟ 
ἀθθεθαι ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ. Νάπι 
Ὀγονὶιβ ἀϊούαπη οϑύ ῬΥῸ ΡΙθηΐοῦο 
τοῦ χωρίου ἐν ᾧ ἧσαν ἐρήμου 
ὄντος. Ῥαιίίον ὅ6, 4 ἐν νήσῳ 
ἐρήμη! ἰάθηην αἰοιδίαμο, τῆς νήσου 
ν ἢ σαν ἐρήμης οὔσης. Τιἃ 58ὶ 

1 6} Πρ  Πλι15, δ ρ ἰββίσηθ αἰτοῦ 8 
Ἰοσο ᾿νυὶο Ἰοου!οπὶ ρῬαυιϊοὶ ᾽πὶ ὁ χ 
Ἀ6410. Ροδίψιμη δαϊαηρῖναν, 1Π|Ὸ 
ὕδατι ἁλμυρῷ χρωμένους, Ὠϊο 
οὐδ᾽ ἐν ϑέρει οἷοί τε ὄντες κ. 

τ, Δ. Οἱ. δάηπ. ὅδ, 1. Ῥαγιΐου!δ 
ἅμα, οὐπὶ 88 ΒΌρΘυΐοτα γοΐουτὶ 
πθααθδῦ, (μδπα τὸ αἀμὰ .. . 18 
ΓΘΒΡΟΠΒιΟἢἶβ. ΘΧΘΙΏΡΙ ΠῚ ὙΤμαογάϊ- 
ἀθυπι ΠΟΤ ΠΟΥ 1115), Οὐ ΡΥΟΧΊΤΟ 
καί ἰαηρεηάαμη εϑί, --- περε- 
γενήσεσθαι, η ΟΟΪὰ ΠῚ 6 8 
ἸΏΒ ΠΒΌΡΟΒ, ΟὈ 51 ἀΙ Ο ἢ 6 ροτ- 
Ἰαΐατοβ 6586. ΤηΠηϊῖνι5. ἢἷο οἱ 
Ρτοχίπηυβ, 6 Ψομέξοντες γογ00 γεὶ 
5161 ἴῃ δαροιίοτο ὁρῶντες ἰᾶ- 
ἰθηΐθ Ῥοπᾶθνε οχὶβεϊ πα παὶϊ βηΐ, 
ΟΥ δπ, ὃ; 2. δ. ΕΎΒ ΤΥ ΝΝ 
48, 6. 

8 2. ἔχοντάς τι ἰσχυρόν, 
{1} Πὶ ἃ ἸῺ 4 8 ἃ ἃ ἢ [τά ὰ οἱ ἃ τὰ 
Πα θη 68 ΥἱγῸ8 ϑβουναίιπι ἰγΐ, 
Οὗ, αάμ. 1ΠΠ 6,1. -- ἐπικηρυ- 
κπεύεσϑαι τη818 ΟἸα58. δὰ ἔαία- 
ΤᾺ {ΘΠ ΡῈ15 γοίογι, Νὅ ΑἸ Πδηΐθη - 
865 ᾿,δοραδοιηοηϊοβ Πἀιιοῖδηι {Π|8 πὶ 
μᾶθΘγΘ ἰάθο ραϊαθδηΐ, αποὰ ἱπᾶς 
ἃ Ὁ ἰηἀποϊαγτιιηϊ οχὶθι πθὰ ἴδηι 
ἂθ Ῥᾷορθ δροῦδηί, --- μδτὲμ ἕ- 
λοντο... δεξάμενοι. Θὲ, 
Ῥ",, ς 
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ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 21.) δ9 

περὶ τῆς κωλύμης τῆς ξυμβάσεως οὐ τἀληϑῆ ἔφη 
λέγειν τοὺς ἐξαγγέλλοντας. παραινούντων δὲ τῶν 
ἀφιγμένων, εἰ μὴ σφίσι πιστεύουσι, κατασκόπους 
τινὰξ πέμψαι. ἡἠρέϑη κατάσκοπος αὐτὸς μετὰ 
Θεαγένους ὑπὸ ᾿4“ϑηναίων. καὶ γνοὺς ὅτι ἀναγκα- 
σϑήσεται ἢ ταὐτὰ λέγειν οἷς διέβαλλεν, ἢ τάἀάναν- 
τία εἰπὼν ψευδὴς φανήσεσθαι, παρήνει τοῖς 
᾿Αϑηναίοις, ὁρῶν αὐτοὺς χαὶ ὡρμημένους τι τὸ 
πλέον τῇ γνώμῃ στρατεύειν, ὡς χρὴ κατασκόπους 

μὲν μὴ πέμπειν μηδὲ διαμέλλειν καιρὸν παριέντας, 
εἰ δὲ δοκεῖ αὐτοῖς ἀληϑῆ εἶναι τὰ ἀγγελλόμενα, 
πλεῖν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. καὶ ἐς Νικίαν τὸν Νιχη- 
ράτου στρατηγὸν ὄντα ἀπεσήμαινεν, ἐχϑρὸς ὧν 

Θεαγένους ΒΕ, Ο. Βερ. Ὁ. Ῥαγπι. τῇ, ἀν, Οἢγ, Ψυϊρο εἰ ΒΕΚΚ. 
Θεογένους. ῬΕΥ 56. ΟἰτυπΊα 6 ΡΓΟΌαΠὶ 6858 ἀοοεί Τ0Ὁ. δὰ Ρἤγγη. 

. 068, 8εα ἀρυὰ ΤΠιῖο, ΔοαθὈ}Π118ι}5 οασβα, οαπὶ οαάἀθπ] ΠΟΙΉΪΠἢ8 
ἴοσττηα 1 120. Υ 19, 24 ἰορογοίυγ, Θεαγένους Πΐο ΘΧΔΥΔΠἀ ΠῚ 6556 
δἀποίαν!ε Ηδ8οΚ. ὀρ ἊΝ εομ]εἴπ, Οὐ, ερίρτ. Ρ. 40. 

8 4. αὐτοὺς καί. καὶ αὐτοὺς καί ΕΒ. ΟἿ αἄῃ, 

Ὁ,,,9: κωλύμης. Οὗ, δάη. 1 
92. -- ἐξαγγέλλοντας. Ἐσ- 
ἀγγέλλοντας οομ οἷ Κυποο. δεὰ 
οὗ, ἐξάγγελος γίγνεται ΥἹΠ ὅ1, 
1, - Θεαγένους. Βονια586 
8 νῖν, ἀ6. 4πὸ Πἶο Ιοφαΐίαν Τμιο,, 
Ἰάριη οδί δίᾳπθ 116, ουϊ5 πιθῃ- 
ἰἰοποπι ἴϑοῖί Α τἰβίορ ἢ. Ν 6βρ. 1878." 
Ασα, Οείθγαπι οἷ, 54. 

8 4. ἀναγκασϑήσεται ἤ 
δεῖ. Οὐπὶ ἐσ νεῦῦο ἀναγκασϑή- 
σεται ἰαιϊαγὶ ἴῃ Πηϊεῖ νι Ῥομάθγα 
πεαυρδί, φανήσεσϑαι ἴὰ δὰ 

ὙΥ̓ΘΓΒΌΙΩ γνούς του θη πη οβί, 
“αἰ εχ 60 ψομίσας τορείδίαν, ΝᾺ 
δάῃ. 8 1 εὖ ὟΙ 12, 1. Ουοά 60 
ἴδοι! υ5. ἢΠουὶ Ροίδβί, οὰπη ᾿ρβαμη 
γιγνώσκειν οχὶπυῖτ πα] νἱ ἰπ- 
Βιγαοίαση πη ἶν8 βοααδίαν (1 
48, 2. 69, 8. ΠΠ| 48, 1. 1Υ̓ 18, 7). 
Ῥατϊου 8 ῃτ-ἤ ἀυίΐοτη [8 δοιΐ- 

 ῬίοΥ οοἸ]οοανῖϊ, αφαδϑὶ ΑΙ Υατη 4π0- 

-ὐὐ ῶνἑ 

416 ΤἸΘΠΊΡΤΙΠῚ ΕΣ ἀναγκασϑή- 

σεται 50 5ΡΘΠΗΒΕΓΙ5 6βϑαὶ, 568 γ- 
Ἰοῖο ἀοῖπάθ ᾿ἰηβυϊίαϊο ογαϊπθ (οἔ, 
δάη. 11 86, 2. Ν᾽ 100, 1) Ι106- 
υἴα8. Βθῃ θη ἴα πὶ ΟΥΤΩΣ ΤῊΣ 
ὡρμημένους... .τῇ γνώμῇ, 
νά θη8 608 Εἰϊᾶπι (ο Ὁ 6ἢ οἱ π) 
ΑἸΪᾳπαπίο τηᾶοὶβ Δ πἰπιῖ5 
ΡΓΟΡΘΏ 508. Εχ αὑᾷ ᾿πέθγρτο- 
ἰδιίοπθ ἀρρᾶγεί ἱπα.Π 6 πὶ. 6558 
Κι πδροΥΙ σοηϊοοίαγδπι καὶ αὐ τούς. 

8 τε, αὐυοᾶὰ 8ἃὺ [{. δϑϑβϑί, οἵ. 
δάπ. 21,8, 46 ὡρμῆσθαι δάη. 
ΙΠ ὅ9, 2 

ι 
ἕπέ 

8 ὅ. ἀπεσήμαινε, ΟΌΒΟΌΤΕ 
ἀεβίβη θαι. 0 8118 Θχθπηρ ἃ 
Βαϊα8 γϑυδὶ βγη Ποῦ ροϑίὶ ἴῃ 
Βίεθρι. ΤΠ685. γΘρουτ δαἀηοίανϊέ 
ΒΙοοπιῖ, ἐγιβίτα ὑπεσ. ἰεβϑηά απ 
ΒΌΒΡΙοδία8. ᾿ἀποσημαίνειν ἔς τι 
ουπὶ ἀποβλέπειν ἔς τι δοπηρᾶγδί 
ΑΥ.,) οἱ βἰπιρίοχ σημαίνειν πο0ῃ 
ἰίᾷ γᾶγὺ οὑπὶ ΠδῸ ῬΥΔΟΡΟΒΙ(Ι0η6 
Ἰυαπρίίαν, Οἷ, δάῃ, 1 8, ὃ. -- 



δ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, κζ΄. κη. 

καὶ ἐπιτιμῶν, ῥάδιον εἶναι παρασκευῇ, εἰ ἄνδρες 
εἶεν οἱ στρατηγοί, πλεύσαντας λαβεῖν τοὺς ἐν τῇ 
νήσῳ, καὶ αὐτός" γ᾽ ἄν, εἰ ἦρχε, ποιῆσαι τοῦτο. 

Νικίας οὖν ΣΡ ΧΟ ΘΛΛΩΣΣ Νικίας τῶν τε ᾿᾿ϑηναίων τι ὑπο- 1 
ΞὉ Κλέωνι 

αχωρεῖ ϑορυβησάντων ἐς τὸν Κλέωνα ὅ τι οὐ καὶ νῦν 

τῆς πὶ Πύλῳ πλεῖ, εἰ ῥάδιόν γε αὐτῷ φαίνεται. καὶ ἅμα ὁρῶν 
ἀρχῆς, ἣν αὐτὸν ἐπιτιμῶντα, ἐχέλευεν ἥντινα βούλεται δύνα- 

ὁ δὲ 5 
τὸ μὲν πρῶτον οἰόμενος αὐτὸν λόγῳ μόνον ἀφιέναι, 
ἑτοῖμος ἦν᾽" γνοὺς δὲ τῷ ὄντι παραδωσείοντα 
ἀνεχώρει καὶ οὐκ ἔφη αὐτὸς ἀλλ᾽ ἐκεῖνον στρατη-- 
γεῖν, δεδιὼς ἤδη. καὶ οὐκ ἂν οἰόμενός οἵ αὐτὸν 
τολμῆσαι ὑποχωρῆσαι, αὖϑις [δὲ] ὁ Νικίας ἐχέλευε 8 

οὗτος ἘΤΩΣ 

φίσταται ν λαβόντα τὸ ἐπὶ σφᾶς εἶναι ἐπιχε!:ρεῖν. 
ΕΠ νον βό Ὺ 5 χἕ Ὁ 
γε μέντοι. 

ἐπιτιμῶν, ᾿ποΥαρ8Πη8,; ΟΠ 
ἐχρυοθτγδίΐοπο ἀΐϊοθηβ. Ῥϑῃ- 
ἄογθ φροββιηῦ ὃχ 06 ρῥγοχίμηᾶ 
ῥάδιον εἶναι, τ γΘΒΌΓΘΘΓΘ 
ἴῃ Ἀπἰεἶντιβ Ἔχ ἱπογθραπᾶϊ ΨΓθῸ 
Το. Αππ. 1 89. 5εὰ παι 5Βοῖο 
ἃπ Τροίϊα5 οἰπὶ 5610], (ἀπο- 
σκώπτων ἐδήλου) οἱ Κύπδρ. εχ 
γοῦθο ἀπεσήμαινεν εἃ δΒιδβρεη- 
ἄδηλα (οἵ, δίῃ. 28, 1). Νδπηὶ 
οδι5ᾶ, ατᾶ ΝΙοῖδ ΠῚ ἀδδισπανοεῖ, 
ΕΧ οἶβ, 4υδο Δῃ θοθββθγαηΐ, Γθρείὶ 
πθαυϊι; «αοπηϊμ 8. ἀαίθπι͵ ἐπιτι- 
μῶν ἰϊὰ δα νον πὶ ἀπεσήμαινεν 
Ρουΐπορα βίϑίμδμηιβ, αὐ 68 ἰποι- 
βδίίοηθ Νοϊαβ ἰθοίϊαβ Ρθίδίαν, 
ἐχϑρὸς ὧν οὐπὶ 60 οοηϊππῃοίαπι 
οὐδβίδι, αυϊρρ6 4ιοα ρδυῖθον οἱ ἀθ πη 
γΘΥθ0 ἀρίδυϊ Ποη ΡοΒϑὶύ, -πσπαρα- 
σκευῇ... πλευσαντας,1α ο- 
Π60 ἀρρδτδία ριοἤθοιο8, Οἵ. 
ἵν 94. 1. Ν᾽ 56. ἋΣ 
ΟΆρ. 98, Οὰπὶ ἰοίο πος οδᾶρ. 

οὐ ΘΕ ΠῚ ΘΧΙΓΘΠΊΪΒ ΒΌ ΡΟ Ι οὐἷβ ΘΥθῚ5 
οἵ, ΡΙαι, Νῖο. ο. 7. 

8 1. τῶν τε ᾿ϑηναίων 
ὑποθορυβησάντων. «καὶ 
ὁρῶν. Οἵ, κάμποι. 1 θὅ, 1, 
δ ρα διὰ Σ (οὐ. [90, 5) 
ΠῸΠ οἰϊδπὶ πη πᾶν] ρδυδί. 
Ἰταα6 5600], ὑποϑορυβησάντων 
ὑδοίο ἰῃ θυ γίδια μετὰ ϑορύβου 
εἰπόντων. Οἵ. αἄη. 27, δ ΟἸδοπὶ 
Αἰ Πγυηδηϊ, 586. νἱνῸΒ σδρίγ πὶ 
ἤμ1586, δὶ ἱπηρθγδίου Γ[ιϊδϑοί, Αὐὸ- 

ὨΐΘΠ565 ΓΟΒΡΟΠἀδηΐ 00 ἰᾶται πυΠῸ 
εἱ ἸῖοατΘ. ΡΙαΐ. Νῖο, 7 τέ δ᾽ οὐχὶ 
καὶ νῦν αὐτὸς σὺ πλεῖς ἐπὶ 
τοὺς ἄνδρας; -- τὸ ἐπὶ σφᾶς 
εἶναι, ἀυοὰ αυϊάειι δᾷ 86 
αὐτὶ γί, Ρ] ΓΑ Π 5 σφᾶς δα ΝΙ- 
οἶδ οἴυβαιθ 601166.85, Το] 4105 
στρατηγούς, τοΐογίαν (εξ. δάπ. 
ΠΠ 118, 2). )ὲ δοουδϑίϊνο νἱᾶ. 
ΞοΡἢ. Αηΐ, 889. Επν. Ηδθο, 514, 
Οτν, 1845. 1,γΧ8. ΧΙ] ὅ8. ρου. 
δὰ Ὑῇρ, δάῃ. 398, Ρορρ. δὰ Χϑῃ, 
γε. 1.4, 18. Μαΐῃ. αὐ, 8 288 
οἱ 8 ὅ8θ6 ο (ἀυδῖα οβί βογϊρίυσα 
Τὰς, ὙΠῚ 48, 6), ἀε ἰηδηϊεῖνο 
Ἠεῖϊζ, 84 Υὶρ. δάη. 178. Μδϑι, 
1. φυῖου. Κταθρ. 8 δῦ, 1 δάη, 1, 
Ῥεϊηπάς ἐπὶχειρεῖν δϑί Ὁ δ τὶ 8 5- 
στοαὶ, 
8. 2. ἀνεχώρει) ἀντὶ τοῦ 

ἀνεδύετο. 8.0]. Νοίδηάα ὑθεὺ- 
(ἃ58 νϑυθοῦὰπὶ ΤΙ πογαϊα δ, ααὶϊ 
ἰπύγα Ρᾶιιοοθ ΨΘΙΒῚ5 511} 1105 
ν Ὁ 5 ἀναχωρεῖν, 1: 6. τδσδ- 
ἄοτγο, ὑποχωρεῖν Ἰ. 6. 0086- 
4αυἱϊ, ὑποφεύγειν ἷ. 6, 50}- 
ἰοτέαρ τᾶ, ἐξαναχωρεῖν 6, 
ἀθυο! πα πδτὸ, ἐξαπάλλασ- 
σεσϑαι ὶ. 6. 886 ὀἀχροάϊτε (οἵ, 
Ἠδφυρβι. δᾶν. 690. Ῥ. 19) υδυ5 65, 
-- καὶ οὐκ ἂν οἰόμενος... 
ὑποχωρῆσαι διηίθθδο ρϑγίοὲ 
δία δεδιὼς ἤδη 84 ΟἸδοηοπι 
ΒΡΘοίαγο Ρυϊανογαηί. 5οὰ ροβί- 
4ἀὰπὶ πΐο ᾿υϊταπὶ ΝΙοϊατη ἱπιρ6- 



ἣν; 

ἔν εν ὁ 

ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 37. 28.) δῦ 

καὶ ἐξίστατο τῆς ἐπὶ Πύλῳ ἀρχῆς καὶ μάρτυρας 
τοὺς ᾿᾿ϑηναίους ἐποιεῖτο. οἵ δέ, οἷον ὄχλος φιλεῖ 
ποιεῖν. ὅσῳ μᾶλλον ὁ Κλέων ὑπέφειυγε τὸν πλοῦν 
καὶ ἐξανεχώρει τὰ εἰρημένα, τόσῳ ἐπεχελεύοντο τῷ 
Νικίᾳ παραδιδόναι τὴν ἀρχὴν καὶ ἐκείνῳ ἐπεβόων 

“4 πλεῖν. ὥστε οὐχ ἔχων ὅπως τῶν εἰρημένων ἔτι 

ἐξαπαλλαγῇ, ὑφίσταται τὸν πλοῦν. καὶ παρελθὼν 
οὔτε φοβεῖσϑαι ἕφη “Ἰακεδαιμονίους πλεύσεσϑαί 
τὲ λαβὼν ἐκ μὲν τῆς πόλεως οὐδένα, “ημνίους 
δὲ καὶ Ἰμβρίους τοὺς παρόντας καὶ πελταστὰς οὗ 
ἦσαν ἔκ τὲ ἄϊνου βεβοηϑηκότες καὶ ἄλλοϑεν 
τοξότας τετρακοσίους ταῦτα δὲ ἔχων [ἔφη] πρὸς 

(δρ. 38. 8 4. 

τἰαπι ἴῃ 5ρθοΐθμῃ ἰδ πίστη ἀθροπαγα 
ορίπδίαβ ἀοῖπάθ οοσπονῖ τον θᾶ 
Θὰ ΟΡ ΘΓΟ ἴΠ|0 56 ἀράϊοϑτο, ΠΟΙ 
Ῥοίοβὺ θα πάθη ΟΡ᾿ ΠΪΟ ἢ 8ΠῚΓΘΙΪΠΘΓΘ, 
απδηὶ [Δ]Β8 Π| 6558 π104.0 ἰὨ {6} οχὶ, 
Ἀοοεάϊι ἀποὰ τολμᾶν ἀρὰ Τῆυο. 
“αυἱάοπ(ΑΠ1ον ΡΙαῦ, Μεποχ. 3488. ο) 
ΠΌΑ ΙΔΠῚ ἴῃ δἰ να] θί, αυ86 υὐ ἔδοῖδ- 
Τῆ05, ῬΥΔΕΘΙΘΥ γοϊαπίαίοπι ἃ ΠΟΡΒ 
ἱτηρ οἰ ἃ Πλι5, 564 εἷ5 Δοοοτητηο6ᾶ- 
{ὰγ, 4π86 Αἰ ἢοἰ Πα ναὶ ρουϊου!οβα 
βιηι. ὈΙΓβοΙ]6 δαίθπι δ ρϑυΐουϊο- 
ΒΌΠΩ δγϑί ἱπη  ΘΥΪ ΠῚ 5 ΒΟ ΡΘΓΘ, ΠΟῚ 
ΘΧχΌργο, Ουᾶτα οοηδίαβ ἢἶο ΟἸΘΟΗΪ, 
ποη Νιοῖδθ {ἰθαθπάυβ οβύ. 56- 
αΐξαν, αἱ δέ ροβι αὐϑὲς ἀε]είο 
οἰόμενος δὰ Νίοϊαπι τοίδγαίαν. 

Ὑ1τὰ 5σηϊποαῦαγ πο, ἀυδΙ ΔΤ 
ἶρ86. ἱπηροῦῖαπὶ ἀθροηθυθ τονογᾶ 
οαρίοραί, οαπὶ ΟἸδοηὶ ᾿Ππὰ οὗ- 
ἐγιάογα νἱἀθγθίαν, τηδοὶβ ἰά β6οα- 
ἔὰπΠπὶ 6556. υἱ ΘΌΙῚ “Ῥουτυγθαιοὶ 
ἀυδπι θ6}10 Βεγθηάο Ῥγδοῆοογοί. 
Ὧδε νεῦρο ὑποχωρῆσαι οἵ, Ῥετη, 
ΧΎΥΠῚ 186. ΡΙατα ἀθ οηθηάδηάο 
Ποο ἴοοο ἀἰβραυίϊαία βιπι ἴπ ΜΒ, 
πεν ΧΧΥῚΙ τ. 484 Βα. 

ἐξίστατο) παρεχώρει. 
βοῖοὶ, ΟΥ 1168, 2. -- ἐξανεχό- 
ρει τὰ εἰρημένα. ἈΑοουβαι- 
ν5 ἴα Ροϑβἰζιβ οδί, αὖ ἀρυᾶ πρὶ 
χωρεῖν 11 88, 2, ΟὉἹ οἵ. Δάη., 
δρυὰ ὑπεξελθεῖν 1Π342:2. “Τὰ 
Ἄ ρημένα 5πῃὲὶ {Π|4, 46 «αἴθα5. 6ϑὲ 

ἔφη οἱ. Μ. 

ἴῃ ἤπ6 οἂρ. ῥτδθο. 6 ΠΕ, Ιρϑαπὶ 
ἐξανεχώρει 500}. ἱπίεγργθίϑιαν 
ἀνεδύετο, ἀπέφευγεν, Ηδβγοῖι. 
λεληϑότως ὑπέφευγεν.--τόσῳ. 
ἘΧ 5ΌΡΘΙΪΟΥΘ τη ΘΠ ΡΟ πιθηία γα- 
Ῥοίθη πὶ μᾶλλον. Ιρβϑὰπὶ τόσος 
Δαΐθπι μγϑεοθάθηία ὅσος ποη Βρεῖ- 
πιπί βοϊαίαθ οὐ ί Οἢ5 ΒΟΥ ρ(ΟΓΘ8. 
σ΄. ΝΙΠ 34, 4. Βυϊίπι. τ. τηᾶχ. 
8. 19, 4. ϑαῦρρ. δὰ Χοη. ἀθ Υεοί, 
4, 18, 

8 4. παρελϑών. Ῥδπαο ἴῃ 
βάθια θοῃομο. -- Λημνίους 

.καὶ Ἰμβρίους. Διῃοηΐδη- 
β' απ ΘΟΙΟΠΟΒ. σεῦ ΥΕ δ. 
ἀπ ἀς Αὐῖο, θοΙὁη. θαι 
ῬΉΒΟΝ -- τοὺς παρόντας. 

ΒΝ ΠΡ ὙΠ|Ι 69, 2 οΟἸΟΠοΥ πὶ οἱ 
Β0ΟΙΟΓΆΠῚ ἘΞΠΗΙ ἴῃ ὑὙῦ6 δάθ8556 
νἱ ἀθοϊπηιβ. --- ἔκ τε Αἴΐνου... 
τετρακοσίους. Ὅς Αεπο εἶ, 
ΥΠ 517, ὅ. ἴῃ νεῦθ θ᾽ 2. 5ΟΥἹΡΊΟΥ, 
βί πη} δὰ ΘΠ 118 τα πὶ δίπλα! δὰ 
Ῥαιγίαπι ΘΟΓᾺΠῚ ταϑρίοϊθηβ, ἀπ8 
σοηβίγι οι οΠ 65 ἴπ ἀη8η1 ΟΟΠίΡαχῖῖς 

πᾶτῃ δυΐ καὶ ἔκ τε Αἴνου βεβοη- 
ϑηκότας͵ πελταστὰς καὶ αλλο- 
3ὲεν τοξότας ἀϊοορηάαπι ογϑί, δυΐ 
καὶ (1. 6. ἔτε δὲ) πελταστᾶς τε, 
οἱ ἦσαν ἐξ Αἴνου βεβοηϑηκότες, 
καὶ ἄλλοϑεν τοξότας.“ δδοκ. 
οἱ Αστη, (855. οοηΐογι 1 77, θ. 
96, 4. 132. 2. 



ἔπειτα Ζ“ημο- 
σϑένη στρα- 
τηγὸν προσ- 

γεται αμα 

διὰ τί ουτος 

δ0 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, κη΄. κϑ', 

τοῖς ἐν Πύλῳ στρατιώταις ἐντὸς ἡμερῶν εἴκοσιν 
ἢ ἄξειν “Ἰακεδαιμονίους ζῶντας ἢ αὐτοῦ ἀποκχτε- 
(δι Ψ. 

τῇ κουφολογίᾳ αὐτοῦ, ἀσμένοις δ᾽ ὅμως ἐγίγνετο 
τοῖς σώφροσι τῶν ἀνθρώπων. λογιξομένοις δυοῖν 
ἀγαϑοῖν τοῦ “τέρου τεύξεσϑαι, 1 ἢ Κλέωνος ἀπαλ-- 
λαγήσεσϑαι, ὃ μᾶλλον ἤλπιζον, ἢ σφαλεῖσι γνώμης 
“Ἰακεδαιμονίους σφίσι χειρώσεσϑαι. 

29, Καὶ πάντα διαπραξάμενος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ 
καὶ ψηφισαμένων ᾿4ϑηναίων αὐτῷ τὸν πλοῦν, τῶν 

αἰρεῖται, λέ- τς ἐν ἸΠὐλῳ στρατηγῶν ἕνα προσελόμενος, Ζημο-- 
σϑένη, την ἀναγωγὴν διὰ τάχους ἐποιεῖτο. 

᾿ 
τον 

ἀπόβασιν ἐς δὲ Ἰημοσϑένη προσέλαβε πυνϑανόμενος τὴν ἀπό- 
τὴν νῆσον 
διανοοῦμ ε- βασιν αὐτὸν ἐς τὴν νῆσον διανοεῖσϑαι. οἵ γὰρ 
νος μέχρι στρατιῶται ἀπ τοῦ χωρίου τῇ ἀπορίᾳ 

τούτου ἂν- 

ἑβάλετο. 
8 ὅ. χειρώσασϑαιν 1ι. αι. Ατρ. Μ. 455. ᾽ηά, Ο]455. Μοβαῃ. 

νει, Ὁ. Β. ΟἿ Βίδ}!. Θυδοβί, βύδτη. Ρ, 7. 
Οαρ. 29. 81. 

νυ]ρο ἀναγωγήν. Οἷ, δάῃ. 

8 ὅ. κουφολογέᾳ. 9 ΡΙα- 
ἰδοῦ ἴθ [106}10 ἀε Πεγοάοιὶ 
τη]! σηϊίαις [ρΡ. 896 Ἀ.}] ΤΙοΥ - 
ἀϊάοπι Ἰαᾷδι, αποὰ μοο ΟἸθοπ β 
νἱὕυπι κουφολογέαν πιλ! εἰν ἀρ εἰ- 
Ιατθ αὐδπὶ ϑρασύτητα δὰ μα- 
νίαν.“ Αοδο. ἀρυὰ Ἠπάβ. Αὐ- 
τἀτηθη ἰηΐτα 89, 8 μανιώδη ὑπό- 
σχεσιν ἀε ὁϑδοπὶ ΓΘ Ἰθβ: ϑηιι8. 
ΑἸϊίον. δία ΤΊιον 14 65 (6 Πϑ8 
τῷ βίαίπθυιηὶ τοι, Ηϊβί, αν, 
Ῥ- 462 5344., γ6Υ5. σ'Ὸ}}, ΠῚ ἢ. ἐπε 
544. οὐ Οποίθη. Αἰπ, οὐ Ηθ]]. Π| 
Ῥ. 2600 8344ᾳ. Οομῃίτγα ϑβουϊρίουβ ἰὰ- 
αϊοϊατη ἀ οἴη αἰ ἊΝ ἸΠ1ς 5. 46 Τ πιο. 
οἱ ΟἸθοπο (ρτορυ, ΕἸΘη5Όαγρ, 1866) 
ΡῬ. 31 54ᾳ4., δχουβανὶ ΤΌΘ ηη. 
ὅν τηῦ, δα ΟἸΘΟΠ ΠῚ γθοΐθ δ οβυϊπηδη- 
ἀμπν(ρτορτ. ΡΙοθη, 1807). 4566. 
-- ἀσμένοις δ᾽ ἐγίγνετο. 
ΟἿ, δάη. 1Π| 8, 3. --- ἀπαλλα- 
γήσεσϑιαι. ἢσοο Γαἰασιπι, αποᾶ 
Μοοῦβ ΠοΙοπϊοιι πὶ νοολΐ, οἱ 8ὶ- 
τ}. ἀπαλλαχϑήσεσϑαι ἱπιοτά υπὶ 
αρυὰ ΟΡ Π]05. ΒΟ. Ρίογο5. ἱπν θην 
ἀοουΐπηιβ 'π οα, τηδὶ, -- σφέσι 

ἀγωγήν 11, γαῖ. Ρα], Απρ Μ, πὶ, 455. Οἷδτγ., 

χειρώσεσϑαι, οαπὶ 1ω806- 
ἀδοιη οπὶοϑβ 510] (Αὐδεπίοπβὶ- 
Ὀ0.5) Βα οί ατη, ὅ51ὸ ᾿ιονατν 
Ν 08,1 4ἅ4γιν χειρωσάμενον 
σφίσιν Ἄργος. ὕυοσας ἰσὶ αν. 
Ιοοο σφέσιν δἀ τηράϊαμὴ ηθοοϑβϑᾶ- 
το δἀάϊταπι ποὸ ρῖὸ ἑαυτοῖς: 
Ῥοβίναμη οϑί, 

ὅΔρ. 39. 81. διαπραξά- 
μενος... καὶ ψηφισαμέ- 
νῶν 449. οει., Οἵ, δάη. 1 θὅ, 
1. -- προσελόμενος, οὑπὶ 
βἰθὶ 601} 6 5 ἃ; δαϊαηχὶβϑοίς 
Ιρϑὶ ἰσίταν Ροιοβίδβ σο ]ραπὶ ἀ6- 
Ἰϊροπάϊ δα ἔαϊι Ιερ δαὶ [δοίδ. 
δὲ. -- ἀναγωγὴν ἀδ τηϑυὶ πη: 
ἰὐϊπονο 5ου  θθη ἀτιη) δέ, αποὰ αὶ 
[φοίαπι πὸπ ἄγεσϑαι, 5.8 ἀν- 
ἀἄγεσϑαι ἀϊοπηίαν, ὐϊ ΥΙ 29; 
8. 80, 1. 82,1. Ἀροίο 56 πδθοὶ 
ἀγωγή ΝΥ 85, 1. 

8 ὃ. τὴν ἀπόβασιν : 
διανοεῖσϑαι. Οἢ 82, 4 τὴν 
ἀπόβασιν ἐπενόει, ΥἹ 82, 4 δου- 
λείαν ἐβούλοντο. -- τοῦ χο- 
ρέου τῇ ἀπορίᾳ. ΟΥ̓́, 20, 2 5ᾳ- 

τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις ἐνέπεσε μέν τι καὶ γέλωτος ὅ 

"»» 

2 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 238. 29.) δ᾽ 

χαὶ μᾶλλον πολιορχούμενοι ἢ πολιορχοῦντες ὥρ-. 
ἕηντὸ διακινδυνεῦσαι. καὶ αὐτῷ ἔτι ῥώμην καὶ 
ἡ νῆσος ἐμπρησϑεῖσα παρέσχε. πρότερον μὲν γὰρ 
οὔσης αὐτῆς ὑλώδους ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἀτριβοῦς 
διὰ τὴν ἀεὶ ἐρημίαν ἐφοβεῖτο καὶ πρὸς τῶν πολε- 

΄΄» » ’ -»" ϑι - - ν» Ἂ μίων τοῦτο ἐνόμιξε μᾶλλον εἶναι" πολλῷ γὰρ ἂν 
στρατοπέδῳ ἀποβάντι ἐξ ἀφανοῦς χωρίου προσ- 

’ 5 Ἁ ’ ΄ ᾿ . Ν βάλλοντας αὐτοὺς βλάπτειν. σφίσι μὲν γὰρ τὰς 
ἐκείνων ἁμαρτίας καὶ παρασκευὴν ὑπὸ τὴς ὕλης 
οὐκ ἂν ὁμοίως δῆλα εἶναι, τοῦ δὲ αὑτῶν στρατο-. 
πέδου καταφανῆ ἂν εἶναι πάντα τὰ ἁμαρτήματα, 
ὥστε προσπίπτειν ἂν αὐτοὺς ἀπροδοκήτως ἡ βού-- 
λοιντο᾽ ἐπ᾽ ἐκείνοις γὰρ ὧν εἶναι τὴν ἐπιχείρησιν. 
εἰ δ᾽ αὖ ἐς δασὺ χωρίον βιάζοιτο ὁμόσε ἰέναι, 

’ , »Ὕ ’ 

τοὺς ἐλασσους, ἐμπείρους δὲ τῆς χώρας, κρείο-- 

8 ὃ. οὔσης αὐτῆς. τι. Ναι. Η, Βεκκ. αὐτῆς οὔσης. 
αὐτῶν ΒΕΚΙ,, (6 οοηἰδοίανα, τ νἀ θίπι;, οαΐ ργορίον ἑαυτῶν ρτο- 

ΠΟΙΏΘῺ ὃ 4 δαἀγνευβαυτὶ πο] αἰπιιβ, προ αὐτῶν, “πο ΘΧοιιβαυ! ροίοϑύ, 
ΟΥ, δάμη, 1Π| 92, 6. 

8 4, κρείσσους ΕΒ. Ψυϊθὸ οἱ Βεκκ. κρείττους. ϑοᾶ σ΄ ἴῃ 
ψΟΟΘΔθ1}}18. ἀτιὶ Πὰ5 Πἰτονὰ5. ἃς τσ ΠΑΡ Θη 5 ἀρ Τῆπο, οοηβίδπίου 
ΡῬΟΠΘΠαΌΠΙ; ΠΔΠῚ τῦ ΠΟῚ δ θρίτι8 4Π8ΠῚ ἰδ αἰιδίογνε (Π1| 48, υὉἱ ΒΕΚΚ. 
τηθίανῖς, Υ 40. 171, ὙΠΠ 71) ἴπ ΟἸλΠἾ 118 τη ΓΔ ΠἾ8. τϑρουϊίαν, ἀ6- 
Οἴθῃ5 ἔθγθ π᾿ θ] αν πη18 εἰ ορεΐηῖ8. Εὐχοϊρίππίαν ἰαηταπι γοοΆ θα ργδθ- 
ἴον Αἰτϊσαπη εἰϊα! εοἰιιπὶ ΠῸΠ υϑἰίαία, αὐ8]16 οϑὲ ἅττα 1 118. Π 100. 
Βυβρθοία βιιπὶ δέρρεις ΠΠ Τὅ εἰ ΜῆΙσρρένη ΥἹ δ. 

τ- μᾶλλον πολιορκούμενον. δῆλα. Ὅδε πριίτο νἱά, Μδί. 
ἢ πολιορκοῦντες. ϑ8΄πα Θ΄. 8 441, 1. Ιϊὰ ρδοθηὶ εἱ 
Χο, 46 ὕϑοί, 4, 48 οἱ δἱϊδὶ ᾿'θ- οοποοτάϊαπι νἱοὶΐβ ἃ 1118, 
δυπίαν. ΟΥἉ 1 θὅ, 8 οἱ Κί65581Ι, νἱοίονὶθαβ δπη τα Τὴ Ρα]ομτἃ 
δὰ, Το, ὅεγπι. 19. 6556 Το, Ηἰδί, ΠῚ 70. ΟΥ̓ δάη. 

’ 

δ 8 ΟΜ διπλτὴϊ τῦραϊ, ΠΕ Ὃ97,.9. -- ἀπροσδοκήτως 
ΠΙἀ παοΐδτη, ΟἿ, ΥἹΙ 18, 2. --- ἡ δἀγεογθϊαμα τί ὙΠ 21, 4. Ὅυηι 
νῆσος ἐμπρησϑεῖσα, αὰαοὰ τεϊϊαι!β Ἰοοἷβ. ΤῊ. δάϊθοιϊνο αἰᾶ- 
ἰπβαϊαὰ ἱποθπάϊια τη ρᾶβ5ϑαἃ {|| [80116 αυϊάθπὶ δβδὶ εἶο ἀπροσ- 
οτὐαί, Οἱ, απ, ΠῚ 86,2. Ῥδθπὶι δοκήτοις, {|Π|Ὁ ἀπροσδοκήτους 
μοάϊα ἀποάιιθ σᾶθρ6 ἴῃ πᾶ ἴῃ--Ἦὀ οπιθηάδιθ, 804 ΠΕΠῚ προϑϑβαγὶ αΠὶ 
508 ον ϑηΐτο ἄοοοι ΤΠ ΘᾺ}, Τὶ. ΡΘΙορ. 5ἰΐ, ἀυθίίαπηιβ. ΟἹ άπ. ΠΙ 81, 
ΤΡ. 411. -- ὑλώδους... ἐρη- 1. -- ἐπ᾽ ἐκείνοις... ἐπι- 
μίαν. Οἱ, 8,0. -- πρὸς τῶν χείρησιν. ϑ᾽ΠΠον Π 84, 2. 
πολεμίων. Οἵ, δἄῃ, 11 860, ὅ. ΘΝ τ εὐ δ᾽ αὐ. ὦ. ἡέναιν 
--πολλῷστρατοπέδῳ ἀπο- αυοᾷ 5ἷ ἴῃ Ιοοᾶ ἄδη5ἃ οὕ- 
βάντι. Ῥαιϊνὶ οὔπὶ προσβάλ- νίδπι ἴτο (ῥτοσνιδάϊ δὰ πιᾶ- 
λοντας νϑῦῦο οοΠδογοπι. 6 πὰ8 οοηϑοιρθηῖδβ οαπὶ Πο- 
πολλῷ οἵ, δἄη. 1 10, 4. --- 56) οοροτοίαν, -- τοὺς 



ἡ δὲ νῆσος 
ἐμπρησϑεῖσα 
“ημοσϑένει 

σπουδὴν 
παρέχει ἀπο- 
ἄσεως, καὶ 

ψος ἀφικομέ- 

νου (8) 

88 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Δ, κϑ'. λ΄. 

σους ἐνόμιξε τῶν πλειόνων ἀπείρων λανϑάνειν τε 
μ᾿ ᾿ δ -»" ’ Ἁ Ἵν , 

ἂν τὸ ἑαυτῶν στρατοπεῦον πολὺ ὃν διαφϑειρό- 
μενον. 
λοις ἐπιβοηϑεῖν. 

οὐκ οὔσης τῆς προσόψεως ἡἣ χρὴ ἀλλή- 

80. ᾿4πὸ δὲ τοῦ Αἰτωλικοῦ πάϑους, ὃ διὰ τὴν 
ὕλην μέρος τι ἐγένετο, 
ἐσήει. 

9 Ο δι ς νον -» 

οὐχ ἡκιόστα αὑτὸν ταῦτα 

τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀναγκασϑέντων διὰ 
) τὴν στενοχωρίαν τῆς νήσου τοῖς ἐσχάτοις προσ- 

πειδὴ Κλέω- ἰσχοντας ἀριστοποιεῖσϑαι διὰ “προφυλακῆς καὶ ἐμ-- 
πρήσαντός τινος κατὰ μικρὸν τῆς ὕλης ὦ ἄκοντος, ἐπεὶ 

μάτην λόγοι ἀπὸ τούτου πνεύματος ἐπιγενομένου τὸ πολὺ αὖ- 

πλειόνων Αγ.) τοϊαυὶ πλεόνων. 
Ργοβρϑθοίιβ γ}|ἃ. προσόψεως. 

ἐν ηΐ, αὶ Δ ΧῚ απ ἔδυ πὶ 6586ί. 
χρὴν οοαὰ. Οἱ. Δάη. 
4ρ. 80. ὃ 2. 

ἐλάσσους. ες μέν ποη δϑάϊίο 
οἵ, 54,1 12, -- χρή ρΡιοὸ χρῆν 
Θμθη δῦ πη ΠΟ ἀαὈ]ίδιηι5, 
4αο Δ γ658. ρυϑϑίθυ 1 (ΘΙ ΡΟΣ 5 
6586. ΟΠΊΏΪΠΟ πΠοαυϊί οὐ οορὶαία 
ΟΥΔΙΪΟ τϑοίϑ Ῥγϑθβθβ. ΓΘ. 
Εδ]βο ΟἸαβ85. βὶβ πηιβϑβϑύθη νοῦ- 
ὅν (μοο ᾿ρβαπι δϑὺ χρή), ἀθθερδί 
βῖβ πᾷᾶ{ίοπῃ τῷ ἴ586η, Νθο 8ὶ- 
ΤῊ}]6 οδϑί 1Π| 51], 2. Οοῃίτα ᾿υῖο 
ἸΙοοο οοηνθηϊπηίΐ 1 9], 1, 1Π 4, 2. 
ΠΤ, 8. Τν 584. 9. ΟΣ δἷΣ 
ὙΙ 44, 8. 

Οὰρ. ̓ 80. 8 1, τοῦ Αἰτω- 
λικοῦυ πάϑους. γιά. ΠῚ 97. 
98, υδἱ ἀε τῇ ὕλῃ 8 8. -α μέ- 
οϑᾷ τὶ, Ὁ 1 38, 8 οἱ ΓΘ θ4, 1, 
Π0Ὶ ἰδ πὶ ΘΧ Ρ ἃ ΓύΘ 4.81) πὶ ἃ 6 ἃ 
ΘΧ Ρᾷνθ γΆ]6Γ6 5 βρ θαι ΑΥΉ. 
-- αὐτόν. Ῥοιυῖδ5 οἴἶαπι αὖ- 
τῷ 50! ἄοοοι ΒΙοοπιῖ, ΟἿ, 
Μαϑιῃ, αν, 8 402 ο. 

ὃ 2, τῶν δὲ στρατιωτῶν. 
ΑἸποιϊδηβίατη. διὰ τὴν 
στενοχωρέαν. ἰδῆ 860 
νοΡα Ῥουγιυΐϊ ΔΙ] 55. ΠἼ0 Β81Π118 
Ανδυὶηὶ δίᾳιθ δάθο ᾿ἰδοὺυὶϊ Οβηϊηὶ 
Αρᾶὰθ ρῬϑυιπὶ οοηνθηΐϊνα (106]], 
ἀἴοιι, Αἱ ποη ἀρίίαν ἶο ἃ δῃ- 
ΘΌΒι 18. ροτίιβ, 868 ἀθ οχῖρᾳο 
Βρϑιίῖο σοπίϊπθη 8. ἃὉ ΑἸΠΘηϊοηβὶ- 

καὶ ἀπὸ τούτου οοἀά. 

ΟἿ βά: 105 2. 
5οὰ οοπηβρίοθῦ Θ ποθὴ ρο- 

Οἢ, 54. Π 89, 8. 

ΟΥ δάῃ. 

Ὀὼ05 οσουραίο, αὶ οἰθπὶ ΟΡ ΘΡ6 
50], γιὰ. ῶ06, 8 οὐ ᾿'θὶ δάη. 
-- τῆς νήσου ἴππ8 ουτη τοῖς 
ἐσχάτοις. -- προσίσχοντας. 
6 δοουβαίϊνο νἱά. δάπ, Π 11, 7. 
-Ξ- πῆ τν προφυλακῆς, ἀ15- 
Ῥοβὶυβ βῖίνθο δαμὶθ 1.15 οχ- 
οα 115. Οἱ, Χρη, Ηϊδι, αν, ΥἹ 2, 
29. κατὰ μικρὸν τῆς 
ὕλης. ΟΥ̓Δ ΟΠ 5 οΟὨ Οὐδ Ι ΟΠ 6 ΠῚ 
5 Π]]16 πὶ 6558 νου 5 ΠῚ 70, 4 τοῦ 
μεγάλου οἰκοδομήματος ἐπὶ 
μέγα κατέσεισε δἃἀποιαί ΑΤη, 
Οὗ, ἰδὲ οὐ ἀθ νϑυθὶβ ἐπὶ πολύ 
88 11,2 δάη. Αἀά. δάῃ. ΕΤΌΣ 
9. -- ἐπεὶ ἀπὸ τούτου... 
κατακαυϑ'ἐν, Οοπὶπποιο καί 
ἴῃ οοἀᾷ, ὑνδάϊια ἰῃθρίδ 6ϑὲ, οι πὶ 
[ϑοῖαι, αἱ ἀπὸ τούτου δὰ ρσϑηδ- 
εἰναπι αῦ501. πνεύματος ἐπι- 
γενομένου Ρουποαί. Ναπὶ βῖνθ 
οδιβ886. Υἱπὶ νου] ἀπὸ τούτου 
ΒΌΡ6556. ΡΕΪΆΠΊΙΒ, ἈθΒαγά απ εϑὲ 
ΘΧ. ᾿ΠΟΘ 8106 (ἀπὸ τοῦ ἐμπρῆ- 
σαΐ τινὰ τὴν ὕλην) νϑηΐιπι 6Χ- 
ΟΥ̓ ΠῚ 6556: 5δῖν6 ἰδ προ 8. ΠΟίΪο- 
ΠΟΙ 65 Ξι ϊαϊπιυϑ; γΟΥ ΠῚ Ππϑίαγδα 
ΟΟΠγΘηΪΘΩ5. ΠΟ οϑί 6Χ 60 ἰ6πι- 
ΡΟΓΟ, 400 58,ῖνᾷ ἱποθῆβϑᾶ δϑί, 
γ θη  ΘΧ 1556, ἰὰ απο οἱ ᾿ρϑατη 
ἸΠαπὶ υΐι5 τοὶ οϑυβᾶπὶ [0556 

Δ 
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τῆς ἔλαϑε κατακαυϑέν, οὕτω δὴ τούς τε “ακε-- προσηνέχϑη- 

ϑαιμονίους μᾶλλον κατιδὼν πλείους ὄντας, ὑπο- ἀφ μόδα 
νοῶν πρότερον ἐλάσσοσι τὸν σῖτον αὐτοὺς ἐσπέμ- νίοις, 
: τήν τὲ νῆσον εὐαποβατωτέραν οὖσαν, τότε 

ὡς ἐπ᾽ ἀξιόχρεων τοὺς ᾿4ϑηναίους μᾶλλον σπου- 
δὴν ποιεῖσϑιαι τὴν ἐπιχείρησιν παρεσκευάζετο, 
στρατιών τε μεταπέμπων ἐκ τῶν ἐγγὺς ξυμμάχων 
καὶ τὰ ἄλλα ἑτοιμάζων. Κλέων δὲ ἐκείνῳ τὲ 
προπέμψας ἄγγελον ὡς ἥξων καὶ ἔχων. στρατιὰν 

188, 2. 

ἣν ἠτήσατο, ἀφικνεῖται ἐς Πύλον. καὶ ἅμα γενό-- 

μένοι πέμπουσι πρῶτον ἐς τὸ ἐν τῇ ἠπείρῳ 

8 8. 
τότε ὡς. 

Βουὶρία βυπί, Οἵ. δάῃ, 

βία ἱπάϊοαντοὶ, βεὰ ροβί ἰὰ 
᾿ 19 ΠΡ 8, ἐμοῖς Βομίθητὶα ἃ ῬΓδο- 

Ροϑβίοηθ ἀπό αἰΐεπα οβδί. Ραιδὶ 
νοῦ {Ππᾷὰ πο ἴῃ οδβᾶ ἴα ΐββθ, 
ον νϑηΐα8 ΟΥγοίαν, 564 ΟὟΓ 
τηαχὶ πιὰ ῬΆΥ5. 51|ν 88 ἀοἤαθτανοι. 
ὕει τὰ νοῦρᾶ ΤῊΝ ἐπεί 
Ῥτὸ κα πὰπο βου ρβίπιυβ. (υδ6 
Θηηθηἀδῖ10 οἰϊαπὶ 60 σΟΠἢΓπΊδίαγ, 
αυοὰ οὕτω δή ρτϑβίθι ἀπιιπὶ 
Ἰοοῦπι ΠῚ 6, 8, υδὶ 5υρθουϊοσναᾶ 
5ὉΤΠ ΠῚ ΔΙΪΠῚ δοτηρτθμδπάπιπίατ, ΕἸ 
ῬΒαογαϊάθ υθίᾳις (1 181, 1. Π 
ΠΡΟ. 19:1: 70,7 88, 8. ΠΠ 
ΒΒ5 1. Ἰν 7135,.4.:. 75. ΠΙ 
πο: 0995. 1) ἴῃ ἀροδοδὶ 5ῈΓ- 
Ρδία πὶ δβί, θη ΘΠ 6 ΠῚ ἸΟΟΌΙΩ 
ΐσ καί ἴπ ἐπεί τηυίαίο τϑοὶ- 
φῖι, -- ἔλαϑε κατακαυϑέν, 
δηξθασπδπι Βϑηςῖγοηί (ἀπνοτ- 
Β6 6 η5), ἀοίαρτανιί. ΟἿ, 

ὥϑόρῃ.. ΡΊΗΙ. ὅ06. 
8 8. ὑπονοῶν. . ἐσπέμ- 

πειν, οὰπὶ Δ η 6 ἃ βαδρίοατε- 
ΛΓ ῥϑυοίογὶθι 5 (4υδτη 4υ8η- 
ἰὰπὶ ΠυπΙΟΛ απ 10, 1 δαϊάογδηι) 
605 ἔγυπθητι  {{ὴ ᾿Π51|81η} 
τοΐβ᾽ 556, 400 ἀϊαυί1π5 06. 50Ρ- 
ΡΘάϊίατοῦ δίψαθ 11] Οὐ: ἀμ 6 ΠῚ 
Βυβε ποιοῖ. θοθρίπιαβ Βδιθνῖ 
οοτγθοίαυγαιη αὐτούς, ααοἀ ποαὰδ 
ΒΌΘΙΘοΙΟ ᾿ηβ η εἶν! ἔδοῖ! οδΥ ΘΠ. 5 
πεαὰθ α||}ὰΔ αὐτοῦ ρτὸ αὐτόσε 
ῬΟοΒ[τϊ οχίδης ΘΧθηρ]8. --- τότε 

αὐτοῦ ἐσπέμπειν οοὐά. Οἷ, ἀάη. 
. ποιεῖσθαι ἴῃ οοἀ 4. ἃπίε νεῦῦα τὴν τὲ νῆσον 

ννς͵ σπουδὴν ποιεῖσϑιαι. 
Ηδϑο νϑῦθα δὸ ἰοὺ, 400 ἰη οοἀᾷ, 
βου ρίδ βαηΐ, οΟἸ]οοαία, 5 49η- 
ναΐους μᾶλλον σπουδὴν ποι- 
εἶσϑαι ἐχ νεῖθοὸ ὑπονοῶν Ρεη- 
ἄθγθ ρυίδηγιβ, πὸπ 50}1πῚ ἰυη- 
οἴατα οαγδηΐ, 564 εοἰἶδτῃ, ᾿ἰοεὶ δέ 
νοὶ βἰ παῖ. αὐἱὰ δα! οτῖδ, Ῥεγ- 
Βρίοι πϑαιὶν, δὰ αὐοά (θΙρι5 
τότε ϑρθοίοί δὰ ουϊπᾶτη Γαΐ 
ΑὙΠ ΘΠ θη 565 τη ΔΙ Οὐ ΠῚ αἰ] 1ρ᾽6 {18 Π| 
Δα ΠΙθυῖ558 θ᾽ 6 πη οβίῃθπ 65 βυβρὶοᾶ- 
ἴὰ5 511. 51 νϑγο, ἰὰ φιοᾶ ἀπὰπὶ 
τεβίαι, δα δαϊβοίΐνα ἀξιόχρεων 
τη ἤναπι ΓΘνΟΟΔΠΊ15., ρϑίοὶ 10- 
{ὰπΠ| ἱποῖβ απ 8]16η18. ν 8. ἱπι- 
τηϊχίθτη ἴῃ ϑυυτῃ ἰΟΟυ πὶ ἰγϑη5- 
Ῥοποηάαμη 6556. Ὁυοᾶ δηΐθ 05 
Κυαθροῦ εὐ Ο]α55. 1η06}]χθυηΐ, 
Τη θυ ρυθίαγα ἰριίαῦ: απο αἱ ἴῃ 
Το ἀϊσπᾶτῃ, οαἱϊ ΑὐΠοηΐθη- 
565 ΠΙᾶρὶ5 βίπαϊ πὶ ἱπΠΡ 6 ῃ- 
ἀογθηΐ (ργορίου. πιϑίογαπὶ ὙἱτῸ- 
ΓᾺΠῚ ΠΕΠΊΘΓΙΠῚ ΘΒΟΘΠΒΙ ΟΠΪΒ4 08 
[ΟἹ ΠΠ 8 6 π1), τὰ Ὁ Θέ α τα Ραγδθ δι, 
Ῥγδδοίθοσθεδ:: δηϊηϊδανθυαβ τότε 
Ορροβίταπι 6586 ριΆθρτοββο πρό- 
τερον. ΟΥ 1 180, 1. -- μετα- 
πέμπων. Οἵ. δάη. 1 112, 8. 

84. Κλέων δέ. Ἐϊΐϊωης πο- 
γα πὶ οδριιΐ ἱποίρετθ ἀθθεθδί. --- 
ὡς ἤξων, ἰ. 6. ὅτι ἥξοι. ΟἿ. 
ΜΕ, υ. 8 ὅ609, 7 0 εὖ Ἰηΐνᾶ 08, 
6. --, ἅμα γενόμενοι) ἤγουν 
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στρατόπεδον κήρυκα προκαλούμενοι, εἰ βούλοιν-- 
το, ἄνευ κινδύνου τοὺς ἐν τῇ νήσῳ ἄνδρας σφίσι 
τά τὲ ὅπλα καὶ σφᾶς αὐτοὺς κελεύειν παρα- 
δοῦναι, ἐφ᾽ ᾧ ᾧ φυλακῇ τῇ μετρίᾳ τηρήσονται, ἕως 
ἄν τι περὶ τοῦ πλέονος ξυμβαϑῆῇ. 

πρῶτον μὲν 5}. »εθὺ προσδεξαμένων δὲ αὐτῶν μίαν μὲν 
ΔΕ ἐπλῖνα. ἡμέραν ἐπέσχον, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀνηγάγοντο μὲν 
ὧν ἀποβαί- νυχτὸς ἐπ᾽ ὀλίγας ναῦς τοὺς ὁπλίτας πάντας ἐπι- 

ἘΠ: ταξις βιβάσαντες, πρὸ δὲ τῆς ἕω ὀλίγον ἀπέβαινον τῆς 
δαιμονίων, νήσου ἑχατέρωϑεν, ἔκ τὲ τοῦ πελάγους καὶ πρὸς 

τοῦ λιμένος, ὀκχταχόσιοι μάλιστα ὄντες ὁπλῖται, 
καὶ ἐχώρουν δρόμῳ ἐπὶ τὸ πρῶτον φυλαχτήριον 
τῆς νήσου. ὧδε γὰρ διετετάχατο. ἐν ταύτῃ μὲν 
τῇ πρώτῃ φυλακῇ ὡς τριάκοντα ἦσαν ὁπλῖται, 
μέσον δὲ καὶ ὁμαλώτατόν τὲ καὶ περὶ τὸ ὕδωρ 

συνελθόντες ὁ Κλέων καὶ ὁ 
Ζημοσϑένης. ϑὅοΠο!. ΟΥ̓ γιγνο- 
μένοις δίχα Ι64, 1 εὐ Τδοῖεὶ 
ψοῦθἃ 5] ἃ ἢ 8 Γογτοπί Ηἰϊβὲ. 1 
28. --- ἐφ᾽ ᾧ. Οἵ, δάη. 1 108, 
1: πὰ τηρήσονται ΞΞ- τηρη- 
ϑήσονται. -- περὶ τοῦ πλέ- 
ονος ξυμβαϑῇ) - ὡς ἂν εἶ 
1εγε" καὶ περὶ τῶν ἄλλων 
πραγμάτων, ἕως τέλειαι, σπον- 
δαὶ “γένωνται καὶ παντὸς τοῦ 
πολέμου ἀπαλλαγή. 8610]. 
ψεοῦίο: ἀοποο δἰϊααϊὰ 46 τὸ- 
Ἰᾳαιο (ἄθεον ἀδὰ8 ΜΝ εἰ θυ δ) 
οοηνοηϊββοί, Οἵ Π 86,8. 1Κἡ 
117:.1. ἼΘΌΡης -Θὕ:: 9.0: ΞΒΕῚ: 
810. Τιδοη. 731. Ροϊγ. ΙΝ 81], 
14, Οδ88. Ὀίοηῃ. ΧΧΧΙΧ 98, 4. 

ὕδρ. ΠΕ ΕΤΩΙΞ ἐπ’ ὀλίγας 
ναῦς. ,, Ἐπὶ “γὰρ τὰς πολλὰς 
ἐπεβίβασαν τὸν ψιλὸν ἄλλον 
ὅμιλον. " Δούκας. γιὰ. 82, 
ὥ, Ὅς κακοφωνέίᾳ, απδε ἴῃ Ποῦ 
δηπηιϊαίο νἀ θῖν ἴΠ 6586, οἵ, ἴμοὉ. 

Ῥαγδὶ, ατγ. Τρ. 16. --- πρὸς τοῦ 
λιμένος. ,,ΟἿ. 1Π 21, 1 πρὸς 
Πλαταιῶν, ΙΝ 180,1 περιπλεύ- 
σαντες ἐς τὸ πρὸς ΠΡΟ Υο, εἰ 
Ῥυκ, Ααἀὐ: 8ἀ. 1 62, 
8. ἢ] ἐμ ἐνόγᾳ ψῳ Οἱ ἐν 

τῇ νήσῳ ΒΌρρ]οὶ 801}10],) 6 ἢε- 

χίομθ οἵ, δάπ, ΠῚ 18, 3. --- ὦ ἐ- 
σον δὲ εει, οϑρμαρίαθ ἰη88}8 6 
οοπίοπιρ]ίΐομα ἀθβουὶρίῖο ΤησοΥ- 
αἰἀ15 ὀρυδρῖθ 1Ππϑιγαίαν; ΡΙϑηῖ 165 
οἱ ἴοη8 'ἰπ τηρᾶάϊα ἰηϑαϊα, τὲ 
ΤΔοραδοπιοηϊ, οοηβοάουδηΐ, νουίοχ 
56 ἱπρατῃ ἴῃ ρᾶτία ΒΡ θῃίγ ΟΠΆ}}, 
400 56 Τϑοθρουαηΐ, ορίϊπηθ τθοο- 
σηοβοθηΐαγ, ΜΗ ΙΟἢἶβ τα 8 Ρρ8- 
γΠῚ 5.8 Ὀ}ΠΠ6ν ἰδοίαθ ἰπ Ποὺ ἰὰρῸ 
ΤΟΙ ααἶδ8 ΠΠΟ ΒΈΌΡΘΓΘΒ5Β8. ΠΘΠΠΟ 
ΒΡΟΓΑΟΙ ; 564 τυΐϊπᾶθ αυδοάδηι 
ΒΡΘΟΌΪα 6 γϑοθη ον ]8Β δοά θη Ιθ00 
γδροεϊππίαν, ΚΤ 6 ἃ Κ., ἃρυα ποῖα 
νἱάθ ρἴατα ἰπ Τὶ, Ρεῖορ. 1 ρῥ, 408 
5844. 5ῖνα δρυὰ Ουνί. Ρεϊορ. ἢ 
Ρ- 1718 58ᾳᾳ. Ιήέσον 5υθδβίδηίίνα 
βῖπθ δυ οι! Ἰορίπηιβ ἰᾶτὰ ἢ 81, 
8. ΗΙ 78, 1. -- τὸ ὕδωρ. 
Π|ὰὰ ἁλμυρὸν ὕδωρ 20, 4 ἴη- 
16] ορὶς Ηδδοῖ., οὐ ΒΙοομηῖ, ἴῃ δα. 
ποὴ ἰοηίοτῃ, ᾿αποπι ἴηβαϊα ποπ 
γιά δαίον σοη ἰ πυΐ556, 56 ραίθιιπι 
6556 ἴῃ Τιοδ ΚΙ ἰαθυ!α οἶγοα τηθ- 
ἀἴϑπι ᾿πβυ]ατη οΟἸ]Οσαίατα δἀηοίδί. 
Το κὶὰβ ἰδτήθη ἔοπίθπι ν δ] ᾿ἰΟΟᾺΠΊ, 
πᾶς ρῥγδθοῖριιθ ροίϑδίυν. δαπᾶ, 
αἰ δἷν τηρᾶϊα ἔδυ ἴῃ ἰηϑῖδ ἴῃ 
ΤΡ δὰ νἱρίηιὶ ρθᾶθβ δχοδνϑίϑ, 
ἃ Ραΐθο 5110 ρῦορθ δαυβίγα᾽ ἐπὶ 
ΟΧίγοτη 6 πὶ ᾿πβοϊδθ Ῥᾶτιὶβ δὰ 
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ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ, ΑΥ̓͂ 80. 31. 32. ΘΙ 

- οἵ πλεῖστοι αὐτῶν καὶ ᾿Επιτάδας ὁ ἄρχων εἶχε, 

μέρος δέ τι οὐ πολὺ αὐτὸ τὸ ἔσχατον ἐφύλασσε 
τῆς νήσου τὸ πρὸς τὴν Πύλον, 
᾿λάσσης ἀπόκρημνον καὶ ἐκ τῆς γῆς ἥκιστα ἐπί- 

ὃ ἦν ἐκ τὲ ϑα- 

μαχον᾿ καὶ γάρ τι καὶ ἔρυμα αὐτόϑι ἣν παλαιὸν 
λίϑων λογάδην. πεποιημένον, ὃ ἐνόμιζον σφίσιν 
ὠφέλιμον ἂν εἶναι, εἰ καταλαμβάνοι ἀναχώρησις 
βιαιοτέρα. οὕτω μὲν τεταγμένοι ἤσαν. 

ΤΣ Οἱ δὲ ᾿4ϑηναῖοι τοὺς μὲν πρώτους φύλα- 
κας. οἷς ἐπέδραμον, εὐθὺς διαφϑείρουσιν ἔν τὲ 
ταῖς εὐναῖς ἔτι ἀναλαμβάνοντας τὰ ὅπλα καὶ λα- φϑείρονται. 

ϑόντες τὴν ἀπόβασιν. 

δρ. 81. 8 2. 

ΟΥΘ 6 πὶ σου ἢ (18 νἀ θίον ἀϊβίϊη- 
σῦεογο, ἘΕὈπίοθπη ἰΐε πὶ ἃρποβοὶί 
Ουτι. 1. ἀ. Ρ. 178, ϑαυρεοιΐα5. τὲ 
β'πθ οᾶυβα Κγιθο. 80 6556 την] 0, 
γεγο: πηθαϊδτη ρδΓ(Θ ΠῚ 6 8 Π|- 
406 ΡΙ ΔῊ ΐΒΒ᾽ ἃ ΠΊ οἴ ΟἶΤΟᾶ 
Ἑοηΐομι βἰΐδηι, --- αὐτὸ τὸ 
ἔσχατον. Οἰπἶοβαπι νἱάθιαγ 
αὐτοῦ ἴῃ οοἀά, ἐτδάϊιιπι ρτὸ 
αὐτόϑι δορθρίαθπι, δὰ Ερἰ(αάδηι 
τοἰδίατη ἱπθρίσμῃ) οϑύ, Ουδύθ εχ 
Βαιοεῦὶ οοπίθοίιγα αὐτὸ ΔΝ ΘᾺ 
γη5. -- ἔκ τε ϑαλάσσης ᾿ 
καὶ ἐκ τῆς γῆς. ἴὰ αἀϑὰ ΝΕ 
Ὁ} δα θη ᾿μαθαυδ 5 Χεη. ΗΕΙ]. 
Ὗ 83,26 μήτε ἐκ τῆς γῆς μήτε 
κατὰ ϑάλατταν. Οἷ ἰρϊά. ΥἹ 
2, 8. -- λέϑων λογάδην πε- 
ποιημένον, φτορτι. ἔδοταπι 
ε ἰαρίάϊθ 5 ἰδ, αὐ Ια σ οΓθη- 

6 Ἰαρίάϊθυ5 ποἢ 
οδοβϑὶβ, Π0ὴ ἃϑοῖὶᾷ ἔϊοι 5. Οἵ, 
δάη, 4, 2, -- καταλαμβάνοι. 
Οἵ. δάη. Π 18, 1. 
Ὅδρ. 92. 8 Ἵ 

εὐναῖς ἔτι. 

᾿ς - 

ἐν τε ταῖς 
Ηδθο ἱπηρθηᾶᾶ 

᾿ Βαηΐ οὐπὶ διαφϑ'είρουσιν ψεθο. 
Οἵ, ἀθ οπιῖββο ὕντας ἅδη. ΠΙ 
112, 8. Ηδδβῖο ἰΐν ᾿ὰοαῦδτ. ΤΟ, 

. 118 δὺϊ καί νεὶ οἰΐδπὶ ἢ ροβί 
τι δυὶ τέ δηίς τὰ ὅπλα, αυδ- 

Ἰθτὰ ρδγιοαϊαῖὴ δχοϊἶββα παπιὶ- 
Ὡδη δάπιο ν᾽ ϊθ56 αϑβονοῦδαΐ, οἰβὶ 

αὐτοῦ τὸ ἔσχατον οοἀά. Οἶ. δά. 
οοηϊθοίατα τούσχατον φτορίογ ΠΠ 46, 

ΒΕΚΚΟν 46 
Αι τὸ ἔσχατον ΙΥ̓ 88. 92. 

καί φοβὶ ἔτει ἰδᾶπὶ ΑὈγθβο 5, 
Ἠ εἰβιείυβ, ΒδΌΘΥ ἱπίθυ 556. βαβρὶ- 
Οδα Β.ΠΙ, ϑἀάρηάιπι, δὰ ἀδηϊ- 
αὰθ καί, ᾳυοα ε6ϑὲ δηΐθ λαϑόν- 
τὲς ἸρΔ ΒΡ Οποη υτη δηίθ ἄνα- 
λαμβάνοντας ν᾽ ἀθίαν, Ὑυϊρα- 
ἰᾷτη 5150 ᾿ῃίθυρυθίϑυθ: 5086] Πὶ 
ἴῃ Θα ΠΡ 5. 618 πὴ 1 ἃ πῇ 
(ϑίγαίοβ) ἰπίονυ[ϊοϊα πί, ἀυπῃ 
Δυηἃ οἂρίππί, αποα 1] 8ριηϊ- 
ΒΟΙΠΠὶ ἴροϊββθ, δα ποη ϑίδιϊ πὶ 
Οἰἢρεἶ5, 1ου]οΪ8 5'π}}ΠΠαβα 6 ἃγ- 
Τὴἶβ ΔΥΠΊΔΥΪ Ῥοίαΐδβε εχ βεϊπηδη αὶ 
Βιηΐ, - καὶ λαϑόντες τὴν 
ἀπόβασιν. » Ελλείπει τὸ. 
αὐτούς" ὁ δὲ καὶ ἀναφέρε- 
ται .. πρὸς τὸ ἔν τε ταῖς 
εὐναῖς." Δούκας. Τὰ ἰάθο 
γεοίς ἢενϊ, ααΐα λαϑόντες τὴν 
ἀπόβασιν, 5ὶ Βθῃίθη τ πι 5ρθοίο- 
ττι5, Ἰά6 πὶ δία 6 τὴν ἀπόβασιν 
οὐ προϊδόντας ναϊοδῃΐ, δἀποίδι 
Ατη. (Οἵ. ψορθα ΠῚ 119, 8. Ἀο- 
ουβαῖνὶ τὴν ἀπόβασιν, 41] γΘηὶ 
βιρηϊῆοαί, αὐδπὶ ἰαἰθηΐθβ ροῖ- 
Ρδἰγανθυαηί, ΘΧΘΠΊΡΪα, 486 Αἴουτὶ 
Ῥοββαηΐ, πΘΌΪΓΟΓΙΠῚ διηΐ δάϊο- 
οἷν ψνϑὶ φρῬυοποιηΐϊηῖϊβ (ὙΠ 15, 
ΝΠ 17.5.9: Εαγ, ΙΡΒᾺ. 
ΑὐἹ], 516). ἐραξνελθηον (Δ. 6 
ουη δὰ Κγσιθο, 8 460, θ6. 
Αυδτηαυδηι ΡΟΣ ᾿σθί, δη 
ποιούμενοι δηΐε οἰομένων οχ- 

οἵ πρῶτοι 
φύλακες τῆς 
νήσου δια- 

ἔπειτα οἵ αλ- 
οἰομένων αὐτῶν τὰς ναῦς οι ᾿4ϑηναῖοι 
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ἀποβαίνουσι. κατὰ τὸ ἔϑος ἐς ἔφορμον τῆς νυχτὸς πλεῖν. ἅμα 3 

τὴς εὐνομορίς δὲ ἕῳ γιγνομένῃ καὶ ὃ ἄλλος στρατὸς ἀπέβαινον, 
σϑένους. ἐκ μὲν νεῶν ἑβδομήκοντα καὶ ὀλίγῳ πλειόνων 

πάντες πλὴν ϑαλαμιῶν, ὡς ἕκαστοι ἐσκευασμένοι, 
τοξόται δὲ ὀκτακόσιοι καὶ πελτασταὶ οὐκ ἐλάσσους 
τούτων, Μεσσηνίων τε οἵ βεβοηϑηκότες καὶ ἄλλοι 
ὅσοι περὶ Πύλον κατεῖχον πάντες πλὴν τῶν 
ἐπὶ τοῦ τείχους φυλάκων. Δημοσθένους δὲ τά- 8 
ἕαντος διέστησαν κατὰ διακασίους τε καὶ πλεί- 
ους, ἔστι δ᾽ ἡ ἐλάσσους, τῶν χωρίων τὰ μετεῶ-. 
ρότατα λαβόντες, ὅπως ὅτι "πλείστη ἀπορίᾳ ῇ 
τοῖς πολεμίοις πανταχόϑεν κεκυκλωμένοις καὶ μὴ 

ΟΡ. 875. 8. 2. ἀπέβαινον. 
νἱὰ, 81, 1 εὐ ποὺ οᾶἂρ. 6δΧχίγ, 

ϑαλαμιῶν βουϊδὶ ἰαᾳθοὶ Ηογοάΐϊδη. 1 ῥ. 119. ΠΡ. 8ὅ8. 
γυϊσαίαπη οϑὲ ϑαλαμέων. 

τοξόται τε εοὐἀὰ. Οἵ δάπ, 
8 8. κεκυκλωμένοις. 

Β. κεκωλυμένοις. 

οἰάονῖι, -- ἔφορμον τῆς νυ- 
κτὸς. ΟΥ, 928, 2. 
8.2. καὶ ὁ ἄλλος στρα- 

τός. Ῥυδθίθ. οουπρθηΐοϑ 1105 
σΥανὶθ Υπιδίπν δ 6 τα 65 ἘΣ. 
-- ἑβδομήκοντα. Οἵ. 93, 2. 
-- πάντες. ,,ΙὴῬ1115 ἀπδηὶ ἀθοοπὶ 
τὰ ααϊησοηί!. Ν.. ὙΊΒΟΠΘΥ. 
Μιυβ. οϊνει. 1 Ρ. 8598, -- ϑ3ϑα 1α- 
μιῶν. ,,ΤΙΠδΙαταϊ ἴῃ ἢ πη 8 Τϑπιὶ- 
σαπι οτᾶο, πιράϊι8 Ζαυρίίδα [βῖνθ 
Δυρὶια 67, ΒῸ Ρ ΘΥΙΟΥ νου οΤ γα πα, ἡ 
Ηυπ45. Οὗ Βορϑοκι, Τὰρ. ρυ0}. 
τοὶ πᾶν. ἢ. 114544ᾳ. ὩΤΠΑ]ΔΠΊΪ0 8 
ΔΓΠῚΪΒ ὈῬΓΟΥΒΙΙ5 ΟΔΥΙΪδ85886 οὐ δὰ 
ῬΓΟοΙαμἀὰπλὶ ποὴ ἰάοπθοβ ἔμϊ556 
νι ἀοῦὶ δἀποίαέ ἄστη, Οπιηΐηο ἰὰ- 
Ππηθη ΔΙΙ4τΐ ΤΘΠΊΪΡ 68. ἰπ' ΠΥ 5 
τοἸπα πο ηάϊ οὐδηΐ, - ὡς ἕκα- 
στοι ἐσκευασμένοι, 8810 
αυΐδαὰε πιοάο δυπιὰεΐ, 
Ἐσκευασμένοι ΟΝ 83, 2 
Ἰορίτατ; ἀδ ἰὈτγπλϊα ὡς ἕκαστοι 
οἵ, δά, 1 ὃ, 4. --- τοξόται δὲ 
ὨῸΠΟ Κτιρρ. ΔυρΘίΟΥΘ. ΒΟΥ ΡΒ ΠῚ 18, 
αυοὰ ΘΓαν 8 αὐτηδίαγαθ τ εἴ 118 
81, 1 ἴῃ ἰδ απ ΘΧΡΟΒ[ 18. ἰδ 

(455. 

Ιπ ρῥΙ γίδια ᾿ἰθτῖ8 ἐπέβαινον. Αὲ 

Ιπ ᾿ἰρτὶς 

Ααρ. ΟἹ. Ρᾳ!. Ο, Βερ. τ. ὕδὰγ, 
κυηλ 

Τη Τὶ. οὐ αι. κεκωλυμένοις. οι. ἢν. Πδη, 6 

6Χ Ορροβίϊο ἰηίεγ 8586 αἰβόθγημη- 
(ὰ} ὙΘΠΊΪρ68 ΥΠΊαιΪ οἱ τη} 65. 16- 
νὶβ δυπιδίαταθ, Νϑαῖθ ΘηΪΠῚ 5815 
5᾽ 1118 δαπΐ Θχθιηρ ἃ μὲν --τερᾶτ- 
(ἰσα γάτα. ᾿πΊθυ 88 ΓΘ Οηἀθηί{π|Πὶ 
Ι 144..2., 11 10, 2. ΠΙ 46, 2. 
Οὐπη βαρὶ αν δἰ σηϊ Ποοπίαν 28, 4 
ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΥΑ Ϊ, ἃθ στο ΟἸά556Π0Ὸ ογθ- 
ἀϊπηθβ αυδανϊηροθπίοϑ ΟἸθοποπὶ 
Ροϑίμυ!αθβθ, ἀυρ ϊοοπὶ ΠΕΠΊΘΥ ΠῚ 
ΒΟΟαΠῚ οὐ χῖ886 ΠΘαι6 πος ἃ ΤῊ, 
᾿παἀϊοδίαπη 6586; γϑυὶ τη]. βἰτηϊ- 
Π1ὰ5. ν]ἀθίιν ΔΙ οραῖγο ἰοοῸ ὕ οἱ 
ώ͵ ΠΟΥ 856 6586 οοῃηηιίδία. --- 
οἵ βεβοηϑηκότες. γιὰ. 9,1. 
-- σοι περὶ Πύλον κατεῖ- 
χον. Ὅε ἰπίνδηβίεῖνο κατέχειν 
ψΟΙὶ ἀ8ὰ οἵ, δάη. 1 10, 1. ΠῚ 
89, 2, Μαϊθηι [ἰᾶθο, αἱ Οουπὶ 
Ταοῖίο (πη. 1Π| 117 οἱ 4].) Ἰοαυᾶ- 
τὰν, αποίααοὺ οἰτοόὰπῃ ΡγΥ- 
Ι.τπὸ ἀροραπί, 4116. ἀϊθ ππὶ 
ΡΥΠῸ8 βιαπάθη. »υΟἱς ὙἼΠΙ 28, 
2 ἐπὶ Ἴασον, ἐν ἣ ̓Δμόργης 
κατεῖχε. ΑΤὰ, 
8. 3. διέστη σαν] ἐτάχϑη- 

σαν μεμερισμένως. ϑο))ο), --- 



ἥι 

ἱ 
Ἵ 

δ ὦ Ἢ-: Ἵ, 

κ᾿ 

ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (Υ 82. 83.) ΓῸ 

ἔχωσι πρὸς ὅ τι ἀντιτάξωνται, ἀλλ ἀμφίβολοι γί- 
γνῶνται τῷ πλήϑει, εἰ μὲν τοῖς πρόσϑεν ἐπίοιεν, ὑπὸ 
τῶν κατόπιν βαλλόμενοι, εἰ δὲ τοῖς πλαγίοις, ὑπὸ 
τῶν ἑκατέρωϑεν παρατεταγμέ νῶν. κατὰ νώτου τε 
ἀεὶ ἔμελλον αὐτοῖς, ἡ χωρήσειαν, οἵ πολέμιοι ἔσεσϑαι 
[ψιλοὶ] καὶ οἵ ἀπορώτατοι, τοξεύμασι καὶ ἀκον- 
τίοις καὶ λέϑοις καὶ σφενδόναις ἐκ πολλοῦ ἐχον-- 

τὲς ἀλκήν" οἷ “ηδὲ ἐπελϑεῖν οἷόν τε ἦν᾽ {ρ' ἤ ἦ φεύ-- 
γοντές τὲ γὰρ ἐκράτουν καὶ ἀναχωροῦσιν ἐπ- 
ἕχειντο. τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ ὃ 4ημοσϑένης τό 
τὲ πρῶτον τὴν ἀπόβασιν ἐπενόει καὶ ἐν τῷ ἔργῳ 
ἔταξεν. 

89. Οἱ δὲ περὶ τὸν ᾿Ελπιτάδαν καὶ ὅπερ ἦν τοῖς μὲν 
ὁπλίταις οἵ πλεῖστον τῶν ἐν τῇ νήσῳ, ὡς εἶδον τό τὲ πρῶ- 

τηᾶτρ. ΟἹ. κυκλουμένοις. 
Βεπβὰ .), νυϊσαία ἰδπηθη ἃ ΒεκΚ, 
βεγναίδ ΔΡΙΔΟΣ νἶβ αβί. 

Κεκωλυμένοις εἰδὶ ἀδἴεπαϊ Ρο(εβὲ (εἴ, 
οὐ ρ!δυίβαιθ δἀϊίογα πη τθοθπίϊ ΟΥ̓ ΠῚ 

ἔχουσι 1ι. αι. Τιᾶὰν, Ρα]. Μ. πι. Ὑἱπά. Οτδον. Μοβαι. ὕβη. Ὁ. 

ἔχωσι οοτητηθηάδί, 

ἀμφέβολοι, Ἰ, 6. ἀμφοτέρω- 
ὅν νὲ] πανταχόϑεν βαλλόμε- 
νοι. Οἱ. δάπ, 11 76, 8, Ἰηΐτα 86, 
8. - ἑκατέρωϑεν, δ Ὁ ΑΙ ον: 
αΐΤΟ Ἰαίενο. 
ἸΠῚΣ οἵ πολέμιοι... καὶ 

οὗ ἀπορώτατοι, ἃ ἰ6ΓΟῸ 56Π1- 
ῬΘΥῚ οἷβ ἔπίαγὶ οναπὶ μοβίθβ οἷ- 
406 ἰηἶθ68.}551π|}ϊ. ὍἋτηὶ ἴῃ 
ῬΓΟΧΊΤΪβ. ἱρβίιβ ἰονὶβ Δυπηδίμγαθ 
αὐδιίαθοῦ 4086 ϑπ| σοηοῖα αἴο- 
ταηίὰγ (οὗ, Ἀπρβί. οἱ ΚΟΘΟΙΙ. 
Ἠΐϊβι. τὶ τη]. αν. Ρ. 128 54.), οἵ 

ς ἀπορώτατοι, αὐἱ 5. ἀδἤηϊαπίατν, 
ῬΓΟ ᾿ἰρβϑὶβ ψιλοῖς παρθηᾶὶ ϑ8ιπὶ, 
ΠΘ4.6 δ ρΡᾶΓ5 ΘΟΥᾺΠῚ δι ργδθίου 
608. 6856 ΡΟΒΒαηί, ϑοααίίαν, αἱ 
ψιλοί 4Ὁ ἱπιουρυθίθ δὰ οἵ ἀπο- 
ρώτατοι Δάβουρυππὶ ἴπ ΔἸΙθπτιπὶ 
Ἰοοιιπι ἰτη πη συν οῦῖς, Οοηίνα (1485. 
νἱά 6 Απηαὶ. ΡῬὮΙ. ν. 8323,. 6 
γο 66 ἀπορώτατοι οἵ, δυϊά, ἀπο- 
ρώτατος, ἀντὶ τοῦ πρὸς ον 
οὐδένα πόρον ἔστιν εὑρεῖν᾽ 
οὕτως ᾿Ισαῖος, Ὀϊο (455. ΧΙΙΧ 
6. εῖβι, ἰ014, δα ΧΧΧΥΠΠ 

Ορροϑίταπι ἀλλ᾽ ἀμφίβολοι γίγνωνται 5οτὶρίιταπι 

8ὅ. Εηρε!ῃ, δὰ Ρ]αί. ρο]. ϑὅοου, 
18 ἀ. 514}}0. 84. ΡΙαί. 1γ58. 228 ἢ 
οὐ Ὠἷο ΠΟΌν,, 4] ΘΟΠΙρᾶγᾶὺ ΘΠ ρ] ἃ 
Ηετγοάοίθα, νος ὙΙ 44, υδἱ νἱά, 
Ἰῃίεῦρτ. -- τοξεύμασι ἜΣ 
ἔχοντες ἀλκήν, τ6}15 οὐ ἴᾶ- 
Οα} 15 οὐ ΙἸαριᾶαϊθα5 οἱ ἔμπα ὶ8 
οι ϊ πὰ 5 ΤΟ αν (οἵ, δά η. ΠΙ 80, 2) 
Πα θη 65. Ῥδυϊο βαριὰ 8 2 πο 
ΔἸ ἸΘν 5 δυπιαίαγαθ τη 165. 48 ΠῚ 
τοξόται εἰ πελτασταί οοταπηοπιο- 
ΤΑΓ βαηΐ, 56 ρυδοίθ ἢ05 οιϊδπὶ 
βοοῖ! πᾶνβίθβ. - οἷς μηὸδξ... 
οἷόν τε ἦν. Νερδιῖο οἴιπὶ 516 
μηδέ, «ἃ ἰηδηϊίναπι τοὶαία δϑί," 
εἰβὶ πηδρὶβ δᾶ οἷον τε ῬογπονΘ 
νἱἀθδίυν; 564 αποηϊαᾷη] δᾶ ν]5, 
ααᾷο ἴῃ ᾿ΔΙίθτ Ῥαᾶγίθ νοοῖβ μηδέ 
ἰποβϑί, οἵπὶ ἐπελϑεῖν οοΠδογοί, 
πορϑίϊο δα Ἰάεπὶ δοροτηπηοἀδίδ 
68. -- φεύγοντες ... ἐπ- 
ἕκειντο. ΟἿ, βἰπιῖ!65. Ἰοοοὺβ 1 
19, 0. ἘΠ ΟΝ θὺ τς ἀπάβαβεν 
ἐπενόει. {ΐ, δάη, 29, 

ὅαρ. 88. 81, καὶ ΟΠ 
ἐν. νήσῳ. Ἠϊ5 Ἔχρ]ϊοατὶ βαρο- 

“Μακεδαιμό- 
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ψιοι οὐ δύ- Τοῦ φυλακτήριον διεφϑαρμένον. καὶ στρατὸν σφί- 
τ θύῃ προσ σιν ἐπιόντα, ξυνετάξαντο καὶ τοῖς ἀπλύμις τῶν 
ἀριλοὶ καλῶς ῥά είϑομν ἐπῇσαν, βουλόμενοι ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν" 
ἀμύνονται, ἐξ ἐναντίας γὰρ οὗτοι καϑειστήκεσαν, ἐκ “πλαγίου 

δὲ οἵ ψιλοὶ καὶ κατὰ νώτου. τοῖς μὲν οὖν ὃπλί- 
ταις οὐκ ἐδυνήϑησαν προσμῖξαι οὐδὲ τῇ σφετέρᾳ 
ἐμπειρίᾳ χρήσασϑαι᾽ οἵ γὰρ ψιλοὶ ἑκατέρωϑεν 
βάλλοντες εἶργον, καὶ ἅμα ἐκεῖνοι οὐκ ἀντεπ- 
ἤσαν, ἀλλ ἡσύχαζον᾽ τοὺς δὲ ψιλούς, ἧ μάλιστα 
αὐτοῖς προσϑέοντες προσχέοιντο, ἔτρεπον, καὶ οἱ 
ὑποστρέφοντες ἠμύνοντο, ἄνθρωποι χούφως τὲ 
ἐσκευασμένοι καὶ προλαμβάνοντες ῥᾳδίως τῇ φυγῇ 

Οαρ. 88. 8 1. καϑεστήκπεσαν οοὐὰ. Οἱ, 54. 26, Υ. 
8 2. ἠδυνήϑησαν οοὐΔ. Ηοο ἀπὸ ἰο60 γογθυπι δύνασϑαι 

ἴῃ ΟΠΊ δ 15. ΠΡ γῖ5 δαρτηθηΐαπι ἦ παθοὶ: μέλλειν εἰ βούλομαι υϑίᾳυς 
ἃραὰ ΤΊ, δἀάϊίο ὲ ἀὐβθιίαν. ὧν Θ.8}}. Ουδοβί. ρυδπὶ, Ὁ, 17, 

ἐπιϑέοντες Μ, τὰ, Αγ. ὅν. Ῥδη, Μοβαα, ἢ. Ἐν 1, 6 ἀυρ! οί 
προσ- οἵ, ᾿ 9. ἢ: 

καὶ οἵ Αὐσ' ΟἹ: ΨΗΙΝΣ Βα], Οὐ. Βαυίίηι, ατ, 8 126, ὅ. Μαίις 
. 8.280. γυΐρο εἰ Βεκῖς. καὶ οἵ. 

τῆς φυγῆς Ὁοαα, Οὗ, δάμη. 

τῖονᾶ ὃχ 81, 2 Ἰἰαυοί. 6 πθιρο μέας δἀάρηάαῃι) [υϊδθεί, 410 
να. Μαι. αν. 8 442, 8 οἱ δάη. 
ϑδθρο πρυΐγο γδίαιν᾽ [τὰ αὐδὰν 
Τδοῖία5.  οἰαι ρον ἔστ πριταποάᾶ 
οὔνίαπ οἱ ναδϊϊάὰη οὐαί 
Απη. ΧΙΝ 87.. Αδᾶο δάῃ,. 188, 
1. --- ἐξ ἐναντίας, αἀνονβὰ 
ἴγοηίθ, ἃ ἔγοηΐθ, ἰδριηίαν 
οἰἰαπὶ 8ὅ, 8, Χοη. Ογν. ὙΙ] ᾿ς 
20, υὐὶ οἷβ β' τον ἐκ πλαγίου 
ΟΡΡΟΙΪ ἀοοοὶ ΒΙοοηι,, 4110]. ΟΥἁ, 
βοῦν. δὰ ΟΘηο5. ῥ. 85. οἱ [00. 
Ῥανδὶ. αν. 1 ρ. 868, 

Ὁ δὲ Τῇ ἜΡΙΣ Οὗ 1 
89, 2. - ὑποστρέφοντες, 
γονογίθηίθϑ, νὸὶ] οοηνθυϑβὶ. 
ΘΙ͂Ν ὁ 180}. 2, - ἄνθρωποι 
κούφως τε ἐσκευασμένοι. 
ΗΙ5 γϑυθἷβ γοβροηάοὶ καὶ προλαμ- 
βάνοντες. . τῇ φυγῇ, οὐυϊὰβ 
ὈΔΌΒΑΠΙ οἶδ 486 δδοιηίιν ὁθῃ- 
εἰμ ουὶ νουθα Μ οἷς... οὐκ ἐδύ- 
ψαντὸ διώκειν οβίοπάπηι. ΟἿ, 
12, ῶ, θοῦ ροίογαι χωρίων 
χαλεπότητί τὲ καὶ τραχύ- 
τητι, ηἰδὶ ὑπὸ τῆς πρὶν ἐρη- 

βίπηα! Ῥαυιϊοαϊδθ τὲ ἰγαϊθοίϊο οχίϊ- 
ἶὐ, Τοῦ οὐ ἡδίασα αἰ ἢ ο ]Π1ὰ 
οὐδηΐ οἱ ρυορίθυ. ᾿πουλ τη 50] 1} 
Βρεια, -- προλαμβάνοντες 
εν. τῆς φυγῆς. »ΡΊαί, ΑἸοχ. 
30, 6 Ζαρεῖον μὲν οὐχ εἷλε, 
τέτταρας σταδίους ἢ πέντε 
προλαβόντα τῇ φυγῇ .... Οἴο, 
41, ὃ. ἄμεινον εἶναι τὸν μὲν 
Κικέρωνα προλαμβάνειν τῇ 
φυγῇ, αὐτὸν δὲ μεταϑεῖν ... 
Ὁ λ6. ΘΧθηιρα ἐδοϊαμι, αἱ δρυὰ 
Τλιιο. βου θη πη ραϊοπὶ τῇ 
υγῇ. Βε]ὰ. Ααἀάθηᾷ. δὰ 

ΡΙαι, Ὑι.. θὰ. Ῥδα], οἱ ΤΊπ)Ο], 
Ρᾶρ:. Ροδίγομι, Αἀ4ς Χϑη. Ογπερ. 
Ἵ, 1 ἐπειδὰν δὲ προλάβῃ ὁ 
λαγὼς τῷ δρόμῳ. Ἐπιοπάδιϊο- 
πϑη ὁοπ νηὶ Ργοοορὶϊ (ρ. 8148) 
ἰπλϊίαιῖο: ἄνδρες ενν κούφως 
ἐσκευασμένοι καὶ τῇ φυγῇ 
προλαμβάνοντες. ΜΝίαϊΘ ἰοῦ 
ΘΧΘΠΙΡ πὶ οαπὶ ρϑηοιἶν]8 Ιοοἱ τῇς 
ὁδοῦ, Ἤν πρόσω οοπιροηῖΐ 
Κυαθρ, τ, 8 47, 1 δάῃη, Αἰᾳιθ 
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Οἱ πιὰρὶ5 ἀοίαιϊσαι05) 65 56. 

ΕΤΟΣ ἩΗἩ. ΘΕΡΟΣ. (ΙΥ̓ 83. 84) θῦ 

χωρίων τε χαλεπότητι καὶ ὑπὸ τῆς πρὶν ἐρημίας 
τραχέων ὄντων, ἐν οἷς οἱ Πακεδαιμόνιοι οὐκ ἐδύ- 
ναντὸ διώκειν ὅπλα ἔχοντες. 

84. Χρόνον μὲν οὖν τινα ὀλίγον οὕτω πρὸς καὶ μετὰ χρό. 
νον τινὰ 6ρ- ἀλλήλους ἠκροβολίσαντο᾽ τῶν δὲ Μακεδαιμονίων μῶσιν ἐπὶ 

οὐχέτι ὀξέως ἐπεχϑεῖν ἡ, προσπίπτοιεν δυναμένων, τοὺς πολεμί- 
ους. μεγίστῃ γνόντες αὐτοὺς οἵ ψιλοὶ βραδυτέρους ἤδη ὄντα, πο ρίας ῬΑ 

τῷ ἀμύνεσϑαι. καὶ αὐτοὶ τῇ τὲ ὄψει τοῦ ϑαρσεῖν τῶν, 

τὸ πλεῖστον εἰληφότες πολλαπλάσιοι φαινόμενοι 
χαὶ ξυνειϑισμένοι μᾶλλον μηκέτι δεινοὺς αὐτοὺς 
ς ΄, ΄ ΄ [κὸ 9 3 Ἁ ἽΨ - 
ὁμοίως σφίσι φαίνεσϑαι, ὅτι οὐκ εὐθὺς ἄξια τῆς 
προσδοκίας ἐπεπόνϑεσαν, ὥσπερ ὅτε πρῶτον ἀπ- 
, - ’ ΄ ς Χ 

ἔβαινον τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι ὡς ἐπὶ Ἴακεδαι-- 
μονίους, καταφρονήσαντες καὶ ἐμβοήσαντες ἀϑρόοι 
ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔβαλλον λίϑοις τὲ καὶ 
τοξεύμασι χαὶ ἀκοντίοις, ὡς ἕκαστός τι πρόχειρον 

ἠδύναντο ΤΙ. γαΐ. Ατρ. ἄτνδον. Ασ, ΟἿγ. 
Οαρ. 84. 8 1. ἀμύνεσθαι ΟΙ. γ6η. Ταρα,, του ἀμύνασϑαι. 

ΤΠὰὰ ρ]αοοί, οὐ 88, 2 ἱπιρουθοία ἰθρϑηΐιν οἱ ἀ6 ἀβϑϑίἀ ἃ ρᾳσπὰ ἃσα- 
{Ἐ. Οἱ. δάμη. 

οὖν αὐτῶν ἀρυὰ Πίοηγπ. Ρ. 8718 ροϑὶ καταφρονήσαντες αἀδαη- 
ἀν, 486 διιὰ 8010 8 'ρ86 Ποη ἰδρουῖί, 

οὰῃϊ προλαμβάνειν τῆς ὁδοῦ 
ἴα ἀϊοαίαγ, υὐ ἄὰο νϑὶ Ρ]υγ68 
ϑδάριη νἱὰ δαῃΐ (οἵ, Πδνοά. 1Π 
106. Ραι5. Π 28, 6), ᾿ιϊο πῃ 
Ῥοββϑαηλ. 5. ΠΡ τῆς φυγῆς 
προλαμβάνειν 4] 50}1 ἔπ ρα πὶ 
οαρίηΐ, Νεβαὰθ τλίηιι5 φυγῆς 
ΒΘμθ να ΠΟ ἴδγθηάη] 6856 
Οβίθηαϊ: Ἰοοι5 Ὀίοάουν! ΧΥῚ 94, 
4, 40.818. Εἶτι5 510 γαίϊο, αἰ! αοὶάς 
ἌΡ ΕἾ Θη5, [0] θηΐηὶ προλαβεῖν τῆς 
διώξεως ΠΟΙ δϑί ρΡ δύββδαᾷαι θη ὸ 
Ῥιδονθηΐνθ, 568 ΡΥ 56 Θὰ {10 ἢ 6 Τὴ 
(Ρουθ α θη (68) ρυδονθηΐγο, ἢ 6 
Ἰοῦο Ῥϑυππὶ 5᾽}}}1 60, 2 οἵ, δάη. 
ἀρ. 84. 8 1. βραδυτέ- 

ρους ... τῷ ἀμύνεσϑαι, 
ἀοίεομβίοηα (ὶ. 6, δϑϑίαυο 
ἢ ο5ιϊ5 ρΡυορυϊβαπάϊ Δ 0Υ 6) 
ἴᾶτη ἰδνιάϊον οβϑ (αυδηὶ δ θᾶ 

Ο 
58. τῇ ὄψει φαι- 
φόμενοι, δάδροοίι ρῥ]ατνὶ- 

ΤῬΒμογαϊαϊθ Ο], ΤΙ, ϑϑοί, 1. 

ἢ ἃ ΠῚ ἃ Πἰ Πιϊ ΘΟ ρ 6 ΓΘ (8 ῃἰπιο 5 
τ ἃ ΧΊ 16 ΟΟῊ ΓΓν π ἃ ἢ 1), ὁ ἃ πὰ 
νἰἀονοηῦ 856 6558 πὰ ἃ} 1 0 ΡΙυ- 
65. οὔὲ Ὑ{Π|81.1 τῇ ὄψει 
ἀνεθάρσουν ΟἿ ΥἹ 40. ΣΕ 95 
Κιαορ. -- ὥσπερ τοῖοι δὰ 5ὰ- 
Ῥουίτι5 ὁμοίως (οἵ, αάη. 11 δὅ8, 2) 
οὐ βιιρρί. ἐφαίνοντο δεινοί. --- 
τῇ γνώμῃ δεδουλωμένοι, 
ἃ ἢ ΠιΪ5. ΒΟΥ] 6 ΠῚ π᾿ ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ 
ἀοιδοῦ», ΒΟ Οἰν δη. 11 δ; 
8 οἱ ΥἹΈ 11, 8. ΑἸΐϊὰ οχθρία 
Ἰναΐπι5. Γογηιαΐδο νἱὰ. ἃρυα Καιιορ,. 
κα Ῥίομ. Ρ. 186 οἱ ἴῃ ΕἸΙοπάυ. 
Οαδοβί. Αὐνὶ. ρ. 10, --- ὡς ἐπὶ 
Δακεδαιμονίους, ἰ. 6. ἄν- 
δρας σφόδρα πεζομάχους καὶ 
πολεμιχούς““ (56})01.), [6 ρϑυι.- 
οὐ ὡς οἵἍ, αάη. 1ὅ, 1. --- κατα- 
φρονήσαντες. ἨἩΐϊπο ἱποῖρὶι 
ἃροάοβὶβ. ἡ τοῖν ὈΙοηγβὰ5. Ηβ]. 
[Ρρ. 8172 54. ΘΟΠΟοδιϊ ΟΠ πὶ τη 6Π1- 
ὈΓΟΡᾺ ΠῚ θλεἶπ5. Ρουϊοαϊ οομτογίδ πε 

Η 



66 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, λδ΄. λε΄. 

εἶχε. γενομένης δὲ τῆς βοῆς ἅμα τῇ ἐπιδρομῇ ἔχκ-- 2 
πληξίς τε ἐνέπεσεν ἀνθρώποις ἀήϑεσι τοιαύτης 
μάχης καὶ ὃ κονιορτὸς τῆς ὕλης νεωστὶ κεκαυ-- 
μένης ἐχώρει πολὺς ἄνω, ἄπορόν τε ἦν ἰδεῖν τὸ 
πρὸ αὑτοῦ ἱπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ λίϑων ἀπὸ 
πολλῶν ἀνθρώπων μετὰ τοῦ κονιορτοῦ ἅμα φε- 
ρομένων. τό τὲ ἔργον ἐνταῦϑα χαλεπὸν τοῖς 
“Ἰακεδαιμονίοις καϑίστατο. οὔτε γὰρ οἱ πῖλοι ἔστε-- 
γον τὰ τοξεύματα, δοράτια τε ἐναπεκέχλαστο 
βαλλομένων, εἶχόν τε οὐδὲν σφίσιν αὐτοῖς χρή- 
σασϑαι ἀποκεχλῃμένοι μὲν τῇ ὄψει τοῦ προορᾶν, 
ἱπὸ δὲ τῆς μείζονος βοῆς τῶν πολεμίων τὰ ἐν 
αὑτοῖς παραγγελλόμενα οὐκ ἐσακοίύοντες., κινδύνου 

8 23. αὐτοῦ (458. 0]. Ψεπ, Τ. ΡΔ]. 
Βεκ. αὕτου. Οἵ, δάη, 1 17. 

8 8, ἐναποκέμλαστο οταπεϑ5 Ργϑθίον Ὁ. Οἵ, 8ᾶ. ΠῚ 28, 1. 
ἐν αὑτοῖς οὐπὶ ΒΕΚΙ. βου ρϑίμηιιβ ἰην 15. τη ΘΠ ΓΔ ἢΪ8, 486 ἐν 

Βοξ. ΟΥ᾽ .6}. . ΟΡ Εἕ 

αὐτοῖς ᾿αροπί. ΟἿ, 8 2. 

ἴδοονα οὐδίϊ ΟΠ 6 ΠῚ, δὲ οβίθπαϊί, αὰ0 τὶ, Βεἃ δθπθαβ ἰουΐοϑβ, --- ἔστ ε- 
ογάϊπθ εχ βϑηϊθητία βι8 οο] θοαὶ γον, ρουΐεγεραη, Οἱ. δάῃ. 
ἀδθυϊβδθηί, αὐ οἰατγίον δὲ βαανιο [[94,8. -- δοράτια... βαλ- 
ἤροντο οτγαῖϊο.ς θὰ Κ. ϑ8ϑεοὰ ἰὃ- λομένων, οὐ ἰιαβίδϑ, φια ϊθὰ5 
τοῖα Τηυογάϊάθα τϑργθῃθηαϊί, Ροίοθδητα", ἔνδοιδε πη δ 6 Γε- 
ΟἿ, εα. πιδὶ. Ὀαπῦ, ἷ, 6. οὐ ἴδ οα]α (Ποδβιϊα πη) 
Τὴ 8 ὠς ἐξ εὐ πεκαυ- ἰη Ιοντῖοῖβ οοδοῦ !θα5 806- 

μένης. Οἵ, 80, 2. --- ἀπὸ οὐὔὶ ἀδοιηοῃϊοΟΥ ΠῚ, Οατη ἔθ ᾿ 6 η- 
Ρᾶβϑβῖνο Ἰα Ποία την, ἀπᾶς αἰϊαυϊὰ τὰν ([μοράδοπηοη), τα οὐ ἃ 
Ῥτοβοϊβοδίαν, βἰρῃϊβοαί. Οἱ, ΠῚ ἱππμαογοθδηΐ (ἰὰ αὐ Τ]ΘΠΊὈΥῚ5 
86, 6. 82, 7. [ΝΡ 657,2. ΝΙ 20, υἱ πόῃ φῬοββθηϊ). ,;ἩΕΗδης ἱπίου- 
"ἢ ΨΙΠ {1, 8. 89, 1. Κιπορ. ργοίδιοπεὰ πιὰ ἀπθῖαπι τοὶὶη- 

, 882, ὅ άπ, 1. Ἠογῦϑι. δᾶν. 
δμ: Ρ- ὅ0 54. 

8 3. οὗ πῖλοι. Ηϊο πΠοη 6588 
Ρ᾽!6 08, 5816 838, 568, οαπὶ ῬΤῸ- 
ΓΙ οἱ Ῥυϊπια νὶβ ἢτιϊῃ8 νοοὶβ δἰῖ 
ἰᾶπᾶθ οοδοίδο, ἷἴο Ἰουὶοἃ5 
ΕΧ οοδοίΐϊβ δοία 5 οὰἃ βὶρηϊῆ- 
οατὶ ἀδπιοηβίγαιὶ ᾿ρονοβαι, Αἰαιδ 
ΑΥῃ. πῖλον ΜΠακωώνιχον ἃ Ρο]], 
Ι149 ποῃὴ δάἀάϊία οχρ]ϊοδιῖοη 6 
ΠΟΠΉΪΠατὶ οἱ ἀρυὰ Χοπορ]ι. ὕγτυ, 
Ὗ ὅ, 1 πῖλον ἂς 5ίτᾶσυδ 6 
Ιαπἃ οοδοίδ ἔδοίδ ἰορὶ δἄπο- 
ιᾶι, 6 υἀπίνονβα δυπιδίαγα ϑὅραν- 
ἰἰδίατυπι νἱά. ΜῈ6]]. ον. Τί ῥ. 
244 οἱ ἤρυπι, Απίΐᾳυ, αὐ, 1 8 80, 
4υδπη 8 πὶ πδυΐοι πέλους ΠιοΙηΟ- 

αααηλ πὶ ἄπο Ἰοοῖ, ΔΙΟΥΙΠῚ 
δυοίοτοβ δὰ ᾿]ΠῸ ΡΕΒροχἶββα Ῥτο- 
ὈΔΌ16 ἐδι: Ῥαιβ. 121, 8 ἐναπο- 
κλῶνται γὰρ σφίσι [τοῖς ϑώ- 
ραξι τοῖς λινοῖς} καὶ λεόντων 
ὀδόντες εἰ ΡΙΪαϊ. ΟΥᾶ58. 5 ἐν- 
αποϑραύειν͵ τοῖς τραύμασι (56}}. 
τοὺς ὀιστούς).“ ΒΙΟοοπ ἢ, 
εἶχόν τε. χρήσασϑαι, 
πθ4π6, αὐἰᾷ (ἀ6) 8586 ἰρ518 
Γ[δοοτοηῦ, Παρ θη, ἷ, 6. ἴῃ- 
οοΥὶΐ ογδηῖ, απἰὰ ἀσογοηΐ. 
-- ἀποκεκλῃμένοι ... τοῦ 
προορᾶν, αυοᾶ Θοογππηὶ οοὰ- 
Εἰ5 δύ δρίϑ οδϑϑϑί οὐπ δ δοι ]- 
[85 ΡῬγοβριοϊ 6 , ΒΌΡΙ. ἡ» Τῇ 
ὄψει ορροβίι᾽οη15 οδιιβᾶ δα αιταπη, 

8 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 84. 858.) χ! 

τε πανταχόϑεν περιεστῶτος καὶ οὐκ ἔχοντες ἐλ- 
πίδα καϑ᾽ ὅτι χρὴ ἀμυνομένους σωϑῆναι. 

ὕ. “Τέλος δὲ τραυματιζομένων ἤδη πολλῶν οἵ Λακεδαι- 
διὰ τὸ ἀεὶ ἐν τῷ αὐτῷ ἀναστρέφεσϑαι, ξυγαλή- πρέρσο 
ἘΟΣΤῸΣ ἐχώρησαν ἐς τὸ ἐσχάτου ἔρυμα τῆς νήσου, τὸ ἔσχατον 

ὃ οὐ πολὺ ἀπεῖχε, καὶ τοὺς ἑαυτῶν φύλακας. ὡς ἐπῆε 
δὲ ἐνέδοσαν. ἐνταῦϑα ἤδη πολλῷ ἔτι πλέονι βοῇ τῆς ἡμέρας 
τεϑαρσηκότες οὗ ψιλοὶ ἐπέκειντο. καὶ τῶν Δακε- ἀντέχονδι. 
δαιμονίων ὅσοι μὲν ὑποχωροῦντες ἐγκατελαμβά- 
νοντο, ἀπέϑνῃσκον. οἵ δὲ πολλοὶ διαφυγόντες ἐς 
τὸ ἔρυμα “μετὰ τῶν ταύτῃ φυλάχων ἐτάξαντο 
παρὰ πᾶν ὡς ἀμυνούμενοι ἧπερ ὴν ἐπίμαχον. καὶ 
οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἐπισπόμενοι περίοδον μὲν αὐτῶν καὶ 
κύκλωσιν χωρίου ἰσχύι οὐκ εἶχον, προσιόντες δὲ 
ἐξ ἐναντίας ὥσασϑαι ἐπειρῶντο. καὶ χρόνον μὲν 
πολὺν καὶ τῆς ἡμέρας τὸ πλεῖστον ταλαιπωρού- 
μένοι ἀμφότεροι ὑπό τὲ τῆς μάχης καὶ δίψης καὶ 
ἡλίου ἀντεῖχον, πειρώμενοι οἵ μὲν ἐξελάσασϑαι 

ὕᾶρ. 85. ἃ 1. ἀναστρέφοντες αι. Οἵ, 54. ΝΠΙ 108, 2. 
4. δίψης Ραϊ. ρν. Μ. ει. Ὁ. "ν, τϑαυὶ δέψους. ὙΠπαογαϊαϊὶ 

ΐ Ῥοοὺϊβ βοδθηϊοῖὶβ (οἷ, Αββοῖ. Ῥεῦβ. 484. 491. Ατὶβί. Εαυ, 584) 
δΔητα αἰογθῖα ἰὈγπηδτη τοἀἀεηάδηι 6556 ΘΘΉΒΘΤΊΙΒ. 

υἷα 5ϑαυϊῦ ἐσακούοντες."“ δῇ 2.1 ἰεβὶ νἱἀοίαγ. --- τὸ 
Ηδδοῖ, ΟἿ, ααη. 1ΠΠ 112, 4. --ὀ Ἀἔἔσχατον ἔρυμα τῆς νήσου. 
περιεστῶτος. Οἵ, «ἀπ. ΠῚ (ποὰ οτγαΐ ἴῃ δχίγοπίαᾷ ρϑυία ἴῃ- 
θ4, ὅ. -- χρή. ΟἿ ἀᾶπ. 1 91, 5146. Οἵ, 31, ῶ. -- καὶ τούς. 
1. Νεατο γΘΓῸ Ἰάθο, αυοά ΡΙθταπι- 
486 50|8. οὐκ ἔχειν, οὐκ ἐπίστα- 
σϑαι, ἀπορεῖν δπίϊεοοάαππι, ἐλ- 
πίδα τοοῖθ ἃ Κτύπερ, 50]1οἰ τα τα ΠῚ 
6558 δχ᾿βυϊπηᾶτη8. ΝΑΠῚ ΟΥΉΪ850 
ἐλπίδα ον θθ μά απὶ δαὶ καϑ' 
ῦ τι χρὴ ἀμύνασθαι. 

88. 81. ἐν τῷ αὖ- 
τῷ Τ᾿ μανδὺφ εσῦ κε: Εγδηΐ 
Ἰσίταν ἐοδτοίδιϊ οἱ αὐδϑὶ Ιοοο αἵ- 
Ὦτι. Ἔν τῷ αὐτῷ πἰταὶ εΓ Ο 
7, 3. ὙΠ 78. Οὗ κάη. ΠΙ 91, 
4 αἰᾳαιὸ ἰῇ ἅπὺ ΠαθοΥὶ Τὰς. 
Δηπ, ΧΥ 10. --- ξυγκλήσαν- 
τες] συνασπίσαντες, πυκνω- 
ϑέντες. Ξ6Π0]. [πἰγαηβιιῖνα δι τα 

Εχ βαρονΐοτο ἐς τερείθ πρός 
γε] ὡς. 

8 2. πολλῷ ἔτι πλέονι 
βοῇ. θυάπι «πίθ. ὙΥἹἱὰ. 84, 1. 
6 οοἰ!οοαίΐοπθ νουθογιπὶ οἷ, 54. 
Ι80, 4. --ἧπερ..- ἐπέμα- 
χον. ΣὍΓΦ|. 2: 

8 8. περίοδον κυ- 
κλώσιν, ἰ. 6, [δουϊἑαίοη τοῦ 
περιιέναι καὶ κυκλοῦσϑαι. ΟἿ. 
δά, Ἐς ΡΠ Δ 4: ὃς .Ξτ ἐξ 
ἐναντίας. ΘΙ τ 8ὅη..38,01. 
ὥσασϑαι. ϑυρρι. αὐτούς. 

8. 4. ἐξελάσασϑαι. 51- 
ΠΆΝΠ τον ἴῃ πιθαϊο ἐξελάσασϑαι 
ἐκ τῆς χώρας ΙἬΛΠΙ ὅ, 4. Οἱ 

5 Ἑ 



68 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, λε΄. ἃς΄. 

ἐκ τοῦ μετεώρου, οἱ δὲ μὴ ἐνδοῦναι" ῥᾷον δ᾽ οἵ 
“ακεδαιμόνιοι ἠμύναντο ἢ ἐν τῷ πρίν, οὐκ οὔσης 
σφῶν τῆς κυκλώσεως ἐς τὰ πλάγια. 

τοῦ δὲ τῶν 6. Ἐπειδὴ δὲ ἀπέραντον ἦν, προσελϑὼν ὁ 
ππεμϑηγοῦ τῶν Μεσσηνίων στρατηγὸς Κλέωνι καὶ ΖΦημοσϑένει 
κατὰ νώτου ἄλλως ἔφη πονεῖν σφᾶς" εἰ δὲ βούλονται ἑαυτῷ 
πρνξ δ δοῦναι τῶν τοξοτῶν μέρος τι καὶ τῶν ψιλῶν περι- 
᾿Αϑηναῖοι ιέναι κατὰ νώτου αὐτοῖς ὁδῷ ἡ ἂν αὐτὸς εὕρῃ, 

κρότους, τῶν δοχεῖν βιάσεσϑαι τὴν ἔφοδον. λαβὼν δὲ ἃ ἠτή- 
σατο, ἐκ τοῦ ἀφανοῦς ὁρμήσας ὥστε μὴ ἰδεῖν 
ἐκείνους, κατὰ τὸ ἀεὶ παρεῖχον τοῦ κρημνώδους 
τῆς νήσου προβαίνων καὶ ὗ οἵ Λακεδαιμόνιοι 

ᾶρ. 86. 81. βιάσασϑαι οοἀά. Οἷ, Βί4}}. Θυδοδι. σγδπι. 8 7. 
8 2, προσβαίνων οοἀὰ. ρ]οτίᾳαια, γαΐί, Βερ. Ὁ. ΒΕΚΚ, προ- 

βαίνων. Προσβαίνειν πυπιᾳαδπὶ αὐἰάοπι ργοοθάοτα βοιδί, 86ὰ 
οἱ Ὠΐο οὐ 8118] ρϑυιπὶ τοίογι, πὐγὰπὶ δοοεάεγε ἃπ ργοοθᾶθνθ ἀἴοδβ. 
Εϊοηΐπι ,, προσβαίνων εβὶ ἀΔοοοδάθπβ δὰ ἰᾶ, ᾳαυοὰ ρΡε 85 ἷ. 6. Πῖο 
ΔΒοθμ 6 η8. Προβαένων ἰρίίαν πιιίδεῖο οδύ ἱπα}}18. Οἱ ΠΠ 22, 4. 
ΙΝ 129 (κατὰ ἀτραπὸν τινὰ τοῦ λόφου πειρώμενος προσβῆναι). 
ὙΙΙ 48.“ Ατη. Προβαένων ἰᾶτηθῃ ΡῥτΟΡίογ περιελϑών, αυοὰ 56- 
ααΐϊίαγν, σοῦαπὶ νἱἀδίαν Ἠοΐμπηαηο, οαΐ παποὸ 8556 ηΓ(ἸΠΊῈΓ. 

110, 8. ϑεά ποη δδῃᾶοπὶ Ἂχρὶὶ- ὅν. [μ6χ. ΧϑηΟρ)". --- ἐν τῷ 
πρίν. σῇ, ἃάη. 1 82, 4. .-- ἐς 
τὰ πλάγι α] ἀντὶ τοῦ ἐκ τῶν 
πλαγίων. ὅ6.)01. Ριοργίθ ἴῃ 
Ἰαίθγᾶ νϑύβιιβ, ᾿ἰία υἂυἱ ἴῃ ἰἃ- 
ΓΝ ἱππρ οί 5 ἔϊοτϑι. 

Οαρ. 86. 8 1. ἐπειδὴ δὲ 
ἀπέραντον ἦν, οὑπὶ δὺ- 
θὰ ηἶἷπὶ}] οἵ Ποεγ θέα, Γ68 
ἢ] πὰ χα τὰ ἢ ἃ Ὁ 6. ὐ. [π|- 
ῬΟΥΒΟΠΆΠ8 δϑὲ ἔουηλα ἀϊοοπαϊΐ, 
Ὁ πάη 1 71 1 3... ὁ 
ΠΕΣ στρατηγὸς. Ἵ ἘΠΕῚ πο- 
τηΐηθ οἵ, δάη. 9, 1. --- ἄλλως. 
Οἵ, δάη. 1 109, 8. --- σφᾶς, 
,.,86, ἷ. 6. οχογοϊζαπὶ ἰοίαπι, ““ 
θοῦτν. -- τῶν τοξοτῶν. 
καὶ τῶν ψιλῶν. Μίτυχη οβὶ 
βασι(αγῖὶοβ ἃ ἰονὶβ διγηδίαγδο 
τα {1018 ἀϊβίϊη σα, Ἐπ Γουβιϊλῃ 
ἢδᾶθο ρ1Ὸ ΡΙδη οΥ 5 τῶν τοξο- 
τῶν καὶ τῶν ἄλλων ψιλῶν νῖὶάε- 
δηΐαν ἀϊοία 6556. 11ὰ νϑὶϊ 68 
οὐ] νἢβ αυ πα ία τα ἵν, ΧΧΥΤΙ 
16. ΟΥ ΟΣ ρου Δ ηδρ, 3, 12..6ὲ 
ἂς Ἰος ἀϊοοηάϊ σοποῦο δάῃ, 1 

αὐ 6 πὶ οοποραϊηΐ νοῦῦὰ ὙΠ] 
71, 2 μέρος τι τῶν ὁπλιτῶν 
καὶ ψιλῶν καὶ τοξοτῶν. ὕθὶ 
Ῥᾶνβ [ονὶβ8 δυπιϑίμγαθ τη τὰ πὰ 
οχίπηϊο αυοάδπὶ το40 νἱάθίαγ 
ψιλοί Δρρεο!!αίαᾷ 6556. υοά οο0ῃ- 
Πυιηδθαπί οΐατη ψιελοί ο. 98 οοπι- 
Π]ΘΠΊο δ], δὶ ὁ. 100 σοΟΙΆ ρα ΑΥ οι 15. 
ΔΑαά, δάποί. ο. 94 εὐΥ 47. ΥἹΙ 
18. Ηἰς πελταστάς ροιϊδδί πιηι 
5 δἰ Ποατὶ ὁχ ὁ. 82 ἀρρᾶδγοί. --- 
περιιέναι. Ὅδ ἰηδηϊιῖνο οἵ, 
Μδι. αν. ὅ83 ἃ. δήη. ΠῚ 40, 6 

8 2, ἐκ τοῦ εἄφομοθο σῇ. 
δάμη. 181, 3. --- ὥστε... ἐκεί- 
νους. ἔοι νΥθοϑ ἃ 5 ὉΣ βίυάϊο 
ἀπ ΔΘ ΒΌΙΝ οΥία, Οὗ, 1πἀ. βΡδτηπι. 

. Νεγθοβῖι. -- κατὰ τὰ ἀεὶ 
παρεῖπον (οἸϊπι ἰηνῖ 5. 110- 
τἶβ τηϑ] τοῦθ παρῆκον) τοῦ 
κρημνώδους τῆς νήσου. 
ΟΡ ἀπρ!ΐοοπι νἱπὶ οὗεί ἀνουθὶ! οἱ 
κατά ριδοροβίιϊοηΐβ ἀἰβραίαιαγ, 
αἰγαη δθο ψαϊθδηῤ εδίομηφαα 
ΡΥδογαρία ἰπ5ῖ1Δε οοἀ οθδηΐ 



ΘΟ» 

, Β᾽ {ὉΠ} 6586 ΠῸῚ Πασϑί, 

ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. ΑΥ̓͂ 36. 86.) 609 

χωρίου ἰσχύι πιστεύσαντες οὐκ ἐφύλασσον, χαλε-- 
πῶς τὲ καὶ μόλις περιελϑὼν ἔλαϑε, καὶ ἐπὶ τοῦ 

μετεώρου ἐξαπίνης ἀναφανεὶς κατὰ νώτου αὐτῶν 
τοὺς μὲν τῷ ἀδοκήτῳ ἐξέπληξε, τοὺς δὲ ἃ προσ- 
ἐδέχοντο ἰδόντας πολλῷ μᾶλλον ἐπέρρωσε. ν 

και 

οἵ «Ἰακεδαιμόνιοι βαλλόμενοί τὲ ἀμφοτέρωϑεν ἤδη 
καὶ γιγνόμενοι ἐν τῷ αὐτῷ ξυμπτώματι. ὡς μι-- 
κρὸν μεγάλῳ εἰχάσαι, τῷ ἐν Θερμοπύλαις (ἐκεῖνοί 
τε γὰρ τῇ ἀτραπῷ περιελϑόντων [τῶν Περσῶν) 
διερϑάρησαν οὗτοί 

(. 6. ἀδο!ίνι ἃ 86 [αϑίϊσδία 
οΥαπὶ οἱ δάϊίατη ἀδθδηῖ), 
8η ἰυχίδ σοπίϊρμμεηι Υ 6 Ὁ 6 8 8 Ὁ ΠῚ 
Ργδθγαρίδτγαπι ταρῖαπὶ (56 
οοΟηἑϊ πο πίθη] ἰγδοίαμῃ τὰ- 
Ρῖαπι οεἀδηςί πὶ οἱ ᾿ἰηέγοτ- 
55 πο] η ἃ [ΔΓ Π1}, 8η ἀθμηϊ- 
αὰ6 ργομὲ βδἰηρα 5 ἴῃ Ἰο0οἷ5 
Ρτδογυρίδθο ΤὰρΡ65 δάϊτα Πὶ 
ἀαθδηΐ, 5δθὰ ρΡγοῦὺΐ βίηρα 8 
ἴῃ ΙοοΟΪβ5 ΡΥδογ ρίδυ τ τὰ- 
Ρίατῃ ἔἸοτὶ ροίοταὶ (]. 6. δῃὶ- 
ἰθπάο, ΓΘΡΘΠ40 8} 1||546 51Ππ|}}}005 
τηοἀϊ5). Ρυϊπια γδίϊο δά σὑϑυυτη 
ΘΟΠαἸοΙ ΟΠ 6πὶ τη χὶ πη ν᾽ ἀθίαν ο0Π- 
γεηΐσο, ΠΙυὰὰ παρεῖκον τοῦ 
κρημνώδους δυίεῃι δὰ πιᾶτε οορὶ- 
δὴ ἀΠῚ 6556 οὐ ἰηἀθ, αιοα ᾿ΙΟΟᾺΠῚ 
᾿π8 86 ἴἰᾳπο ἃ ᾿ἰδοθάδοπιοη ῖβ 
οοουραίαπι ἐκ ϑαλάσσης ἀπό- 
Ἀρήμνον ἴυϊδβα ὁ. 83: ἰθρίμηιβ, 
εὐ αυοὰ Μεββθηΐηβ ρθΡ {Ππ4 ἃ 
ἰθγρο οἰγο πη ν Θηἶῦ 605, (αἱ ΑἸΠ6- 
ΠΐΘη5685 6 πηράϊα ἴηβ]α δορά θηΐθβ 
τοοθαπί, οοσποβοίίαγ, Εἰ Το ακὶὰβ 
ἴη 1. δὰ ο. 814 ῬΓΟΡΘ. Ρονύαπι 
ΒΡμαρῖδθ ἀθβουϊρϑὶῦ τα ρίππι ἰδοὰ- 
πᾶπὶ 56 Ὠϊδίιπη οἱ ἴδιιοθβ βῖνθ 
Δηραβία πὶ νἶϑη) ἰΥδηβ᾽ ἐπὶ ψὶν 5 
ῬΘΥ βαχὰ οἱ ἴΙοοὰ αἰ ΠΟΙ Πα βίγοη δ 
ΘηἸ 6 η 1 0115 ΘΟ ποθ θηΐθπ), 480 ἐγα- 
ΙΏ65 ΘΓ ΤῸΡΕ5 6 τηραϊΐϊὰ ἰπβαϊα 
ἔεγγοι. 

8 8. ξυμπτώματι. Ἦος 
γοσοαθ πη ἀἰβρι!] υἱὲ ΡΗγγηΐοΠο, 
4υἱ ἰΔΙΏΘἢ 56Π|6] ἃ Ποιηοβίῃ, ρο- 

γα. Π0Ὁ. 
948, ἘΞ Ἐπ οος 

δι Μαίῃ. τ, 8 548, 
Θ᾽ 55) 1 δ. 3. Ξ- 

δὰ Ῥνγη. 
εἰκάσαι. 
1, Κτγυοσ, ἃ 

τε), ἀμφίβολοι ἤδη ὄντες 

ἐκεῖνοίτε... οὗτοί τε. κπο 
6586. ᾿ς ῈΓΡΟΒ᾽ {10η6ΠῚ ἀδπιοηϑβίγᾶ- 
νἱὶ Κυυορ, δὰ Ὀίοη. ρ. 269 οἱ 
Δάν Υβ5 ποϑίγαβ οἱ (οϑ θυ ἀαθ]- 
ἰαύϊομθ5 ἴῃ Οὐπιπιεπί. δητίαυϊί, 
βίυα, 1842 ρΡ. 99, δ᾽ νεγδὶ ἰη- 
[6 ἀιὸ τηρᾷ ἱπίθγροϑιιὶ ἤοΟ 
51Π}}}Π}ΠπἸῸ τη ΘΧΟΠΊρΡΙ ΠῚ ΡτΟΙΟΪΙ : 
Επνς ΡΒ. Ὁ 1888 πεῖνοζ τὲ 
χὰρ σίδηρον οὐκ εἶχον χεροῖν 
ἡμεῖς τε. «Οἵ. εα. πιαὶ. 1 ρ. 290. 
-- τῇ ἀτραπῷ περιελϑόν- 
τῶν .. διεφϑάρησαν. Οῇ, 
Ηεγοά. ΥἹΙ 218 5ᾳᾳά. ,,τραπός 
68 6ϑΐ, α18ΠῚ ΡΥ πιοηίΐθ5 ἴδγθη- 
ἰθῖὴ Ηεγοάοίιβ Ῥεγβὶβ ἃ ἄτγϑᾶθοο 
Ρτγοάϊογθ ἰηἀϊοαία Π 6586 ΠΔΙΤΔἢ5 
δοοαγα ββίτηθ ἀδθρὶπρὶ ὁ. 2160.“ 
ΒΙοοπιῖ, Οὗ, ἀ6 οἃ [μβακ, ἄτϑθο. 
βορί, Πρ. ὅ8. Βυγβίαῃ, ἀδορυ. 
1Ρ. 9ὅ6. Ηἢοο δυίΐθπι ποπιθὴ ἀδ 
ΔΡΡεΙΙδίϊνο [δοίαπι ΡγΟρΡΥ πὶ ᾿5τὶ 
ΒΘΙΪ86. δηρσιβίδθ νἱάθυὶ δαποίαι 
Οάβαιῦ. δὰ διιᾶῦ. 1 ρ. 10. Οἱ, 
[μρδΚ. 1. ἀ. Ρ. ὅ9, βεσιπα απὶ 406 πὴ 
Βοάϊδ μονοπάτι. --- οὗτοί τε. 
ΒΌΡΡΙ. τῇ ἀτράπῳ περιελϑόν- 
τῶν διεφϑάρησαν. Νὰπι Με556- 
ΠΙΟΓαπ 4 θα 116 ἀπε πὶ Οἰπὶ 5015 
ΒΘΠηΪΐα ἰνίβδθ οδβίεμαϊι ὃ 1 ὁδώ. 
Ουπὶ ἐκεῖνοι οἱ οὗτοι ρατιϊου!8 
τε--τὲ ἱπίθν 88 ἀραυθηύαν; ρϑίοθί 
τῶν Περσῶν, φυοα ἴῃ ρυϊουῖθι5 
ἰᾷηύαπη ψαϊθαΐ, ἰἱπίθυργ Ϊβ 6588. 
πο ἀεϊοίο οἵ, Κνυθο, αν, 8 47, 
4 δάῃ. 8. ΖΔιαφϑαρῆναιν δυίεπὶ 
Ῥοββυπὶ ἀἰοῖ, «υἷα ῥρᾶυ]0 ροϑί 
ΘΟαρΪ 58Πη1, ὀυᾶτο προσαπόλλυ- 
σϑαι ἀε εἰβάδι Ἰερὶ Δα ΤΥ 
δἀποίδὶ Κυαορ,, --- ἀμφίβοῖοι 



ἔπειτα κήρυ- 
γμα ποιοῦν- 
ται πρὸςτοὺς 
“Λακεδαιμο- 

νίους. 

ενομένων 
ὃ ἐπερωτή- 
σεων τῶν ἕν 
τῇ ἠπείρῳ 
Λακεδαιμο- 

το ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Δ, λς΄. 1ζ΄. λη΄. 

οὐκέτι ἀντεῖχον, ἀλλὰ πολλοῖς τε ὀλίγοι μαχό- 
᾿ 3 ᾿ ’ ΑἿ Ἁ ,’ 

μένοι καὶ ἀσϑενείᾳ σωματῶν διὰ τὴν σιτοδείαν 
ὑπεχώρουν" καὶ οἱ ᾿Δϑηναῖοι ἐκράτουν ἤδη τῶν 
ἐφόδων. 

Ὁ: Τνοὺς δὲ ὁ Κλέων καὶ ὃ 4)ημοσϑένης 

ὅτι, εἰ καὶ ὁποσονοῦν μᾶλλον. ἐνδώσουσι. δια- 
φϑαρησομένους αὐτοὺς ὑπὸ τῆς σφετέρας σέβας. 

τιᾶς, ἔπαυσαν τὴν μάχην καὶ τοὺς ἑαυτῶν ἀπεῖρ-- 
ξαν, βουλόμενοι ἀγαγεῖν αὐτοὺς ᾿4ϑηναίοις ζῶν- 
τας, εἴ πὼς τοῦ κηρύγματος ἀκούσαντες ἐπι- 
κλασϑεῖεν τῇ γνώμῃ [τὰ ὅπλα παραδοῦναι] καὶ 
ἼΡΡΉΔ ΙΕ τοῦ παρόντος δεινοῦ, ἐκήρυξάν τε. 

βούλοιντο, τὰ ὅπλα παραδοῦναι καὶ σφᾶς 
αὐτοὺς ᾿4“ϑηναίοις ὥστε βουλεῦσαι ὅ τι ἂν ἐκεί- 
νοις δοκῇ. 

98. Οἱ δὲ ἀκούσαντες παρεῖσαν τὰς ἀσπίδας 
οἵ πλεῖστοι καὶ τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν, δηλούντες 
προσίεσϑαι τὰ κεκηρυγμένα. μετὰ δὲ ταῦτα γε- 

ΘΔ. 98. ξ 1. παρῆκον Καῖ. ΡΑ]., παρεῖκον οοττ. 1{. Ατρ', 
παρεῖκαν Ὁ. Ὦ., τεϊϊαπὶ! παρῇ καν. ΤῊ. ΟΠ θιι5 Ἰοοὶβδ ἔδοσαν, 
ἔϑεσαν ᾿αθαῖ ργεπιαθ νου] ἱέναι [ουπιᾶπὶ ργϑθίθ ἤπηο 1. οὐ ΨΠ 
19, 4 (εἴ, 84.). Ψιᾶο Ὺ 39, 4. 81, 1. ὙΠ ὅ8, Δ: Νεαῦὰθ 8ΠΠ|6Ὶ 1ἢ 
ἴπθογ. ΑΥΐ. Ι δὰ, ΚινγοΒΠ ΟΥ̓ αι πι παρέδοσαν, ἀνέϑεσαν. Οὗ ΒΔ}. 
υδεδι. στᾶπι. Ρ. 18 54. 

ἤδη ὄντες. ϑαπίοημα 5υροτῖο- 
ΓῸΠῚ ροϑὶ ἰπίθνῸ Οβίτἰοπ θη ἰτουδίαν, 
4118}15 ΘΡϑηΔ]ορ 518 Θχ θπιρ]ὰ Γερο- 
ΤΠ ΙΓ οἰΐδπὶ 1 18, 1. ΝΙΙ] 42, 8. 
Ὡς ἶρβ8ο ἀμφίβολοι οἵ. δάῃη. 89. 
3. -- ἀσϑὲἐνείᾳ δ 
φυροδενον. Ο. Μαι. ἀκ. 
8 397 δάη. 

Οαρ. 87. Εἰ 1. γνούς. ϑιῖη- 
δα ]ατῖβ δὰ Ῥγορ 5. ΠΟΠΊΘΠ 806 0Πι- 
ταοάδίιι5 681; 864 τυβίἰ(δίπι8. δϑϑϑί 
γνόντες. - ὅτι. .« διὰφ ὅ α- 
μαομέποθε αὐτούς. ΟΘ΄ 
Μαιῖι. αν, 8 ὅ49 δάη. 1. Κταρσ. 
8 δῦ, 4 ἘΞ 10. ϑ1η} 1 ΘΧΟπΙρίἃ 
τορουϊαηίιν ΡΊαῖ, αονρ. 481 ἃ. 
ΑΡοΐϊορ. 8370. Ῥίοη, αὶ. ΑὐῸΥᾺἁὩ 
10 οχίγ, [Ι08. Β. 1. ΙΝ 2,2. Καὶ 
ὁποσονοῦν νϑϊοιὶ 4 ΔΉ ΎΆΠ πα- 
οαπα 6 ν6] (8 {1Π]}Ὸ τὰ, --- τὰ 
ὅπλα παραδοῦναι, ᾳιυοὰ 

ΤΊΟΧ ΓΘΟΙΓΓΪ , ΠΟΟ ΙΟ6Ὸ ΟἿΠῚ Ρ6Γ 
88 ᾿πίο6!!Ποσϑίαν, Βαδάθπίθ Κγῦαθθσ ΓΟ 
ἀοΙονπηι8, 

8.3. εἰ βούλοιντο. Οἷ 
16, 2. 80, 4. 48,, ᾿ς Ὁ 115,12: 
-- ἐκείνοις. Ο, ἀάη, {41.82. 
ὃς, ΠῚ, Ὁ: 
Ὅδρ. 88, ΠΡ 

τὰς ἀσπίδας. ϑίδυυμη. ομο- 
ἀϊοπίϊδθ, τὐ ἀρυὰ 'Βοτοᾶοι. ΤΠ 
128 μεϑῆκαν τὰς ἀσπίδας. 
Ἠοπιδῃο5 ἐλ άτηρο, ταῖς κεφα- 
λαῖς τὰς ἀσπίδας τεϑίαναν ΑΡΡΪ. 
Οὶν, 142, ἃ Μδοράοηϊθιβ ᾿ιαϑι88 
οὐθοίἃ8 6586 Πῖν. ΧΧΧΗΙ 10. - 
τὰς χεῖρας ἀνέσεισαν. ἤοο 
ἀυραιο ἀοαϊιϊοη δ βσπαμη: ,Ὑἱᾶ 
Ἰηΐουρν. Το, Ηἶδβι. 1 54.“ 6ὁ6]]. 
-- δηλοῦντες προσέεσϑαι. 
Ατθηάς ἱπβηϊ νη ΒῈΡΘΥΙΟΥΪ5 
ρΡδυμοῖρὶϊ οαυθᾷ ργῸ τἰϑι α ] γ8 

παρεῖσαν 

2 

1 



ΕΤΟΣ Η. ΘΕΡΟΣ. (ΙΡ 86, 81. 38.) ἐμ 

ψομένης τῆς ἀνοκωχῆς ξυνῆλθον ἐς λόγους ὅ τε 
Κλέων καὶ ὁ “ημοσϑένης καὶ ἐκείνων Στύφων 
ὁ Φάρακος. τῶν πρότερον ἀρχόντων τοῦ μὲν 
πρώτου τεϑνηκότος, Ἐπιτάδου, τοῦ δὲ μετ᾽ αὖ- “ 
τὸν ἹἹππαγφέτου ἐφῃρημένου ἐν τοῖς νεκροῖς ἔτι 
ζῶντος κειμένου ὡς τεθνεῶτος, αὐτὸς τρίτος 
ἐφῃρημένος ἄρχειν κατὰ νόμον, εἴ τι ἐκεῖνοι πά- 
σχοιεν. ἔλεγε δὲ ὁ Στύφων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ 
ὅτι βούλονται διακηρυκεύσασϑαι πρὸς τοὺς ἐν τῇ 
ἠπείρῳ «Ἰακεδαιμονίους ὅ τι χρὴ σφᾶς ποιεῖν. 
καὶ ἐκείνων μὲν οὐδένα ἀφέντων, αὐτῶν δὲ τῶν 
᾿4ϑηναίων καλούντων ἐκ τῆς ἠπείρου κήρυκας 

καὶ γενομένων ἐπερωτήσεων δὶς ἢ τρὶς. ὁ τελευ- 

ταῖος διαπλεύσας αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἐκ τῆς ἠπείρου 

“ακεδαιμονίων ἀνὴρ ἀπήγγειλεν ὅτι ..οἵἱ Λα- 
κεδαιμόνιοι κελεύουσιν ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑμῶν 
αὐτῶν βουλεύεσϑαι μηδὲν αἰσχρὸν ποιοῦντας.“ 
οἱ δὲ καϑ' ἑαυτοὺς βουλευσάμενοι τὰ ὅπλα παρ- 

Ραγοῖρῖο οο]ούδίαπη, τ ἱπίγα 
ΑἹ, 2 5: τ Ποῦ δρυὰ κατάδηλος 
δαϊοοιίναπι. Αἀ νδγθιπὶ δηλοῦν 
ἰη πἰτν τη δα ἀϊάογαηΐ δἰΐατη Ρδ05, 
"1 5, 1. ὙΠ, 8... 1011. Ἐρ. 
38. Ρτοο. ρ. 459 ὁ. Οὗ, ρνδοίογθα 
Βίορη. Τη65. Κνυπὸσ, αν, 8 80, 7 
ααη, 8. --- ἐκείνων, θχ 11115. 
ἥν ΙΘ. δὲ μετ᾽... ἐφῃδρη- 
μένου. “ππαγρέτας ἰο ΠΟἢ 
ἸΠῈ Π6Γ15. ΠΟΠΊΘη, ἀθ 4ποὸ οἵ, Ηθγπι. 
Απέϊαα. αν. 1 ὃ 99, 18 οἱ Ηδ85. δὰ 
Χρη ἀε Βερ. [μδιρά. ρ. 10ῦ, 5εὰ 
ρτγορίυπη ν᾽ δία 6588. ΟἷἉ, Ασῃ, 
᾿ς ὁοΠ]οοδίίοπα ν θυ θουιπα οἵ, 88}. 
1.90.1. οΥεὶϊ ναρδι μετ᾽ αὐτόν, 
ψΕὶ ργδθροβί(ϊο ἴῃ ἐφῃρημένον." 
Βίθρἢ. ἴῃ Τῆδβ. ν. ἐφαιρεῖν. 
ΘΙ Πα τνοἀαπάδης8ε δχθπρία 
4ύϑογα ἴῃ δάῃ. Τ 28, ὃ, 122, 4. 
188, ἃ]. -- ἐφῃρημένος.. 
νόμον. 9. ΟΟΠἸ αΠ5Ὸ ἐφῃρημένος 
κατὰ νόμον. Νδηι ἱπάϊοαι ΤΠο.; 
ιοᾶ οἰΐαπη 11 εἴ τι ἐκεῖνοι 
πάσχοιεν οπίοπάπηϊ, Ππουπὶ ἀἰι- 
ΘΠ 41105 4115. 05 508 8 5115 
τ απ, αἱ ἴῃ ῬΥδοβιαϊο ογδηΐ, 

5868, δηϊθαυδπὶ πὶ ἴῃ ἰηδβυίατη {τὰ - 
Ἰοθροπύαν, ΡῈΠ66 6Χ ἰθρθ 5ιῦγο- 
Θ'8[05 [1|1558, αὐ 1 Ιοοαπι, ῬΓΪΟΓΆΠΏ, 
51 αυϊὰ 15. δοοϊἀἰδϑοὶ [εἴ 
τι... πάσχοιεν], Βιοοδάογθηΐ, 
θακΚ. ΟΥ. ἀδ Πᾶο τὸ οἱ 46 ἰθσ- 
Πᾶτὶο ἀπσατη Ὠθμηθγο δάη. [ΠΠ 
100: 2 γ.. δι, Του ππ|ἴ5) Εἰ εν κε ὶ- 
πάσχοιεν ἰηΐογῦρν, δᾷ Ρ]αι. Με- 
ΤΟΣ. ὃ. 18, 

8.2. ἔλεγιδε., (ἷο ΜΒΌῈ, αν. 
8. 804 εὐ βιριὰ δάη. 87, 1. 
διακηρυκεύσασϑαι]) ἐν ἴσῳ 
μέν πώς ἐστι, τῷ ἐπικηρυκεύ- 
σασϑαι᾿ εἶ μή τις εἴποι τὸ μὲν 
διακηρυκεύεσϑαι πρὸς φίλους, 
τὸ δ᾽ ἐπικηρυκεύεσϑαι πρὸς 
πολεμίους. 8010]. θυ κὰβ ῥρτο- 
Ῥεῖ διὰ τῶν πολεμίων πρὸς 
φίλους μετὰ κηρυκείου διέρχε- 
σϑαι ΒΡ ᾽ΟΔΙΣ ΟΣ 
8 8. ἐκείνων 5ἰδιυϊ ἤοδηβ ὃ Χ 

11}15 (1Π0}ι515) Ρδπάθγθ ν᾽ ἀδθίον 
ΘΧ οὐδένα νοοθ, ἐι, οά, πιδὶ. 
-- ὅτι. Οε, δάη. Ι 137, 4. --- 
ὑμᾶς αὐτοὺς περὶ ὑμῶν 
αὐτῶν. ἴὰ ᾿ς ῬΓΟΠΟΙΆΪΠΗΠῚ 

νέων οἵ ἐν τῇ 
νήσῳ παρα- 

διδόασι 
σφᾶς αὐτούς. 
ἀριϑιμὸς τῶν 

τε ἀπο- 
ϑανόντων 

καὶ τῶν ληφ- 
Δέντων. 



χρόνος τῆς 
πολιορκίας 
καὶ ϑρέψις 
τῶν πολιορ- 
κου ένων. 
ἑκάτεροι 

ἀναχωροῦσιν 
ἐπ᾽ οἴκου. 

ν ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, λη΄. 1ϑ΄. κ΄. 

ἔδοσαν καὶ σφᾶς αὐτούς. 
ἡμέραν. καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύχτα ἐν φυλακῇ εἶἷ-- 
χον αὐτοὺς οὗ ᾿Αϑηναῖοι" τῇ ὁ᾽ ὑστεραίᾳ οἵ μὲν 
᾿Αϑηναῖοι τροπαῖον στήσαντες ἐν τῇ νήσῳ τὰ ἄλλα 
διεσκευάζοντο ὡς ἐς πλοῦν καὶ τοὺς ἄνδρας τοῖς 

τριηράρχοις διεδίδοσαν ἐς φυλακήν, οἵ δὲ Λακε-- 
δαιμόνιοι κήρυκα πέμψαντες τοὺς νεκροὺς δι- 
ἐκομίσαντο. ἀπέϑανον δ᾽ ἐν τῇ νήσῳ καὶ ζῶντες 
ἐλήφϑησαν τοσοίδε" εἴκοσι μὲν ὁπλῖται διέβησαν 
καὶ τετρακόσιοι. οἵ πάντες" τούτων ζῶντες ἐκομί- 
σϑησαν ὀχτὼ ἀποδέοντες τριακόσιοι. οἵ δὲ ἄλλοι 
ἀπέϑανον᾽ καὶ Σπαρτιᾶται τούτων ἦσαν τῶν 
ζώντων περὶ εἴκοσι καὶ ἑκατόν. ᾿᾿ϑηναίων δὲ οὐ 
πολλοὶ διεφϑάρησαν᾽ ἣ γὰρ μάχη οὐ σταδία ἦν. 

598 Χρόνος δὲ ὁ ξύμπας ἐγένετο ὅσον οἱ ἄν- 
ὄρες [οῖ ἐν τῇ νήσῳ] ἐπολιορχήϑησαν., ἀπὸ τῆς 
ναυμαχίας μέχρι τῆς ἐν τῇ νήσῳ μάχης. ἑβδομή- 
κοντὰ ἡμέραι καὶ δύο. τούτων περὶ εἴκοσιν ἡμέ- 

ᾶρ. 88. 8ὶ 4. 
ΠῚ 90, 4 

τὰ ἄλλα. αν, τἄλλα, Βεκὶς. τἄλλα. ΟἿ, 5ὰ. 

σοἸ]οσαίϊοπα ργορίρθυ 68, απδ6 ἰ6- 
σαηίαῦ 'π Βυιίπι, αν, 8 127,8 
εὐ Κυριη. ἅτ. 8. 8587, 8, ποὶὶ οἵ- 
ἕθπάθσθ. Οἷ. ϑεῃδοῖ, δὰ Ὦεπι. 1 
Ρ. 347. Ατμῃάϊ, ἀθ Ῥτγοποτη. γο- 
ἤοχ, ἀϑὰ Ρ. ὅ ἰηΐτα ΨῚ Τ7, 1, 
Οὐπὶ περὶ ὑμῶν αὐτῶν ἴυπδε 
βοίαμη αὐτούς. 

8 4, διεσκευάξοντο. Ἦοο 
ἀπΠ0 ἰοοο Τηπογάϊαθ5. ἢ νουθῸ 
ἸΒι15. 810 παρασκευάξεσϑαι 
τὸν πλοῦν ἀἰοῖι. ΟΥἾ 1 4, 1. 
ΨΠΠΙ 91, 2. - διεκομίσαντο, 
Νοη Θ᾽ ΠΡ οἶτον γοοορογαηΐ 
(ἐκομίσαντο, οἵ. 11 719, 1. 82, 1), 
Βρᾷ (τϑοθρίοβ) δὰ 86 (ἴῃ οοη- 
ἀϊπο πη 6 Π}} γα ΒΡ ουίατσα πη, ΟΝ 
1 89, 8. 

8. ὅ. εἴκοσι ᾿.. καὶ τε- 
τρακόσιοι. (ἴ. 8, 9 οἵ 
πάντες. Οἱ. Μαι. αν. 8 2366. 
-- ὀκτὼ ἀποδέοντες τρια- 
κόσιοι. Ξ᾿πηΠἰτοὸῦ τριακοσίων 

ἀποδέοντα μύρια 1 18, 8. 
Μαϊο υδἰ ταύ πο νἱ θϑὶ ΒΠΠΉΡΙΟΧ 
δέοντα. Οδίογαπι αυδανὶησθηίο8. 
οαριϊνοβ οοτηπιθπιοταὶ Ρ]αὶ. ἀ6. 
6Ἰον. Αἰμθη. ρ. 860 οοῃίαπάθῃδ. 
ΠαπιΘυατη τα  ΠΠαπὶ πῃ ἰηδαΐα τα]ὶ- 
οἴοσαω, ὕππι Τῆσο, οοπβϑηςι 
Πιοά, ΧΠ 68, ῬνΔΘίΘΡα Δ Πὶ αὐοᾶ 
γεῦθᾳ ὀκτὼ ἀποδέοντες πορΊοΧΙί. 
ὉΠ ον ΠΗ]; - Σπαρτιᾶται. 
ΟΥΕΝ ΤΟΥ: Ξ μάχῃ Ἐν Π| σὴν 
δέα. Ἐυσταδὸν μάχη Δρρε!|]α- 
ἐὰν ΝΠ 81, ὅ, ρΡυρῃᾶ 5 δῖᾶ- 
γα Τα η18. ΟἿ, Βοίπι. αἂ Ῥίοη. 
(485. Ρ. 38. Σ 

Οαρ. 89. 8 1. ὁ ἱ ἐν τῇ 
νήσῳ ἄἀεοἰονίτηιβ ποῃ 50] τὰ 
ᾳιοᾶ, αὐ νἱτὶ 5[η}, ῬῈΓ 56 ἴῃ- 
το! οσῖταν, 5 οιἰϊδπὶ αὐοὰ ἰΐδ 
δἀάϊία σαπί, αὐαϑὶ ἀ6 4118. αυϊ- 
θυβᾶάδπι νἱνὶβ οχίτα [508 Π| ο"- 
56βϑβὶβ Πἷο οορίατὶ ροβϑίί, --- τῆς 
ναυμαχίας. Οἱ, ο. 14. 

᾿" ’ Ἁ 

καὶ ταύτην μὲν τὴν 4 

φ»" 
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ρας, ἐν αἷς οἵ πρέσβεις περὶ τῶν σπονδῶν ἀπ- 
ἤσαν, ἐσιτοδοτοῦντο, τὰς δὲ ἄλλας τοῖς ἐσπλέουσι 
λάϑρᾳ διετρέφοντο᾽ καὶ ἣν σῖτος ἕν τῇ νήσῳ, καὶ 
ἄλλα βρώματα ἐγκατελήφϑη᾽ ὁ γὰρ ἄρχων ᾿Επιτά- 
δὰς ἐνδεεστέρως ἑχάστῳ παρεῖχεν ἢ πρὸς τὴν 
ἐξουσίαν. οὗ μὲν δὴ ̓ Αϑηναῖοι καὶ οἵ Πελοπον- 
νήσιοι ἀνεχώρησαν τῷ στρατῷ ἐκ τῆς ΠΟΗυλου ἑχά- 
τεροι ἐπ᾽ οἴκου, καὶ τοῦ Κλέωνος καίπερ μανιώ-- 

ϑης οὖσα ἣ ὑπόσχεσις ἀπέβη" ἐντὸς γὰρ εἴκοσιν 
ἡμερῶν ἤγαγε τοὺς ἄνδρας. ὥσπερ ὑπέστη. 

40. Παρὰ γνώμην τε δὴ μάλιστα τῶν κατὰ 
τὸν πόλεμον τοῦτο τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο (τοὺς ἘΠ Ὰ 
γὰρ “ακεδαιμονίους οὔτε λιμῷ οὔτ᾽ ἀνάγκῃ οὐδε-- πραγμένων. 

μιᾷ ἠξίουν τὰ ὅπλα παραδοῦναι, ἀλλὰ ἔχοντας 

καὶ μαχομένους ὡς ἐδύναντο ἀποθνήσκειν), ἀπι- 
στοῦντές τὲ μὴ εἶναι τοὺς παραδόντας τοῖς τε- 

γνώμη τῶν 

ὕαρ. 89. 8. 2. ἀπῇεσαν οοἀὐά, Οἵ, δάη. 

δ. δὲ πρέσβεις. Οὗ, 6. πυπίΐδῃβ ΡΥΪΠλ08 ἴῃ ΘΡ᾿βίοἰδ ρυΐη- 
16 544. --- ἀπῆ σαν 5ουίβδηάιιπὶ 
οβί, αυοᾶὰ ποη ἀ6 ᾿Που]8, 56 46 
Δρδθητίαθ [ΘΠ ΡΟΥΘ βου ρίον ἰοααϊ- 
ἰὰγ, Οἷ, δά. 42, 8. εν δι, δᾶν. 
σοῦ. Ρ.11. --- τοῖς ἐσπλέουσι, 
ΓΕθ5 απ ἱπι᾿ρου θη ΐπν, 
Οἵ, “δάπ. Π 98, 4, ΑἸ αυϊάεῃ) 
ὑπὸ τῶν ἐσπλεόντων ἰῃίενρτο- 
ἰδηίαν ὁ]. 6. ῶ60, 564 οἱ καταπλέ- 
ουσι Ῥοίϊιι5 ἀἰσοπάτιπι δγαΐ «(ὐἹά. 
20, 6), πρὸ πεϑρίθρθηὰϊ οἵ ἐσ- 
νέοντες κατὰ τὸν λιμένα (ἰθιὰ. 
8 8). --τΛἰν σῖτος. ῬαΪδβὰ ἱρὶ- 
ῸΓ ΠΑΡΑ γηθα: ΧΗ 68. Εν, 
ἷ, 6. περιῆν, ὑπῆρχεν ἐστε". 
ἄοιι!, πε Πος ἦν ἀοϊοενὶ δαὶ 
Ῥαιϊο ροϑβί βρώματα ὦ Ἰοερὶ οαρῖι 
Κιὰθερ. Αὖὐ αποπίδπι ἣν ἴεγο ἰά 6 πὶ 
εβϑύ δίαθ τθρϑυϊθθαίατν, ἴῃ 8]- 
ἴθγῸ ΤῊΘΙΠΓΟ ΠΟῸῚ τηᾶ]Ὲ οἱ τὸ- 
ΒΡοπρδὶ “ἐγκατελήφϑη. -- ἢ 
πρός. Ἤ κδαυάδοῖον ἀδηηπδί 
Βεγηῃ. ϑὅ'υπί. ρ. 488.(. Τὰ νὶἱᾶθ 
Μδϑίῃ. αν. 8 449 οχίν, οἱ ΚΙοίζ. 
δὰ Ῥεναν, ρ. ὅ82. 

8 8. τοῦ Κλέωνος. ἴ5 
ΑἸΠΘηἸμβῖθιι5. γθπῦ θ6η6. βδβἰδ Πὶ 

οἰρίο γαέρειεν [θυ Γ ΒΟΥΙρ5[586. 
για. Τποπι. Μαρ. ἴῃ ν. χαέρειν 
οὐ ἰδὶ ἱπίερργ. -- ἤγαγε τοὺς 
ἄνδρας. “εϑέντας Δα]: Ὀιοά. 
Ι. ἃ. -- ὥσπερ ὑπέστη, 
4 6 πη ἃ ἃ πὶ ὁ ἀ αι πὶ ΡΤΟπ 56 υϑῖ, 

-ἀα αὰ8 νἱ νϑυθὶ ὑφίστασϑαι ἘΠ 
ὙΙΠ 29, 1. ϑιμ ον ἀναδέχε- 
σϑαι αἰοϊϊαγ, 6 τῷ νἱὰ. 28, 4. 
λρ. 40. 81. ἠξίουν .. 

παραδοῦναι, ἀεᾷᾳαππ (4 6- 
666) οχ ϑυϊπη θαηΐ.., {γΓἃ- 
αἀθτο. [ὰ ἤδθο ᾿μ 6] 6ρϑηάδ, ατΐα 
οὔτε ΒΘ απ, 0} μῆτξ. ΟἹ 
92, 2, -- ὡς ἐδύναντο, καἰ 
Ῥοββϑβπί, ΡῬτῸὸ ν ᾽ν ὶθ 8. 

8 3. ἀπιστοῦντες. ΡῬοβί 
56 Π θη 18 1 6. ΟΒ᾽ 08 πὶ ν ΡΟΣ Τα 
βίγποίαγα Δ Ὁ ἴηἰιῖο ᾿ῃϑυπἰὰ τλπι- 
(48 οβί, αποα ἰά6πὶ ἔδοίαπι νά 6- 
{Π115 Ὁ 18. 1 ἼΝ 795) 4. δ᾽ οἱ. 
8άη. Ρουρίν, απαβὶ ΡΥΔΘΟΘΒΒ θυ 
παρὰ γνώμην τε... . ἤκουσαν. 
1 38 π| 1Π| 30}: ΕΣ Ρτΐοτα 
τε ΑἸζουὶ γοβροπάθηίθ οἵ. 1 8, ὃ. 
ΠΡΟ ΘΓ ἼΝ 96}9. ΥἹ 84, 4. 
ΥΠ 84, 1. 44,4. Ὁε μή οἴ, δἅη. 



βούλευμα 
᾿ϑηναίων 

περὶ τῶν αἰ- 
χμαλώτων. 

Πύλον αὐτοί 
τε καὶ οἵ 
Μεσσήνιοι 
φυλάσσου- 
σιν. οἵ δὲ 
“ακεδαιμό- 
νιοι μάτην 
πρεσβεύον- 
ται παρ᾽ 
αὐτούς. 

“4 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΑΆΦΗΣ Δ, μ΄. μα΄. μβ΄. μ΄. μα΄. μ 

ϑνεῶσιν ὁμοίους. καί τινὸς ἐρομένου ποτὲ ὕστε- 
ρον τῶν ᾿Αϑηναίων ξυμμάχων δι’ ἀχϑηϑόνα ἕνα 
τῶν ἐκ τῆς νήσου αἰχμαλώτων ΕΡΊΟΝ τεϑνεῶτες 
αὐτῶν καλοὶ χκἀγαϑοί, ἀπεκρίνατο αὐτῷ πολλοῦ 
ἂν ἄξιον εἶναι τὸν ἄτραχτον, λέγων τὸν οἰστόν, 
εἰ τοὺς ἀγαϑοὺς διεγίγνωσκε, δήλωσιν ποιοιμε-- 
νος ὅτι ὃ ἐντυγχάνων τοῖς τὲ λίϑοις καὶ τοξεύμασι 
διεφϑείρετο. 

41. Κομισϑέντων δὲ τῶν ἀνδρῶν οἵ ᾿ἡϑηναῖοι 
ἐβούλευσαν δεσμοῖς μὲν αὐτοὺς φυλάσσειν μέχρι 
οὗ τι ξυμβῶσιν᾽ ἣν δ᾽ οἵ Πελοποννήσιοι πρὸ 
τούτου ἐς τὴν γῆν ἐσβάλλωσιν., ἐξαγαγόντες ἀπο- 
κτεῖναι. τῆς δὲ Πύλου φυλακὴν κατεστήσαντο, καὶ 
οἱ ἐκ τῆς Ναυπάκτου Μεσσήνιοι ὡς ἐς πατρίδα 
ταύτην (ἔστι γὰρ ἡ Πύλος τῆς Μεσσηνίδος ποτὲ 
οὔσης ἰγῆς]}) πέμψαντες σφῶν αὐτῶν τοὺς 
ἐπιτηδειοτάτους ἐλήξοντό τὲ τὴν “ακωνικὴν καὶ 

ἀρ. 41. 8 2. γῆς οπι, ΡΒ]. 
ἐληίξοντό τε Βα45. ἢ). Ῥαη., ἐλήιξον τότε Μοβαι. Αν. ΟἸ"γ.» ἐλήϊ- 

ξόν τε Δυρ,, Β04 τὸ τἀ, πιδη, 2, Βεοϊϊαυϊ ἐλήιξόν τε. ὈΪ. βὰ. 

ἵ 0 δι’ ἀχϑηδόνα. 
οὗ 8}1ἃ νοῦθα ἀγδθοὰ νϑυΐογαὶ Ρ 6 Υ 
οοπταμ ΘΙ π, αποὰ Βίβρῃ. 
δηιοπάαπάππι ραίανὶ ρσ 86 ἰτγὶ- 
βί1τ18. 56 Δ Α}1ἃ τηθπίοπι ΤἼὰ- 
ΟΥ̓αΙαΪΒ. τθοῖθ αϑϑϑουίιθ θϑί, οἵ 
Ροϑὺ θιπι Αθ. Ῥογίιβ, οαἷπβ 00 
ΒΘ οι ατάθοιπι οι: διὰ λύ- 
πην, ἵνα τὸν αἰχμάλωτον τοι- 
ούτῳ σαρχασμῷ καὶ ἐπηρεασμῷ 
μᾶλλον λυπήσῃ.“ Ὅακ, Διά 
εἰβὶ φρ᾽ογαπίαθθ ἀθ οδιβᾷ τοὶ 
Θοβίδθ ἀϊοϊίαγ, ἴῃ θυ πὶ οἰϊδτη 
ἀδ σοηβι!1ο Ἰορὶ Θχ μι ρ} 15 ΙΥ 102, 
4 εὐἷὖνν 8 ἀοοοὶ Ατη,, οἱ ν᾽ αἰ πη 5 
ἴαπι ΠῚ 89, 4( Ὅε ἀχϑηδόνος 
γΟΘΆθ 110 οἵ, δαποῖ,, 11.327, ἃ 
ἀτρακτον. Ριορτίθ, ἰὰ αυοὰ 
8500]. ΤΙ δοον, 14, ΓΝ δῶ ἃ 6ἀκ]!. 
δχοϊίαίιβ ἰθϑίδιαν, εἶδος ἀκάν- 
ἅδης νἱάθιιγ 6586; ἀρίηθ γ88 ὃχΧ 
10 ᾿τσπο ἔδοία8 ἀὀδίσηαί, ΡΙοναπι - 
46 Ἑαδβαπι, ΔΒ ἀδράκτι. 
ΡῬο ἀγα μΒΙ αὐ ΟΠ Θηι, αὐ ἠλακάτη, 
Βᾶρὶἃ 65 ἀρὰ Ροθία5, Ἀριυά 

Τῆυο. δαίθπὶ,, ΘΟΠ θιη ρ Ϊηϊ ρτο- 
ἀα}1 ᾳο0, αὐ αἰτοῦ οἰ αϑάθηι ρθη- 
εἰ [ἀρυά ΡΊαι, ἴπ ΑΡορΙΝ. [κ86., 
οἵ, Μοῦ. δὰ ὅ0ρ!ι. Αἰ, 1190]: Οὐ 
μέλει μοι τούτου, οτι ἀποϑα- 
νοῦμαι, ἀλλ: ὅτι ὑπὸ ύν ιδος 
τοξότου. «4558. -- ὁ ἐντυγ- 
χάνων, ααἰΠΠ06ι. Οἷ, 182, 8. 
δ ιβιαησοηάσμη οϑὺ ἃ ριοχίηιο 
ἄαιϊνο, 

ὅδρ. 8.1, ἐβούλευ- 
σαν, ἵν 6. παρ ὅν ἐπε τες ἐψη- 
φίσαντο, απὸ ψΟΥῸ 8508. οϑί 
Ὀιοᾶ. ΧΙ 68 ἀδ τ πϑρ]θρ θη ει 
Ιοαιιθβ. [96 δοιϊνο βουλεύειν 
Γ᾽, Ὗ δ8,. 2... 111. ϑὸν. ΓΒ. υν. 
-- μέχρι εν ξυμβῶσι. ΟἿ. 
αᾶη, 1 187, 38. ϑϑίδῃ!, (υδαβι. 
συϑῖη, Ρ. 1056. 

8. δ.᾽ καλιοῖ ον, ΟΕ ΘΙΌΩΣὲ 
Ι. ἃ, οἱ ἄς ἐκ ργᾶθροβ. ἃάῃ, 1 8, 
ἢ, π' ἔστι... γῆς. ΟἹ 8, 3, 
- τοὺς ἐπιτηδειοτάτους, 
501}, δά ἀθροριιϊαηάμπι. -- τὴν 
Μακωνικήν. 1Ἰ. 6. Μοββθῃΐδῃι, 
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8 πλεῖστα ἔβλαπτον ὁμόφωνοι ὄντες. οἱ δὲ “ακεδαι-- 

4 σϑαι. 

1 

2 

Ἄνδριοι καὶ Καρύστιοι" 

μόνιοι ἀμαϑεῖς ὄντες ἐν τῷ πρὶν χθόνῳ λῃστείας 
καὶ τοιούτου πολέμου, τῶν τὲ Εἴλώτων αὐτομολούν- 
τῶν καὶ φοβούμενοι μὴ καὶ ἐπὶ μακρότερον σφίσι 
τι νεωτερισϑῇ τῶν κατὰ τὴν χώραν, οὐ ῥᾳδίως 
ἔφερον, ἀλλά; καίπερ οὐ βουλόμενοι ἔνδηλοι εἶναι 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις. ἐπρεσβεύοντο παρ᾽ αὐτοὺς καὶ 
ἐπειρῶντο τήν τὲ Π}Ὸυύλον καὶ τοὺς ἄνδρας κομίέζε-- 

δὲ μειζόνων τε ὠρέγοντο καὶ πολλάκις 
φοιτώντων αὐτοὺς ἀπράκτους ἀπέπεμπον. ταῦτα 
μὲν τὰ περὶ ΠὋἊυύλον γενόμενα. 

42. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους μετὰ ταῦτα εὐθὺς ᾿4ϑηναῖοι 
Νικίου ἡγου- 

᾿Αϑηναῖοι ἐς τὴν Κορινθίαν ἐστράτευσαν γνοωυσὺν μένου ἐς τὴν 
ὀγδοήκοντα καὶ δισχιλίοις ὁπλίταις ἑαυτῶν καὶ ἐἀκτ ει 
ἐν ἱππαγωγοῖς ναυσὶ διακοσίοις ἱππεῦσιν" ἦκο- Ἅἢ τ ξεσω 

λούϑουν δὲ καὶ τῶν ξυμμάχων Μιλήσιοι καὶ ἐπὶ ΦΟΙΟΥΕΣ 
ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὁ γατίσχουσε. 

πλέοντες δὲ ἅμα ἕῳ Κορίνϑιοι δὲ Νικηράτου τρίτος αὐτός. ἜΘΕΙ 
ὕσι, 

ἔσχον μεταξὺ Χερσονήσου τὲ καὶ ἹῬείτου ἐς τὸν 

ΠῚ 8, 2. 
Ῥαπρογθ ΠΟΙ αἰ πιὰ8. 
Ῥαγίϊο 8 ᾿πησ ΠΙΌΓ. 
Ηετγοά. Υὶ 4. 

ΟΙα55. ἐληΐξοντο οτηϊζίθηβ τε. ϑεὰ τὲ ρανιἰουΐϊδιη 6χ- 
Νὰπιὶ βδδορίιᾳβ αὐ πῖο ποίϊοπθβϑ 51η}1}}68 τε--- καί 

Οἵ. 94, 2. ΥἹ 88, 10. ΜΙ 60, ὅ. ϑιείη. δὰ 

ΟἹ, δάῃ, 11 2, 1. -- ὁμόφω- 
νοι ὄντες. ΟΣ 8.3; 

8. 8. ἀμαϑεῖς 1ῃ- 
στείας, πεοδοῖὶϊ, ἱ. 6. ἰηβα θεῖ 
Ἰαιγοοΐηϊϊ. --- αὐτομολούν- 
των καὶ φοβούμενοι. 
δάμη, 1 θὅ, 1. --- ἐπὶ μακρό- 
τερον, ἐξ ὁ; πλεῖον, αὰὸ Ὦϊο 
455. ΧΕ 48 ἰπ 51 πλ}Π 1005 νϑὺ- 
ὈΪ5 αὐίατ, Π6 τὸ οἵ, δδ, 1 εἱ ἴθι 
δάη. -- οὐ βουλόμενοι ἔν- 
δηλοι εἶναι. ϑιρρ!. φοβού- 
μένοι δχ ϑβιρθυὶουΐθιβ. Οἱ, Π 
θ4, 6 εἰ εἀ. πιδὶ. 
δ 4. φοιτώντων αὐτοὺς 

νος ἀπέπεμπον. Οἵ, δάπ, ΠῚ 
18, 7. ,, πιο γϑβρίοῖυ Αὐ]βίορῃ. 
Ρᾳο. 050 58ᾳ4β. Ααά, θὲ 00]. “ 
θυκ, -- ταῦτα... γενό- 
μενα. ΟΥ̓ δάη, 1Π 54, 6. 

Οὐ. 

ᾶρ. 42, 81. ὀγδοήκοντα. 
» οάοΥἹ δχθηιρίατα ἕξήκοντα, 
ὁπλίτας τρισχιλίους. [Χ1Ὶ 657“ 
855. ᾿ιοάουιβ ναυῖϊαὰ8β Νίοϊδα 
Θχρϑαϊοποβ οοη απαϊι, νἸὰ, ἈΝ 855. 
οὐ Ῥυκ, Δα Ὗ 116. --- ἵππαγω- 
40 ο.. Οἴτοῦθ. 156... 

8 2, πλέοντες δέ οοἱ, Οἵ. 
Ροίγαθη, 1 39, 1, ουϊπ8 ἰδ 6 ἢ 
ΠΔΡΓΑΙΪΟ ἃὉ 68, αυδπι ἃρυᾶ Το. 
Ιεϑίμηιβ, νᾶ] 46 αἰβογεραΐ, ἴῃ ααϊ- 
θὰ5. ἤδοπι οἱ Πᾶν] νείδί [μβακ. 
ΜοΣ {ΠῚ Ὁ ,310. ἄμα ἕῳ 
ἴππρῖθ ΟΠ ΨΘΙῸ ἔσχον. Νοοίϊ 
δὲ ἕως (εἴ. 8 4 νυκτὸς κατα- 
πλεύσαντες) οἱ ὀρϑρός (οἴ, ἀἀη. 
ΠΙ 112, 8) δἀπυπηθγαίιν. ---- μὲ - 
ταξὺ Χερσονήσου τε καὶ 
Ῥείτου.... λόφος ἐστέν. 
ΒΙΟΟ ΤΊ 6] ἀἴτπι5 ἴῃ ἸμΘ ΡΥ, 4 ΠΟ ΠἾ 8 πὶ 



Ἴθ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Δ, μβ΄. 

αἰγιαλὸν τοῦ χωρίου ὑπὲρ οὗ ὁ Σολύγειος λόφος 
ἐστίν, ἐφ᾽ ὃν “Ιωριῆς τὸ πάλαι ἱδρυϑέντες τοῖς 
ἐν τῇ πόλει Κορινϑίοις ἐπολέμουν οὖσιν Αἰολεῦσι" 

᾿ ’ κι 3 
καὶ κώμη νῦν ἐπ αὐτοῦ Ζολύγεια καλουμένῃ 
ἐστίν. ἀπὸ δὲ τοῦ αἰγιαλοῦ τούτου, ἔνϑα αἱ νῆες 
κατέσχον. ἡ μὲν κώμη αὕτη δώδεκα σταδίους 
ἀπέχει. ἡ δὲ Κορινϑίων πόλις ἑξήκοντα, ὃ δὲ 
ἰσϑμὸς εἴκοσι. Κορίνϑιοι δὲ προπυϑόμενοι ἐξ 8 

Οδρ. 42. 8.2. Σολύγειος. ΟὟ ρτοχίπιυμι Σολύγεια εχ Ηετγοάΐδϑη. 
1 ν. 186 εὐ Βίερ!β. ΒΥΖ. τεσθρί πιι8. 
Σολύγιος. 

ἹῬεῖτος ἄοθθδὶ ε586 τἱναϊαβ (οἴ, 
ΤΙ 19), 5ἰρηϊ ποδὶ Ἑλένης λου- 
τρόν, φυσὰ ἃ Ραυϑ. Π 2, 8 ἴΐὰ 
ἀοβουιθαίαν, αὐ ἀϊοαῦ 6558 ᾿ἀάυδτη 
58 |581ἢ ἴῃ τῇδ ἰῃ Πα Θηΐθιη, δα ὶβιϊ- 
τηδί, Οομβθητῦ ΡᾺ1}]. ΒΟΌ]. Ρ. 39. 
Τάθπι δαΐοπι ΒΙοομη Πο᾽ ἀϊπ8 ἴῃ δά. 
» 15 ᾿παῦϊΐ, ᾷαδθ σορίοβθ ἴπι 
᾿ηίογρν. ἀδ αἰ Που Δυ05 σοορτυα- 
ῬΠΐοῖβ παι Ἰοοὶ αἰβριυίανὶ, πα ΠῸ 
8440 ΒΠδίυπι σοῖο ΘΟ]! ΟοδνΪ ρο558 
δα τἰνα! τη, δὶ Μογίθϑὶ παηο 5ἰΐ, 
οἱ ΟΠ θυβοπθβαπ 6586 ρΡτοπιοηίο- 
τἰατη ἀπῸ οἱ αἰπηϊαϊο τη] Ἰαῦῖο ἰπἀ 6 
ἀἰβίαπβ; Ῥοβίγθπιο οΟ]]οῖὴ ϑογ- 
Βουπη 6556, δὶ ροβίία5 510 ἃ 1,68- 
Κἴο, οὐ νἱοαπὶ ὅσ οαΠΊ ΟρΟΥΐίοΥΘ 
ἴαϊ856, δὶ Οδαία κὶ δι. ἴῃ Το Κιὶ 
ἰΔ 0 .}8.“, ΒΠοίιπὶ ἃ Πἀνδοῖο Ηθ- 
Ιδῆδθ ἀἰδύηρυϊς ΘΟ, ΜΏΘΙ]ογ. ἴῃ 
ἰφ θα ῬΘΙΟΡ ΟΠ 6βὶ, ααδπὴ ᾿π5 006, 
βἰουὶ Ἀθη σδηὶ ἐᾷ θα ατη ΜοραυΪβ 
εἰ Κιερουϊδηδιη ΑὙρο 15, Οοτίη- 
1811 ἀρνὶ, Μορδυὶαϊβ, Τοίυτη πὰ πὸ 
Ἰοσὰπὶ ργδθίοσ Αὐηοϊάθσμι, ααὶ 
ἰδ ὈΌ] πὴ Ὁ ΘΟσΥΔρ ἸοΆ ΠῚ οἱ ὈΓΘν 6 ΠῚ 
οὔθ ΟοΥὶπίῃϊαθ ἃ Οδηοῃγοὶβ ἴῃ 
τ νἀ ἴ 6 νου θη 15. ἀθβου! ριϊΟη τη 
δααϊάϊυ, ἩΠαβίται Τραῖ, ῬϑΙορ. ΠΠ 
Ρ. 809 564. Ουϊ ΟἸεγβοπθβιβ εϑί 
Ῥδοπίηβυϊα ῬΆΥνυ ΠῚ ὅρμον ἰηΐτα 
Οαϊαιάκὶ βίτυστη ᾿πίου Βθρ θη 068 
εἰ οοοϊάθηιθπὶ 50] 6 πὶ Ῥτορα ἱορὶ- 
ἄτιπὶ σἰν απ, «αἱ ΟἸΤτα Πὰν δοτιτη 
Ἠδ!οπαθ ΔρΡροΙΙαίιι5. 51, ἢΠηΐθηβ. 
ἈΠοδίυτα Ραΐαὶ ἔπ1586 Ρογίαπι Ρᾶγνὰ 
᾿η 8818 ΠῚ 8 Π|, 486 τοοίᾶ νἱὰ 
ὙἸθ8. ΤῊΣ ΠΥ Ϊ8 σΘΟρΡΊ Ρ ἢ ἶοἶ5. οἱ 

Ιπ ΠΠΡΥῚΒ Τ88. οὐ δρᾷ Βε6κκ. 

ἀἰτηϊαϊο ᾿Ἰῃίθυ οὐὐατη ὈΓατη ΔΙ θη οἱ 
τη θυ] ἀΐθη ἃ θη οι γεὶβ ἀἰβίοι, δος 
ἴηβ}α Ποάϊα ΡΙ διά νἱάθίυγ ἀρρεὶ- 
Ἰαῦὶ δὲ ὑπἃ 6556 6Χ οἷβ, δᾶ αυδ5 
9.44 νοϑρίοι αν. 58 α ἈΠβίμπι ἔιῖβ86 
Ῥονίυτῃ ΤἼΉθοΥ α1465 ποη ἀοοεί, νε- 
ΤΩ ΑἸΠΘηΐθΠ565 ἱπίον σΠογβοπο- 
51} οἱ ἈΠδίαπα δα ἰθγγᾶπὶ ΔρΡὰ!- 
805 6588 ΠδΙγαί, Οδίθγαση ν᾽ θυ πῃ 
ΟἹ Υ Θθᾶτη Το κα να] 6556 νϑὰ8 
πολυάνδριον, αιιοα 511 ἱπίον Μοῦ- 
ἰέβι εὐ ἀαἰδίάκὶ. ΟἸδγβοπεβ ΠῚ 
ΡΟΙΠΟὨ ΟΡ πὶ 6586, ἴῃ αυοὰ τὸ 

Ὄνειον ὄρος (44, 4) εχουντδΐ, 
πη Οατί. ΡΕΙΟΡ. ΠΡ. 548 54. οἱ 
Βυγβίδη. αθορτ. ἢ τ. 12 οοηβθη- 
υἱπηΐ, ἀς Β]ιοῖο ἀϊβογρδηῖ, 46 πὶ 
116 ἀἰοῖο ΡΓΟΘ ΙΓ ΒῚ ΠῚ 46 ἢ ἀἈΠῚ 6856 
βἰηιπι ἃ ΟΠΘγβοηθ5 0. πιθυ  ἀἴ 6 
ΨΘΥΒῸ5. 5ἰζππὶ οἰδαἀΘηΕ ΠῚ, Ὠϊο 
γἰν Πα τὰ ᾿θιά οι, ἴεγθ 'ῃ 5᾽ ΠῚ ΠῚ 
εἰ Παθπίοπι, --- ἐφ᾽ ὄν. Οὗ, δάη. 
181: 1... Ζδτῆο ο: 
Αἰολεῦσι. Ὅὲ τὸ νἱὰ. ΜΏΕΙΙ. 
Οτομοπι. Ρ. 140 εὐ θοτ, 1 Ρ. 8δὅ54. 
Κγιβ. Η9}}. 1 1 ρ. 492. ΡΙδ58. 
Ηΐδβι. αὐ, 1 ρ. 2349. ΠῚ ρῥ. 189 εἰ 
ἀ6 Πονϊθηβίαπι γϑίίομο ΡΕΙ ΡΟ 651 
Ἔχρυρπδηάδο δαᾶ. Ηργτα. Απιῖαα, 
1818. -- εἴκοσι. ἴπ ΠοΟ ΠυπΊ ΓῸ 
δΥγδία ἢ 6588 οδθηβθηῦ ΡδΙμηου. 
οὐ ΒΙοοπιῖ, Αἱ Τιϑακῖο νοοδθα]ο 
ἰσϑμός Ὑπυογάϊάεπι ρτγοχὶ πιαπὶ 
Ῥᾶτιοπι ΡΒ] ηἰοἰοὶ 5: πλῖδο πον οἰ 5 
νἱοἰπαπι ἀοδίσηαγο νοἱ ἶσϑθ ΡΓο- 
ὈΔΌΪ6 νἱάδίαν. Ἐπ Ατη, ααοαὰθ 
Ἰϑιῃταὶ ποπιθὰ αὐΐᾳαθ ΔΠ θ᾽ Πα 
6586 οἵ, αιδπὶ ἰΙοησο ΤΠυον ἀἰα 5 



ΕΤΟΣ ἩΗ. ΘΕΡΟΣ. (ἸΥ̓ 42.) {τ 

Ἄργους ὅτι ἡ στρατιὰ ἥξει τῶν ᾿4ϑηναίων, ἐκ 
πλείονος ἐβοήϑησαν ἐς ᾿Ισϑμὸν πάντες πλὴν τῶν 
ἔξω ᾿Ισϑμοῦ᾽ 
ἀπῆσαν αὐτῶν πεντακόσιοι φρουροί" 
πανδημεὶ ἐπετήρουν τοὺς ᾿4ϑηναίους οἵ 

ὡς δὲ αὐτοὺς ἔλαϑον νυχτὸς 
πλεύσαντες καὶ τὰ σημεῖα αὐτοῖς ἤρϑη, 
σχήσουσιν. 

καὶ ἐν ᾿Δμπρακίᾳ καὶ ἐν “ευκαδίᾳ 
ἄλλοι 

κατα- 
κατα- 
κατα- 

οἵ ὁὃ᾽ 

λιπόντες τοὺς ἡμίσεις αὑτῶν ἐν Κεγχρειᾷ, ἣν ἄρα 
οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐπὶ τὸν Κρομμυῶνα ἴωσιν, 
κατὰ τάχος. 

ἐβοήϑουν 

ὃ..5: ,“ἀπήεσαν οοαά,., ᾳφαοὰ οἰπὶ δοιϊοηθῖη ρου βοίατη βισηϊἴοδγο 
ῃραμοδί, ἐν ῬῬυδθροβίοηὶ τθρυρηϑί, 

πῃ ρ[ονίβαιθ πιοπιγαπὶβ αὐτῶν. 8 4, αὑτῶν. 
Ἀρομμύωνα ναυΐϊθοὸ εἰ ΒΕΚΚ. 

δείδια βρθοίανουϊί, δοουγδίθ ΘΟΓῚ - 
ῬοΥίατη Π05 ποῦ ἢδῦθγθ δάηοίϑί. 

8 8. ἐκ πλείονος, ρτορι. 
ἴδ ἰπ4άθ ἃ ἰοπρίογε 6πὶι- 
Ῥοτα, ἰ.. 6, πιὰ] δηΐθ, υἱ 
108, 4 εὐ ἼΠΙ 88. ΡΙὰ8 ρομα ον }8 
Βαθϑὲ οπὶ ΡγΟΧὶΠη0 ἐβοήϑησαν 
4υδπι ΟἸΠῚ προπυϑόμενοι ὑοη- 
Ἰαποίαπι. [ἀ6 ΠῚ σ θυ θου απ ΘΟ] ] 008 - 
ἐἶο βιιδάοι οἱ ἱπηρογίβοίαπι ἐπετή- 
ρουν, αποὰ 1105 ἀἰαῦ 5. 101 ΘΟτη- 
ΠΟ ἃΪ05 6586 Οϑίθπαϊί. --- πᾶν - 
τακόσιοι φρουροί. Ἐχ ἢΪϊ5 
ἰγθοθηίοβ Ατηθυδοϊτη Πιΐ5505 6556 
Ἰεσίηπηιβ ΠΠ| 114. -- πανδημεί. 
Ἑχορριῖς ἰδπηθῃ τοῖς πρεσβυτέ- 
φοις. διὰ. 44, 4. 

8 4. τὰ σημεξα αὐτοὶς 
ἤ99η] αὐτοῖς, φησί, τοῖς Κο- 
ρινϑίέοις ἤρϑη͵ τὰ σημξῖα παρὰ 
τῶν φίλων αὐτῶν τῶν ἐν τῇ 
χώρᾳ, σημαινόντων αὐτοῖς. ὅτι 
πολέμιοι ἐπῆλϑον. 56})0]. »,49- 
σις 1ΠΔ σημείων ἔεραῦ φρυκτοῖς, 

- ἐδοῖϊθιι5 Δοσθη 515 οὐ οἰδι]8, αὐ οοτὰ- 
Ῥαυῖθα5 ᾿οοἷβ οδίθη αἰ Τηπο.; απᾶ- 
ῬῸΠῚ ΠΏΠΠ 15, ν 6] σου ΘΧ ρλ115 115115 
Θδί,.. «- ΘΠ ἰδπὶ ἀ1685 {Πι| ||, 118 - 
46 οὐδ Τῆμπο, οὐηηΐθι5 ᾿Οοἶ8, 
αυϊθὺ5 ἀ6 ἢἰβ αϑὶΐ, πιθηῖῃ 8ΠῚ 
ποοΙΪΒ ἴαοῖν. Ὑιά, 11 94 [υ0] οἵ, 
δάη.} ΠΠΠ 22 εὐ 80, ἷο δὲ ἱπίγα 
ο, 110. 111, υδὶ Τμυογά, αἰοἰΐ, 
[ὁπότε τὸ σημεῖον ἀρϑείη, ὃ 

Οἵ, Ηεγθβι, αν. ΟοὈ. ρΡ. 11. 
Οὐ, δάη. 1 171. 

Οἵ. Ηετγοάϊαμ. 1 Ρ. 22, Πρ, 724. 

ξυνέκειτο, οΧ αυῖθι5 οἰΐδπι Αγιϊ- 
ΘᾺΠ νβ σοβ᾽ ποϑβοίιιιγ, 61] ἔπειτα 
τὸ σημεῖον τοῦ πυρός, ὡς εἴς- 
ρητο, ἀνέσχον. ΚΘ ακ, ΑἸτὰ ἰρὶ- 
τὰ ϑαπί σημξῖα ΟΟΤΩΠΙΘΙηΟΥδίϑ ἴῃ 
Ἰοοῖβ δὰ 1 49, 1 δαβοτὶριϊβ. 
Κεγχρειᾷ. Τὰ ἰίογιπη ὁ, 44, 
οοηΐν8 Κεγχοειάς ΨΠΙ 20, Κεγ- 
χρειῶν ΨΠΠ| 10. 28. Οἵ, δάπ. ΙΠ 
106, 1 οἱ ΝΝ4558., αἱ ἀρυά 4105 
ῬγῸ ἀϊρμίῃοησο δὲ ἰθϑὶ 5010ΠῚ 8 
ἀοοοῦ. Οἱ, ΒΠενοάϊδη. 1 ρΡ. 284. Π 
Ρ. 218. )ε δοορηία νὶά. ορα!. 
οο. δοοθηΐ, ρ. 180, Ἡοάϊθ 
Κεχριαίς νοοδᾶτὶ ἰδβίαιαν [ΘΑ ]ς, 
Ρεῖορ. ΠῚ ρ. 284: νἱ ἀδίιν ἰδ ὴ 
παπο, απ ρα πὶ ἃ ᾿ἰΐοτα ἀϊ- 
βίαι, ᾿ΙοΠσ α5 δα πη θυ αἴ 6 Π| 5 6ΟίΆΓΘ. 
ΟΥ ΒΙοοπιῖ, π᾿ ἱπίουρυ., αυἱϊ {γ- 
δἰπίᾳ βίδαϊα ἴῃ 5θρίθη ΟΠ 6 ΠῚ νΡ- 
51:18. δὰ [Π{π|5 ἐγ Πβἔθγθπ δ πὶ 6558 
ἀοπηοηβίγαι. --- τὸν Κρομμυ- 
ὥνα. Μαβοῦ!ηϊ σθμοΥ5. δϑύ οὐδ τι 
ο. 44 αἱ Οἰνεών Π| 98. θαρΙοχ 
ποπιρὴ ἔα. Κρομμυών (οἵ. ϑιγδ0. 
880, 890. 891. Ραυ8. Π| 1, 8) οἱ 
Ἀρεμμνυών (οἷ. Ηετγοάϊΐϊδη. Ϊ Ρ. 22, 
Πρ. 1724). ὅϑ1π|}}185. Δπιθὶ σ αἰ(α8 
οονΡηἰϊίαν ἴῃ Κέρκυρα, Κόρκυρα. 
ΟΥ̓ ΟΠΊΠΊΥ ΟΠ 6ΠῚ ἃ Ὀονΐηιῃο ΟΧ Χ 8ι8- 
αἴ ἀθΓαἶδβο δια! οπιι8 ο, 46, κώ- 
μην τῆς Κορινϑίας, πρότερον 
ἐδ πα τ αι δοε ἈΡΡΕΙρΈΒ τοῦς 
). 880, εἶναι ἐπὶ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ 



καὶ γίγνεται 

μάχη καρ- 
τερά, 

18 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, μγ΄. μδ΄. 

48. Καὶ Βάττος μὲν ὁ ἕτερος τῶν στρατηγῶν 
(δύο γὰρ ἦσαν ἐν τῇ μάχῃ οὗ παρόντες) λαβὼν 
λόχον ἦλϑεν ἐπὶ τὴν Σολύγειαν κώμην φυλάξων 
ἀτείχιστον οὐσαν, “υκόφρων δὲ τοῖς ἄλλοις ξυν- 
ἔβαλλε. καὶ πρῶτον μὲν τῷ δεξιῷ κέρᾳ τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων εὐθὺς ἀποβεβηκότι πρὸ τῆς Χερσονήσου 
οὗ Κορίνϑιοι ἐπέκειντο, ἔπειτα δὲ καὶ τῷ ἄλλῳ 
στρατεύματι. καὶ ἦν ἡ μάχη καρτερὰ καὶ ἐν χερσὶ 

πᾶσα. καὶ τὸ μὲν δεξιὸν χέρας τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
καὶ Καρυστίων (οὗτοι γὰρ παρατεταγμένοι ἦσαν 
ἔσχατοι) ἐδέξαντό τὲ τοὺς Κορινϑίους καὶ ἐώσαντο 

μόλις οἱ δὲ ὑποχωρήσαντες πρὸς αἵμασιάν (ἦν 
γὰρ τὸ χωρίον πρόσαντες πᾶν) βάλλοντες τοῖς 
λίϑοις καϑύπερϑεν ὄντες καὶ παιανίσαντες ἐπῇσαν 

αὖϑις. δεξαμένων δὲ τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἐν χερσὶν ἦν 
πάλιν ἣ μάχη. λόχος δέ τις τῶν Κορινθίων ἐπι- 
βοηϑήσας τῷ εὐωνύμῳ κέρᾳ ἕαυτῶν ἔτρεψε τῶν 

Οαρ. 4. 8 ὃ. παιανίσαντες ὁοοτν. Απρ. Ατι Οπγ, ΨἹ αροιδηὰ 
οϑδὲ βαϊτ ον απ Ἱποοηβίδηι, αυϊ;, 
παιωνίξειν εἰ παιωνισμός ἰο!εγανεγιιηξ. 
Ηφοτγοάϊϑι. 

Βοίυμη παιάν δρποβοῖς 

τῆς ἀρχῆς 5ουϊθῖε Ρδυ5. ΠΕ 1, 4. 
ΝΙΒΙΠ ΟΠ Ἶπτιβ ἀθ ϑἰθα ΠΟ ῬΓΟΓΒΙΙ5 
ΘΟΠΒΘΗ ἰΠΠ ΓΘοθη ἰοΥ 65, ΘΧ 4 αΪθ 5, 
αὐ 4|105 ἰφοθϑπηι8, παυὰ ῥτοουὶ 
ἃ Οδηθίια βὶν 6 Κἰ δία οο] δύ [6 Κ. 
Ι. ἀ. ». 807, ργορε δρίοη Τῇῆθο- 
ἄοχατ ΒΟΒΙ. Ρ. 88. Γρακῖο δά- 
5{ΠΡῈ]δηύαν Οατὶ, ΡοΙορ. ΠΡ. δδὅ. 
Βυγδίαη. ἀδθορτ, 1 ρ. 884. 

σαρ. 48. ΕἽ; τοῖς ἄλλοις, 
 Ποτέροις: τοῖς ἐναντίοις, ἵν᾽ 
᾿ κατὰ τῶν ἄλλων: ἢ τοῖς περὶ 
[αὑτόν], ἵν᾽ ἢ σὺν τοῖς ἄλλοις 
προσέπεσε τοῖς ἐναντίοις; καὶ 
φαμὲν τὸ δεύτερον." Τούκας. 
Θυ 61 γΓροίθ ἰυπάϊοατα σοηίγαγὶᾶ 

λαβὼν λόχον ἀοοθηῖ. 
8 ὃ, εὐθὺς ἀποβεβηκότι, 

Βίπια! αἰᾳά τὸ ὁ ηἡανῖὶθι5 
οΧίοΥδί. 
8. 8. αἵἱμασιάών. » Περέβο- 

λός τις σμικρὸς ὑπὸ τῶν τυ- 
χόντων λίϑων ἐστὶν ἡ αἴμα- 

σιά, ἣν περὶ τὰ χωρία φυλα- 
κῆς ἕνεκα τῶν καρπῶν ἀπὸ 
τῶν βλαπτόντων χτίξζουσιν οἵ 
γεωργοί." Δούκας. [μ1. πιἃ - 
οονίᾶ. --Ὃ ἦν γὰρ... πᾶν. 
Ηἰβ νϑυθὶβ., οὐσ ΟοΥ πα Ρδμϊο 
Ροϑι ἀϊοδηΐαῦ καϑύπερϑεν ὄν- 
τες, Θχρ Ἰοδίαν. --- τὸ ἔς λέϑοις, 
Ἰαρτάϊθιιβ. ΠΝ. τηδοουῖδ 6, 
84. ἑαυτῶν. ϑουϊρίαγας αὖ- 

τῶν Ῥ6Ὶ 856 πο ἀϑίθιϊουϊβ παϊ ιιπι 
οχϑίαι νϑβιϊρίαμι. Τὰ νυΐσ. ΟΥ̓ ὰ 
51} 1510 Π| ῬΆΓΌΤῚ ΡΤΟΡΥΪα “Ἰοομῖτα- 
γαπὶ ἸΠογασα ἀἰοὶ νἱἀθδίαν, ϑεὰ 
οοτπρανδη ἃ ΘΧΘΠΊΡΙ, πέμπουσι 

. δισχιλίους ἑαυτῶν ὁπλίτας 
18. 1; ἐβοήϑησαν εος ἑαυτῶν 
πεντακοσίοις καὶ χιλίοις ὁπλί- 
ταις 1107, 3, 5] ΠΉ}}8, εχ ααἰθα5 
ἑαυτῶν ἴετο ἰάδπὶ αἰαθθ τῶν 
σφετέρων, οἰνί πὶ Βα Υα, 
νον ἄρρᾶτοι. Αἀα σφῶν αὐτῶν 
Υν 64,8. 114, 2. θὲ τις]! οο]-- 

: 

4 

ουμῃ Ὑ Τῦ, Ἷ παιάνων ῬεΘΘΡ 5βθηῖ, ν 



" 
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᾿ϑηναίων τὸ δεξιὸν κέρας καὶ ἐπεδίωξεν ἐς τὴν 
ϑάλασσαν᾽ πάλιν δὲ ἀπὸ τῶν νεῶν ἀνέστρεψαν οἵ 

ὅ τὲ ᾿Αϑηναῖοι καὶ οἵ Καρύστιοι. τὸ δὲ ἄλλο στρατό- 
πεδον ἀμφοτέρωϑεν ἐμάχετο ξυνεχῶς, 
δὲ τὸ δεξιὸν κέρας τῶν Κορινϑίων, 

μάλιστα 
ἐφ᾽ ξ 

ον 
Ἵ 

“υχκόφρων ὧν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ᾿᾿ϑηναίων 
ἠμύνετο" ἤλπιζον γὰρ αὐτοὺς ἐπὶ τὴν Σολύγειαν 
κώμην πειράσειν. 

44. Χρόνον μὲν οὖν πολὺν ἀντεῖχον οὐκ ἐν ἧ οἵ 48η- 
ἐνδιδόντες ἀλλήλοις" ἔπειτα (ἦσαν γὰρ τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις οἵ ἱππῆς ὠφέλιμοι ξυμμαχόμενοι, τῶν 
ἑτέρων οὐκ ἐχόντων ἵππους) ἐτράποντο οἱ Κορίν- 
ὅιοι καὶ ὑπεχώρησαν πρὸς τὸν λόφον καὶ ἔϑεντο ΠΣ 
τὰ ὅπλα καὶ οὐκέτι κατέβαινον, ἀλλ᾽ ἡσύχαζον. 

) ἐν δὲ τῇ τροπῇ ταύτῃ κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας οὗ 
πλεῖστοί τε αὐτῶν ἀπέϑανον καὶ Πυκόφρων ὃ 

8 ὅ. ξυνεχῶς. Τθυῖ τη55. οἱ Βϑκκ. συνεχῶς. Θεὰ νῖα, 1 11. 
ΠῚ, Τῦ, Υ 24, 4]. εἰ δάη. οτἷϊ, βαργα 25, 8, 

Ἰοοδιϊοης οὐ θη 9 15: 

ἀνέστρεψαν Ἰηύγα 5. αὖ δρυᾶ 
ΠΡΙαι, Ργοῖ. 815 ". 

8 ὅ. τὸ δὲ ἄλλο στρατό- 
πεδον ἀμφοτέρωϑεν ἐμά- 
χετο, ἷ. 6. Δ0 Δ|6γὰ ρᾶγίθ πηθάϊα 
δοῖθβ οἱ ἀοχίγαπι οοῦπὰ Οοτὶη- 
{ποτα πι, 80 Δ]ίογα πηϑάΐα ἃ οἷ 65 
οὐ 51} ]5[1}1Π| ΘΟΤΙτι Α1Π 6 Πἰ ΘΠ Βἰ μη. 
- κατά, ε τορίοπο, δάνον- 
585. Οὗ ἃ. 1.38, 9. - ἤλπιξον 
γάρ] οἵ Κορίνϑιοι. ὅ86}1)0]. 
᾿Ελπίζειν εϑὲ προσδέχεσϑαι. -- 
ἐπὶ τὴν ... κώμην πειρώ- 
σειν. , Ἐ ΧΡ]. πὶ φυλάσσειν περὶ 
χώραν, ἰ. 6. φυλακὴν ποιεῖσθαι; 
1ὰ ἢϊο πεῖραν. ποιήσεσϑαι.“" 
Βδι. ϑο μοι δία ἐλϑεῖν Βα θδυάῖνὶ 
γα],, αιιοὰ ΑΓ. πῊ6} 118. ἴπ 'ρ58 
ἴονυτιιϊα πειρᾶν ἐπέ ἴπεββα αἰ, 
αὐ οαπὶ ΒΥΪ Δ Πηΐσθ ἀϊοδίαγ 0 {ΥΥ 
ἴον. Οομρδγανουῖβ [διϊπα πἰ τὶ 
5611 σοῃίοπάοτο ἴῃ ἸΟΟΘΈῈΠ,, 
Ῥγο Βδϑίθῦο ἰδηηθη δἰ 8 {ΠῚ 
Ταοϊαηΐ, 51] ποὴ γϑῦρὰ 25, 10 

προσβάλλοντες οὗ μὲν ᾿4ϑηναῖοι 
κατὰ τὸν «λιμένα ταῖς ναυσὶν 
ἐπείρων, ὁ δὲ πεζὸς πρὸς τὴν 
πόλιν, Ὁ] οἵ, δάπ., δοῦίθ π8θο 
Νῖο. ατερ. Ῥ. 849 πειρᾶσϑαι 
κατὰ τῆς τῶν πολεμίων πόλεως. 

αρ. 44, ὶ 1. οἵ ἱππῆς. 
Οἱ, 42, 1. οὐκ ἐχόντων 
ἵππους. Ουδγα ἤθπ ποηηϊηδιὶ 
Βηὖ ἴῃ 500115 θαυ] δίαπη ῬγδΘθθη- 
εἶθιι5 1Π| 9, 8, -- οὗ Κορένϑιοι, 
οἱ, ἀθ 4 τη ΡῈ Ρ πὰ ΠΙΟ0 ΒΘ’ ΠΟ 
ΓΟ 1, 8. θά ϊα 8 0165 οὐ ἀθχίγιτη 
ὁοΥΠα, τῦπ" λόφον, τὸν 
Ζολύγειον 42, ἔϑεντο 
τὰ ὅπλα, δἰ θέον δή δια ἢ αὶ ἐν 
ΡΓΟΡΥ. ΔΥΠΪΒ. ἴῃ ἼΠῸ Ἰ060 ΘΟΠΒι1- 
τυ015. οὐ ΘΟπΊροΟβ 118. Οἵ, δάῃ, Π 
Ὡ, 4. --- οὐκέτι, 5611. αὐ ἄθημο 
ἱπηρϑίημη ἰϑοοσθηΐ, 

ΟΣ αὐτῶν, ἷ,, 6. ΘΟΓΙΠΊ, 4Ϊ 
ἴῃ τηρᾶϊα δοῖθ οὐ ἠδθχίγο δουηιῖ 
Ριυρηδηΐο5 σθοϊἀογαηί, --- ἡπυκό- 
φρων. ΟΥ̓ ΡΙυῖ, Νῖο. ο. 6, --- 

ναῖοι νικῶσε. 
μέν, αἰσϑό- 
μενοι δὲ 

πλείους βοη- 
ϑοῦντας ἐς 

ἐγγὺς 
υς δια- 

βαένουσιν.. 
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“στρατηγός. ἡ δὲ ἄλλη στρατιὰ τῷ αὐτῷ τρόπῳ. 
οὐ κατὰ δίωξιν πολλὴν οὐδὲ ταχείας φυγῆς 7ενο- 
μένης, ἐπεὶ ἐβιάσϑη, ἐπαναχωρήσασα πρὸς τὰ 

᾿ . ’ . ᾿,- .- ς 9 ᾽ 9 - 

μετέωρα ἵδρυϑη. οἱ δὲ 4ϑηναῖοι, ὡς οὐκέτι αὑτοῖς 
ἐπῇσαν ἐς μάχην, τούς τὲ νεχροὺς ἐσκύλευον καὶ 
τοὺς ἑαυτῶν ἀνῃροῦντο, τροπαῖόν τε εὐϑέως 
ἔστησαν. τοῖς δ᾽ ἡμίσεσι τῶν Κορινϑίων, οἱ ἐν 
τῇ Κεγχρειᾷ ἐκάϑηντο “φύλακες, ἡ ἐπὶ τὸν Κρομ- 
μυῶνα, πλεύσωσι. τούτοις οὐ κατάδηλος, ἡ μάχη 
ἦν ὑπὸ τοῦ ὄρους τοῦ ᾿Ὀνείου᾽" κονιορτὸν δὲ ὡς 
εἶδον. καὶ ὡς ἔγνωσαν ἐβοήϑουν {τῖν εὐϑύς. 

Ολρ. 44. 8 2. 
8 4. καὶ ὡς οοὐά. 

Μοβᾳα. Ὁ, Ε. Ἐ. ὡς οπι. 

ς ν » , : 

δε σὴ στοστεῦ 6; 
51 Π]ϑί αη] ΟΟΡη ΟὈΟΥ ΠΙ ΟΥΙΙΠΊ, 
αὐυοα ρᾶγίομη Α(Π θη  Θἢ 515. ΘΧϑγοὶ- 
(5 5101 ΟΡ ΡΟΒἰ(Δ 1 πι5418 δ πηᾶῦθ 
Ῥεγβθοιύαπι γα (48, 4). --- τῷ 
αὐτῷ τρόπῳ. Θποα ἴῃ οοαά. 
δα πὶ οϑὺ τούτῳ τῷ τρόπῳ 
δα ΒΌρΘυἸογὰ Ὑδβογγὶ. Ροββοὶ βοάθηι 
πδη θη Βυθϊθοίο, πιιίαίο, πθὶ 
ἄπο ἰάδπὶ ἔδοῖββθ ἀϊοαηίαγ, τῷ 
αὐτῷ 50υῖθὶ πθοθββϑα δϑί, [ητ6- 
Ρτοίάνο. ρίαν: οοἀθπὶ τπιοάο 
(τῆς ἀναχωρήσεως δηλονότι 
501101,) 41 0 1111, «αἱ Βουναίβ 
οὐ! θ 5 Ῥδυϊαιῖτη «ἃ οἰ να} 
τράϊογαπιὶ (ὑπεχώρησαν) εἰ, οἰϊπι 
ΘΟΠ 5. |556ηϊ, «υϊοιὶ Ιοοο ἘΠ ΠΟ ΔΙ ΐ 
(ἡσύχαξον). ῬνΟΧΙΠΪ5 ἀοϊηάθ νοὺ- 
05 οὐ κατὰ. γενομένης Ῥοὺ 
ΔΡΡΟΒῚ (ΟΠ 6 ΠῚ Ἰἰδδὲ τθ8 ἴϊὰ ἜΧΡΙ᾿- 
Οδύατ, αὐ ΘΟΠΡΑΡ ΤῈ ΠῚ [ϑοίι ΠῚ 6556 
πθροίαν, --- ἐπεὶ ἐβιάσϑη, 
ἃ ἀοχίνο Βοβίϊαπι σΟΥΠὰ, αποὰ, 
οὐπὶ δὰ ΠΥ τοὶ οί] 6586, 
θα ΟὈΨ ΘΓ ΠῚ Ρασηδηὶ ἰπίο- 
συανῖι (ἀνέστρεψαν 48, 4). - 
ἐπαναχωρήσασα. δἰ ηἰβίταπι 
Ἰιος Οουϊηοῦπι σοῦ ροϑύ γ6}}- 
40ἱ Θχθυοῖτι5. ἐθοΘρί ΠῚ 6 ἵ 58 ἢ 
56 γτϑορρὶϊ (οἵ, δάη. ΠΙ 108, 8}. 
-- πρὸς τὰ μετέωρα. Οἵ. 
χωρίον πρόσαντες 48, 8. Οοηϊνα 
ΟἸαββθηὶ ἰμιογργοία το ο νἱὰθ 
ΑΠΠΔ], Ρ]}}, 1870. ρ. 828 54. 

τούτῳ τῷ τρόπῳ οοὐᾷ, Οἱ, ἫΝ 
Ριδδίοναυδτη ααοά Μ, 
Οὗ, δάη. 

εν, συν δῆς 

8. ὃ. τοῦς πεῖ... κ'΄-.ὕ ἀν 
ροῦντο. ΘΙΒΉΜ ον Ὗ 74, 2, 

8 4. τοῖς δ᾽ ἡμίσεσι ἐν 
πλεύσωσι. Οἵ. 42, ,.Ἐ-ΞΞ ὑπὲρ 
τοῦ ὄρους τοῦ Ὀνείου. 
Ηπσπο πιοπίθηι Θηθαπηὶ (ἀθη Βογρ' 
Ὁ 6058) αὖ Ομποῖβ πιοπιϊθι5 (ἀ 6 πὶ 
Οποϊβοιθη ἀθὈϊγο 6) ἀἰβοθυηὶ Β ἢ - 
σ8η. Μεραῦ. Ὁ. 14 84ᾳᾷ. Αὐ νἱά. 
Δ δοίη. Απίϊαι, αν. 1 Ρ. Τ607. 
Τασαπι νοὶ γα ϊοθβ οχ Οποἷβ Π]0Ὲ- 
οἰ 5. Ργοουγθηΐθ5. οὐ ἱπίθυ ὕθη- 
Ομ γθᾶ5. οὐ ΟΠ υβοηθβιιη δ ΠΙΔΓΟ 
ἀοβοοηάθηίθβ βιϑη σαὶ ριίδι 
ΒΙοοιηῖ,, ααθπὶ ἴῃ ἰηΐογρυ. δᾶ 
ὁ. 42 νὶἀ6 ρίυτα 46 ἢδο γα ἀἶβρι- 
ἰδΐοπι. . Οἵ, Τιϑαὰκ, Ῥοῖορ. ΠῚ 
Ρ. 511 νοὶ ἴῃ δα, υηδὶ. οἱ Ῥυ]]]- 
ΒΟΌΪ, 1. ἃ. ν». 84 ὐἱ 88... δυ] 
Βίν ΟΠ πὶ Ρ, 380 δρνᾶ556. ΚΡ. 
Οὐ, Βυνβῖδῃ, ἀεορν, ἢ Ρ. 9. δάῃ, 2, 
Ἠουιηι τπομίπηι τὸν ὑπὲρ Κεγ- 
ρεῶν λόφον ΘΟΠΙΠΙοΠΙ οὐ αὐ οἰϊδ 

Χοι, Ηδὶ]. ΨΙΙ 1, 41, -- καὶ 
ὥς ἔγνωσαν, ἘΝ ΠΣ 
(ᾳπδιηα δ ΠΟ ἢ 5. ΟὈ 5.4 081) 1.6 πὰ 
ΘΟΡΠΟν σα, ΑἸιοσαμ ὡς, 
αποά τἅπὶ ργορὶ μα αι ἴῃ να! ία 
βουϊρίατα πη ]θβίο γΘροιϊίαι:, οὐϊμῖ 
Ὠθααΐι, π6 κονιορτόν δὰ εἶδον 
ει ἔγνωσαν 5[ηλι} βρθοίθι, Νϑᾷιιθ 
οπιηΐηο ὡς εἶδον οἱ ὡς ἔγνωσαν 
θὰ αυδπὶ οοαα. ρΥγδοῦθην γδιϊοηθ 
Ἰη 6} 86 οοῃϊαποία ἀρίρ Βρουϊουὶ- 
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“- » Α 

ἐβοήϑησαν δὲ καὶ οἵ ἐκ τῆς πόλεως πρεσβύτεροι 
» , ᾧ ᾽ὔ , ᾽ 

ῷ τῶν Κορινϑίων αἰσϑόμενοι τὸ γεγενημένον. ἰδόντες 
ο ἊΝ ’ 

δὲ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ξύμπαντας αὐτοὺς ἐπιόντας καὶ 
νομίσαντες τῶν ἐγγὺς ἀστυγειτόνων ΠΕελοποννη- 

΄ ΄ Χ ’ σίων βοήϑειαν ἐπιέναι, ἀνεχώρουν κατὰ τάχος ἐπὶ 
τὰς ναῦς, ἔχοντες τὰ σκυλεύματα καὶ τοὺς ἑαυτῶν 

υ . ΄, 3 ’ 

νεκροὺς πλὴν δυοῖν, οὺς ἐγκατέλιπον οὐ δυνά- 
- , 

χαὶ ἀναβάντες ἐπὶ τὰς ναῦς ἐπεραιώ- 
, 3 3 - 

ϑησαν ἐς τὰς ἐπικειμένας νήσους, ἐκ δ᾽ αὐτῶν 
Ἁ τι , 

ἐπικηρυκευσάμενοι τοὺς νεκροὺς οὖς ἐγκατέλιπον 
ὑποσπόνδους ἀνείλοντο. 
μὲν ἐν τῇ μάχῃ δώδεκα καὶ διακόσιοι, 

ἀπέϑανον δὲ Κορινϑίων 

᾿ϑηναίων 
δὲ ὀλίγῳ ἐλάσσους πεντήκοντα. 

40. Ἄραντες δὲ ἐκ τῶν νήσων οἵ ᾿Αϑηναῖοι ἔπειτα ἐς 
ἔπλευσαν αὐθημερὸν ἐς Κροιιυῶνα τῆς Κορινϑίας αὶ 

φομμυῶνα, 
ντεῦϑεν δὲ 

(ἀπέχει δὲ τῆς πόλεως εἴχοσι καὶ ἑκατὸν σταδίου), δ τας 
καὶ καϑορμισάμενοι τήν τε γῆν ἐδήωσαν καὶ τὴν ὅπου τὸν 

3 νύκτα ηὐλίσαντο. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ παραπλείσαντες ἐῤ᾽ ον 
ΤᾺ τὴν ᾿Επιδαυρίαν πρῶτον καὶ ἀπόβασίν τινὰ φρουρὰν ἐγ- 

καταλείπου- 
σιν. 

᾿ ῬΟΒιπηιι5, --- οὗ ἐκ. 

νήσους. 

θ5 γεβρομάθηι. Απὶ κονιορτὸν 
δὲ ἰδόντες ὡς ἔγνωσαν ἀϊοθη- 
ἀση ογαΐ ἃτῖ ιὰ αποά παπο γ6- 

.πρεσβυ- 
τεροι, 5 Θῃϊοῦ685, φαὶ ἴῃ 6 
ὙΘΙΠΔ ΒΟΥ (ΟΠΊΠ65 {1Π}], ΟἸΙΠῚ 
πανδὴημ εἔ ρτοΐδοιϊ σις Οουϊ πῃ}, 
42, 8). Ιἰὰ Πἷἰβ ἰῃτο! 6 ι 8 ΠΟΙ 
ὉΡ115 νἱἀδίαν Κυ ἀθϑογὶ οοηϊθοίανα 
οἵ πρεσβύτ. θὲ ἐκ ρνιδεβροβίμοηβ 
ἘΠ δάη. [ 8, 3. 

ὃ ὅ, τῶν ἐγγὺς ἀστυγει- 
τόνων. Ἐγγύς ἀο!επάιτπι Ραϊδι 
Ῥόοῦν. εὐ Κυιθο. [ναιῖπο εἰβὶ ντοὶ- 
18 ὙΥΕΤΕΥΝ ἀἰϊοϊιαῦ, ποῃ 
ΘΠ Π᾿ Π1 5. 4υἰ 6 πὶ οἰΐα πη ἴῃ ρΡῸ- 
Βιιῖνο ἰθοὶ νἰοϊη πὶ ρτορὶῃ- 
4ὺ ἃ πὶ; Π015 ἔχ πη 6 πο ἢ ἰΠπ5ἰτ τα 
Βιῖηι γερὰ δἰη πᾶ δν ΝδΟΙ - 
θαν, -- πλὴν δυοῖν. Οοηδοι- 
εἰ ΡΙαι. Νῖο, ὦ, Θ,, ἀαθπὶ σοη56 
ὧ'6 Ῥυοχίηι 8. 

ὃ 6. ἐπὶ τὰς ἐπικειμένας 
ὕπαιη. παθοὲ. ΜΙ ουὶ 

ΤΒυογαϊαϊβ 0]. ΓΓ. ϑϑοῦ. ΤΙ. 

τα θὰ οὐ γΘ ΠΟ. ΟΓΘ ΠῚ Δ] 6 ΓΔ ΠΊ. 
γιάθηδΐαν 6556. αἴιὰ6 μοάϊο ΡΙατα 
(οὗ δὰ οὃ. 42) οὐ Ηοθνδθιι οᾶ- 
5ίγαμη νοὶ Ηθθγαθουιῃι ἰηδαῖα (οῇ, 
δάη. ὙΠῚ 11) ποπιϊπαηῖαν, ἴου- 

[588 δἰϊὰπὶ Ῥαβηϊθηϊβία, --- τοὺς 
νεκροὺς ἐνς ὑποσπόνδους 
ἀνείλοντο. ,,ι8ῖ τϑοιρογᾶνθ 
ΠΟΥ 05 ρ6ι' ὁδαιϊιοθαίονθπὶ εἰὰὺ 
Ομ τοὺ 6588. νἱοίιπη, Νίοϊα5. ἰὰ- 
Π|6 οἸ να ν]οιονῖαο ὁθάθγθ 4 Τα 
ΓΘ Ρ᾽δπιὶ ΟΠλϊ τ γ 6 τη! αἱΐ, Ρυδ6- 
ἰθῦθα ρορα!ι5. ποοϊθοίαἃ οαάᾶνονᾶ 
1ῃ 14 1551Ππ10 Δ ηΐ πη ἔθγθθδι, ἰά φαοὰ 
6 Βθηίθυ να ἀ6 ἱπιρθνυαίονῖθι5 ροϑὶ 
ΡύοδΙ απὶ δὰ Αὐσίηιιβϑἃ5 ΘΟΠ]Π115 - 
51πηῚ ἰατὰ οοσηοβοίτιν.“ Η ο Ὁ Ὁ. ΟΥ, 
ΡΙαι. 1, 4, ΒΙοονηε, εὐ Τα ϊν, Ηἶδι. 
ο. 22 ρ. 2ὅ8. -- ἀπέϑανον 
ἀιξ ϑὲς πεντήποντα. Μίηιι5 
ΡΙΟΌΔΒ1165 παπηθυὶ ἰθσαπίαν ἀρὰ 
διοά. ΧΠ 68. 

ὰρ. 4ὅ. 81. Κρομμυῶνα. 
Οὗ, δά, 42, 4 οἱ ἀθ τὸ Ὀὶοά, !, ἀ. 

θ 
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ποιησώμενοι ἀφίχοντο ἐς Μέϑανα τὴν μεταξὺ Ἐπι- 
δαύρου καὶ Τροιξῆνος, καὶ ἀπολαβόντες τὸν τῆς 

χερσονήσου ἰσθμὸν ἐτείχισαν ἱέν ὡ ἡ Μεϑώνη 
ἐστί]. καὶ φρούριον καταστησάμενοι ἐλήῴστευον 
τὸν ἔπειτα χρόνον τήν τὲ Τροιζηνίαν γῆν καὶ 
“ἡλιάδα καὶ ᾿Επιδαυρίαν. ταῖς δὲ ναυσίν, ἐπειδὴ 
ἐξετείχισαν τὸ χωρίον, ἀπέπλευσαν ἐπ᾽ οἴκου. 

Εὐρυμέδων 40. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ταῦτα ἐγί-- 
καϊΣοφοκλῆς 
τῆς Κερκύρας 7Ρέτο, καὶ Εὐρυμέδων χαὶ Σοφοκλῆς. ἐπειδὴ ἐκ 
τὴν ᾿Ιστώνην τῆς Πύλου ἀπῆραν ἐς τὴν Σικελίαν ναυσὶν ᾿4ϑη- 
αἱροῦσι. ξυν- 
ϑῆκαι πρὸς ναίων. ἀφικόμενοι ἐς Κέρκυραν ἐστράτευσαν μετὰ 
τοὺς φυγά- ᾿ΑΘΣ ΜΗ τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐπὶ τοὺς ἐν τῷ ὄρει τῆς 

σμα τῶν προ- 
στατῶν τῶν (δρ. 48. 8. 3. ἐς Μεθώνην οοαᾷ, οϑσδθ. ». 8714 μεταξὺ δὲ 
Κερκυραίων. Τροι ξῆνος καὶ ͵ , Ἐπιδαύρου χωρίον͵ ἦν ἐρυμνὸν έϑανα καὶ 

χερρόνησος ὁμώνυμος τούτῳ" παρὰ Θουκυδίδῃ δὲ ἔν τισιν 
ἀντιγράφοις “Μεϑώνη φέρεται ὁμωνύμως τῇ Μακεδονικῇ ἰοϑία- 
ἴΓ 5.10 ἰθιηρονα ἴῃ Ρἰογίβαθα ᾿ἰθγ1ῖ5 ΤῊ πον ἀϊ ἀοἷβ ἔαϊβθα έϑανα 
ΘΘΔΠΊ4ῸΘ. ἔΟΥΠΊΔΙη ἰρβ5Ὲ ΠῚ ΡΓῸ ψϑυΐοῦα Παθιυΐ586. Εδάθηι ἔουτηα ρ] πγ 811" 
ἰΔηΐΠ) τι818 οϑύ Ῥδιιβ. Π 84. Νὸβ ϑίγαθοῃῖβ δποιου θη Ρ} 015 
ἴδοῖμιιβ αυδη ΠΡΓΟτ ἢ πιᾶπιι ον ρον πὶ ΤΟΥ ἀ1 415. οἱ ΠΙοάονὶ ΧΙ 
θὅ, [Ιαἀ6πὶ οἰϊαπὶ πιιπὸ Ῥϑεβπὶπβι]α 6. ΠΟΠΊΘΗ. 4 

Ολρ. 46. 8 1. ΡτοΟΠοΟπλΪπ6 ὃν, ᾳφυοᾶ ἴῃ Εἰ γῖβ δἰϊψαοι ἀδίθυϊουϊ- 
θὰ5 Ροβῦ χρόνον δἀάϊίην, ορύπιθ οανθπιιβ. Οἵ, ὙΠ 10, 1. 

ὃ 2. ἀπολαβόντες. Οὐ δάπ. ρϑὶ 58 ἰῃ6]]ερὶ Ροββθί, ἤθθβββθ 
Ι 1,1. -- τῆς χερσονήσου, ποῃ εἴδί. Ἁλιάδα. ΟἾ ΕΗ 
486. οἱ 'ρ8ἃ Μείπαπα ποιηϊηαθα-ὀ ὄ6, ὅ. «ἄη. 1 108, 1. Τυοα]κ. ΡεΙορ. 
ἴὰγ. ΟὟ, ϑίσαθ. 8374. εχ αυὖ Π .4θ8. ᾿ἐξετείχισαν. 
ΔρΡΡραγοὺ 560] ι88ἃ 6556 ῬΟΌ586, 
486 ἰά60 ργϑϑίεγθα ἀοἰοπᾶδ βαπί, 
ααοα ορρίάιιπη πο ἴῃ ἰβ{})Π10, 
568 ἴῃ πιράϊα οὐὔὰ οοοϊάθηία!! 
Ῥδθηϊηβυΐαα βἰζαπι οναὶ. ΟΥ, σαγι. 
Ρεῖορ. ΠΡ. 441 (αριὰ Ῥαυβ, 
84,1 ἰσϑμός ἴρβᾶμι ΡΑΘὨΪΠ 518 
βἰβἰβοαι). Νβαιιθ οπληΐηο [ιΐο 
ορρίάϊ τηθπιϊοηθπι Πουϊ Ρας ΔΉ 8. 
θὲ γῬδοηϊηβιϊα πιοηίιοβα οἱ ἃὉ 
ἰβί!πηο ἴῃ υποὺς ηρὴῇ ΒΡΘΟΪΘΗῚ 
ΡΓοΘουγγθηίο οἵ, Οανι. 1, ἃ, Ρ. 488 
544. Βυγδβίδῃ. θορτ. ϊ Ρ.91..- 
φρούριον καταστησάμε- 
σοος ΤΟΥ Ν ἸἼΒῚ νειὋννν 18, 1: 
Ηυΐϊὰ5. πιιηϊπλθηιὶ δά πτιο γο 4 υἷα 6 
οχίδης, Οἱ, Βιιβίδηῃ, 1, ἃ. Ρ. 92. 
Ηογνεγᾶ, ϑδιυά, Τῆιο, ρ. δῦ 
ἐγκαταστησάμενοι παν], απο 
αἰ ΒΟΥ ΡΊΟΥΙ ΠΙσο θαι, ἴα, οαπὶ ἸΟοιι5 

Οἱ. ἀπ, 4,.1. 
Οδρ. 46. ΟΥ Ροϊγαθη. ΝῚ 20, 

-τύϑοις ἐς τὴν Σικελίαν. 
ἐς Κέρκυραν. ϑεοοππάιιη) γΔΠ- 
ἀαία. ΨΊα. ο. 2, --- ναυσὶ ᾿48ϑη- 
ναίων. Νοῦ ἰρίταν. ἴῃ ΘΑΓΙΙῚ 
ΠΌΠΊΘΓΟ [ἀθυπὴ “δα, ἀὈΔΥ ΠῚ 
τηθηΐὶο ἰηϊθοία οβϑί 183, 2. ῬΡιοθᾶ- 
ὈΠΙΘυ ταἀπηθη ΟἸα55. οοπϊθοὶς δηϊο. 
ναυσέίμαν, ΠΤ ΘΡ ΠῚ ΘΧΟΙ 1556, 
Νὰ αὐδαταρϊηία [πουϊης, αποΐ 
οἰβάθιηῃ ἀπιοῖϊ 5. ῬΥΪΠΊᾺΠῚ Αἰμοηΐβ 
ἴῃ Β1ΟΠἸα πὶ ῥγοΐθοίαθ δαὶ (2, 3), 
ῬγιΠῚ ΘΘΥ πὶ Θϑί, --- τῷ ὄρει 
τῆς Ἰστώνης. Ηκδϑο εἴϑὶ 60}- 
ΠΥΠΊΔΠἰῸΤ ῬοΙγ δοηὶ γουθὶ5 τὸ τῆς 
᾿Ιστώνης ὄρος, ἰᾶπιοι ἰάδο 51- 
Βρθοία νἱἀδαηίαν, αὐοα ΑἸ] 606 - 
βίην ἀρροβιιοπθ ἴῃ ἷβ. αἰϊιὰῦ 
ΤΗυογάαϊάοβ. ΟἿἮἁ, ΠῚ 116, 1. ΙΥ 
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Ἰστώνης Κερκυραίων καϑιδρυμένους., οἱ τότε μετὰ 
τὴν στάσιν διαβάντες ἐχράτουν τὲ τῆς γῆς καὶ 

5 πολλὰ ἔβλαπτον. προσβαλόντες δὲ τὸ μὲν τείχι-- 
σμα εἷλον. οἵ δὲ ἄνδρες καταπεφευγότες ἀϑρόοι 

᾿Ὶ ’, ; ’, ΟἹ Ἁ Ἁ 

πρὸς μετέωρόν τι ξυνέβησαν ὥστε τοὺς μὲν ἐπι- 
κούρους παραδοῦναι, περὶ δὲ σφῶν τὰ ὅπλα 

8 παραδόντων τὸν ᾿4ϑηναίων δῆμον διαγνῶναι. καὶ 
αὐτοὺς ἐς τὴν νῆσον οἵ στρατηγοὶ τὴν Πτυχίαν 
ἐς φυλακὴν διεκόμισαν ὑποσπόνδους. μέχρι. οὐ 
᾿ἀϑήναξε πεμφϑῶσιν, ὥστ᾽. ἐάν τις ἁλῷ ἀπο- 

ἅπασι λελύσϑαι τὰς σπονδάς. οἵ δὲ 
τοῦ δήμου προστάται τῶν Κερκυραίων, δεδιότες 

Ἁ .9 - 9 Ἁ Ἂὦ 3 3 ΄ 

(ἡ οἱ Αϑηναῖοι αὐτοὺς ἐλϑοντας οὐκ ἀποκτείνωσι, 

8 8, ὥστε ἄν οοἀά. πἰδὶ φιοὰ ὥστε ἐάν ΤΠ). [πη οπιηῖραβ ΠΡ γἰ5 
ἄν Ῥτο ἐάν ἀποῦιβ ἰαπίαπη Ιοοἷβ ἰγϑαϊταπι οϑὶ ΥἹΙ 15. 1. 18.008: » ἂν 
Ῥτὸ ἐάν ἀϊοίιπι εδὲ ἰπ γβοθῃίῖογα ἀἰἴδ!θοιο Αὐΐοα, πιδα πᾶ πὶ ἃ ψείετὶ- 
Ῥὲ5. Ατιῖοῖβ, αὶ 5018. αϑὶ βαπὶ [Ὀγπιῖβ ἐών οἱ ἤν, υἷβὶ αιοᾶ ἴῃ ογαβὶ 
οαπὶ καί Ρατιίθα!α καν ἀϊχογυηῖ. Κ. 1}. ὈΙπάου, Πνμ6χ. ὅρη. ρ. 88. 

8 4. 

10, 1. 96, 7. 816 νἱεαπλ 50014- 
ἴὰπὶ οϑί ἴυβι, ΧΧΧΥῚΙ 2, 14 
Τδηιεη Πᾶ6ο Γι 1Π|8 ΠΟῚ ῬΓΟΥΒῈΒ 
6558 ΔρϊυἀϊοδηἊ8 αἀἰβοαβ οχ Κύθθβ. 
Ἀπέθατγθ. Ρ. 59. Αἴαὰθ ἀριαὰ ΡοΪγ- 

- Βὶαπι Βυΐο Ιοθο β' τ ΠἸ πλάτη οϑὶ 1 
84,6 τὴν ἄκραν τοῦ Παχύνου, 
ουϊ σομβθητ πη Τἰν. ΧΧΙΝ 88, 8 
ρΡτοπιοηίοτγί πὶ ΡΔΟΠΥ πὶ (ε. 
ΜΠ 19, 5. ΧΧΙ͂Ν 12..4) οἱ Το. 
Ἀπη. ΥἹ 80 ΡΤ ΠῚ ἢ το Τῖ τ πῇ 
Μιβεπὶ. Οὗ, Κυπερ. τ, αὶ ὅ0, 7 
δάη. 7. Ὧε τἰν Ποῦ πιοηΐα τῇ 
δάη. 1Π 88, - τότε. Υἱα. 

Ε΄ ΠῚ 1]. ἀ. οἱ "Ἂς τότε δάη. 110], 2. 

τ 

8 2. πρὸς μετέωρόν τι. 
Εγρο οδβίθ! τὰ ΠῸἢ ἴῃ γεγίϊεθ 
ΠΠΟΠΕ5. 51{π|Π| ετγαΐ. --- τοὺς ἐπι- 
κούρους. ΟΥ̓ ΠΙ 88, 8. 

8 8. τὴν Πτυχίαν. ,,Ηἰπο 
ΘΟ Πρ ταν (1παᾳπῖῦ ΡΑΙΤΊοΥ, ἴῃ ἄταθο, 
δΔηΐ, Ρ. 862) Θαπὶ ἰηβιυ δηλ ἔιῖ558 
ΟΟΥΟΥΓΔΘΟΓ ΠῚ οἰ ν᾿ἰ8 {1 ν᾽ οἰ Πἃ ΠῚ; Π6Ο 
Αἰ1ὰ., αὐ ραϊο, ροίθϑὺ 6558 418Π| 
68. 486 84 085 ρογίι5 Οοτία οἱ- 
Ὑἢαι 5. ργδοίδοου δὲ ππῆς ἰηβοϊα 

τοὺς ἐλθόντας οοἀᾶ, Οἵ, Δάη. 

ϑδποιὶ Ψπὶ [βἷνα ΥἹ407 νοοθδίαγ, “ 
Ηυ4 5. ,,Ρ]|1π, ΙΥ͂ 12 [8 68] πίε 
Οοτογτδπι Ευϊοιβαᾶ, δίαγα- 
{π8,..... δ ιψολῖα, ΤΥ ΔΟΙΪ 6. 
Θο ἴξγθ διϊδιη ΒΓΘΡἢ."" ἈΝ 455. 
Οἱ. θοάν. Π, 1 Ρ. 38 (89) εἰ 
δάπ. 1Π 78, ὅ. --- μέχρι... 
πεμφϑῶσιν. Οἵ, αάη, 1 137, 3. 
ΠΙ 28, 2. --- ἐάν τις. Μείποκ. 
εσγη. ΠῚ ρ. 865 ἐὰν εἷς τις 
πηϑναδ, οὐ ἅπασι ορροπαίαν. 58 
ἤθᾷιθ Ορροϑίτοπ6 ΠἰῸ ΟΡ 15 δϑῖ 
εὐ ῬοΙίγϑει, ΥἹ 20 ἐάν δέ τινες 
αὐτῶν φεύγοντες ἁλῶσι, λε- 
λύσϑαι τὰς σπονδάς οοἀϊουπι 
ΒΟΥ ριαγᾶπι γΘΓΔΙ 6556 0 Πγπηαί. 
1: οἱ δὲς -προστάται. 

ΟΥ, δάπ, 1Π1Ι 70, 8. -- αὐτοὺς 
ἐλϑόντας. Οὐὐπι βεπίθπιῖα ροβία- 
ἰθὺ ποὸὴ 6085, 4αυἱ νοηϊβϑθηῖΐ, 
864 608 (θαριἰν 05), βὶ 60 ὠλϑη- 
ναξε) νοπἰ556ηΐ, τούς ἰπ οοὐά. 
ὑγρά 1 ΠῚ Υἱτοϑατη 6588. δρρᾶγεί. 
Μαρὶβ5 ΡΙαοεθαι αὐτούς τοροόπεῖο, 
αὔτη τοὺς ΠΟΡΓΔΘΟ δποίοτγο ἄθ  6γο. 
Νόη 8]]6σαπάππι δβὶ ΠῚ 81, 4, υὐὶ 
νὰ 6 δάῃ, 

6Ὲ 
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μηχανῶνται τοιόνδε τι. τῶν ἐν τῇ νήσῳ πείϑουσί ὅ 
τινας ὀλίγους, ὑποπέμψαντες φίλους καὶ διδάξαν-- 

τες ὡς κατ᾽ εὔνοιαν δὴ λέγειν ὅτι κράτιστον 
αὐτοῖς εἴῃ ὡς τάχιστα ἀποδρᾶναι, πλοῖον δέ τι 
αὐτοὶ ἑἕτοιμάσειν᾽ μέλλειν γὰρ δὴ τοὺς στρατηγοὺς 
τῶν ᾿ϑηναίων παραδώσειν αὐτοὺς τῷ δήμῳ τῶν 
Κερκυραίων. 

ἀπόδρασις 41. Ὡς δὲ ἔπεισαν καὶ μηχανησαμένων οὖ 1 
ἐνίων τῶν Ε Ξ ν᾿ ᾿ : ᾿ , ἅ 

φυγάδων καὶ ; πλοῖον ἐκπλέοντες ἐλήφϑησαν, ἐλέλυντὸ τὲ αἵ 

τῶν πάντων σπονδαὶ καὶ τοῖς Κερκυραίοις παρεδέδοντο οἵ 
ὠμοτάτη κό- Σ 

λασι. δἥάντες. ξυνελάβοντο δὲ τοῦ τοιούτου οὐχ ἥκιστα, 
. Ω ΕῚ -»" Ἁ Ψ, , Α Ἁ 

ὥστε ἀκριβή τὴν πρόφασιν γενέσϑαι καὶ τοὺς 
τεχνησαμένους ἀδεέστερον ἐγχειρῆσαι, οἵ “στρατηγοὶ 

τῶν ᾿᾿ϑηναίων, κατάδηλοι ὄντες τοὺς ἄνδρας. μὴ 

ἂν βούλεσϑαι ὑπ’ ἄλλων κομισϑέντας, διότι αὐτοὶ 

ιϑ 

8 δ. πείϑουσίτινας ὁλί- 
γους. οἶΝοη ἀϊΐδεγίθ ἐχργεββίῦ, 
αυϊὰ ροϊϑυδάοτο οἷβ σοηδίϊ δἱηΐ, 
Θεὰ ἰά Ιδίει ἴῃ ΒΘα ΘΠ 1105 γ ΟΡ 5 
ὅτι κράτιστον αὐτοῖς εἴη ὡς 
τάχιστα ἀποδρᾶναι. Θπ86 νοῦθἃ 
οαπὶ ροηάοδηΐ οχ λέγειν, ποῖ 
68 ὉΪ5 ἀΐσοτθ, οὐβὶ 15. 116] ρθη ἀἃ 
βΒαηί, οοτίο ὀποδρᾶναι.“ ΗΔ οΚ. 
" οοηϊα ποῖα νοοᾶθ}}}}5 τίνες 
ὁ λέγον ὉΠ 1165: 1 ΠΥ Ό Ὁ 
δή,, οὶ! οοΐ. Ὀΐ᾿ ἀάη. ΠῚ 10, 9, 
αν Ἐς  ἘΤΟΌΝΟΣ 
σειν. Οἷ, δάη. 1 87, 4. 

Οαρ. 42, 81, ἔπεισαν καὶ 
. ἐλήφϑησαν. [{Π115 νογθὶ 

δ᾽ Θοίαπι, αποὰ ἀἰοῖλαν, δαηΐ 
οἵ ̓ὑποπεμφϑέντες φίλοι, Ἰναὶὰ8 
τῶν ἐν τῇ νήσῳ οἵ πεισϑέντες. 
-- μηχανησαμένων. Οἵ. δά. 
80,8. -- ἐλέλυντο... παρε ἔ- 
δοντο. θεὲ ΡΙ αϑαυδηι ροτίδο οἵ, 
απ 3, 11. 

ὃ 2, ξυνελάβοντο τοῦ 
ποιούτου. ΟἿ᾽, Μαιμὰ, τ, 8 820, 
1. Κτιιοο, αν. 8 47, 159 -- ὥστε 
ἀκριβῆ.. .«γενέσϑιαι. Ῥονίμδ: 
ἂς οοτία πἰηϊπη θαι ἀὰ1ἃ 
ὁδα8θὰ νἰάἀοτοίαν (115, αἱ] 
ἴῃ ἰηδβυΐα ογαπι). Ἢ πρόφασις, 

4 δὴ 50110], ΠΘρ]ρ οητἶι5 ἀπάτην, 
Ηεί!πι. πιϑὶ 5 ἀ δ ἢ σα ΘΠ 6 ἢ 
(ροῖυβ νοῦ σαβρίθο θη) Β6- 
Υ ὁ 5. 5. ἢ ἃ ΘΧΡΙ σαι, 6δι ἸηἸοδία 
γΘΥθῚ8. ρΟΒΕΓΘΙη 85 ἀν ἐδ τ" οδρὶ- 
15, μέλλειν γὰρ... τῶν Κερ- 
κυραίων. ἀκριβῆ ̓ β6ΠΟΙ. ἐρες 
Ρύοίαιαν πυϑανὴν καὶ πιστήν. 
ἘΧρΠοαύαγ, ΠΟ ἰηοῖβο 5ῈρΘΡΙ 5 
τοῦ τοιούτου. -- κατάδηλοι 
ὄντες... βούλεσϑαι. δε 
ἱππηϊνο οὗ, Μαιῃ. αν, 8 549 
δάη, 2 εὐ βιριᾶ δὰ 88, 1. Αἱϊ- 
ἀυοῦϊθη8 βίο Αρρίϑῃ., αὐ Μιιμν. 
9. 18. 28. ΟΥ. Τοῖι, Ὁ 14], 46 οτδί. 
Ὁ. 10 ΠΥ ΔῊ 1 ΒΒ ον, 

δοοϊησὶ. Οαπὶ νερὸ ξυνἕλα- 
βοντο ἴᾶθὸ πη 'ἰῃ πηοᾶιιπῃ 
ΘΟΠϑουθηῦ: Εἰ ἃ Πὶ ΓΘ ΡΟΥΘ 6 ἢ- 
ἀδπὶ πδαιιὰ πιϊπίτηθ δάϊιῃ- 
νογδηΐ ἀποοβ ΑΠπ δη ἴδῃ 1 πὰ 
60 αυοἂ πιδηϊΐεδιαπι), οὐδὶ, 
εἰ8 ποὴ νοϊδθηνὶ 5 ἔοτο, 8] 
νσὶ Δ Ὁ 41115 (Αι θη 85) ἀδ ἀπουὶῖ 
115 ΠΒοποτ θη ἔθυεν θηΐ, Εχ αυᾶ 
ἸῃτοΡρυθίϑιϊο πο ἀ0 ΘΟΘπΟβοιὐαΓ, 
ἂν βούλεσϑαι ει οοπαϊοϊοαί οὐ: 
ἀδηλ βιυθϊ οι πὶ 6588 πθάὰθ ἰὰ ἴῃ 
ΓΘΓ ΠῚ ΔΙ] ἃ νου ἰαΐθ, 56ἀ ἴῃ οορὶ- 
(αι ]0ὴ 86. νουβαυὶ οδαιθ ἀθ οσδ 
1ῃ ἢ πἰεἶν απ ὩΘοοϑβϑυϊ πηι 6586. 
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ἐς Σικελίαν ἔπλεον, τὴν τιμὴν τοῖς ἄγουσι προσ- 
8 ποιῆσαι. παραλαβόντες δὲ αὐτοὺς οἵ Κερκυραῖοι 
ἐς οἴκημα μέγα κατεῖρξαν, καὶ ὕστερον ἐξάγοντες 
κατὰ εἴκοσιν ἄνδρας διῆγον διὰ δυοῖν στοίχοιν 
ὁπλιτῶν ἑκατέρωϑεν παρατεταγμένων, δεδεμένους 
τε πρὸς ἀλλήλους καὶ παιομένους καὶ κεντουμένους 
ὑπὸ τῶν παρατεταγμένων. εἴ πού τίς τινα ἴδοι 
ἐχϑρὸν ἑαυτοῦ᾽ μαστιγοφόροι τὲ παριόντες ἐπε- 
τάχυνον τῆς ὁδοῦ τοὺς σχολαίτερον προϊόντας. ν 

1: 48. Καὶ ἐς μὲν ἄνδρας ἑξήκοντα ἔλαϑον τοὺς φοϑον, ἄξευμη 
ἐν τῷ οἰκήματι τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐξαγαγόντες χαὶ τορος, τε- 
διαφϑείραντες (οντο γὰρ αὐτοὺς μεταστήσοντάς λευτὴ τῆς 

; στάσεως. οἵ 
ποι ἄλλοσε ἄγειν) ὡς δὲ ἤσϑοντο καί τις αὐτοῖς ᾿Αϑηναῖοι 

ἐς Σικελίαν 

δρ. 47. 8 8. καϑεῖρξαν οοάά, Επιρηά, (Ἕ]α55. [πῃ τεὶϊαυΐβ ἀποπλέουσι. 
ψΘΥθΟΓαη. ἙΓΟΠΊρΡΟΒἰἰΟΥ ΠῚ ΘΧΘΙΏΡ 15 ΤῊ. εἴργειν Ππᾶροῖ, Οὗ 1 16, 2. 
πο ΒΓ ῸΟΣ Ὁ ΘΙ δ: 7. 11.539: τ 9.5.4. 1Π 45.5.5. 
ἀν 917,.1: 

προσιόντας οο44. ΟἿ, δάη. 
καρ. 48. 81. μεταστήσοντας ἀθ οοῃϊοοίαγα δαϊίονϊβ δχθπι- 

ΡῬΙονπὶ ΤΟΙ Πἰ ΕΖ ποτα ΡΥ Ἶπηι8 γϑοθρὶν Ηδδοκ. ψυϊρο εἰ ΒΕΚΚ. 
μεταστήσαντας. υαπι να αίαπὶ ἱπιθυργθίδηϊαν χ᾽ βεϊ παρα πὲ 
Εηΐπὶ 80 εοἷ8 (Ὁογουγαθὶβ) οἀποῖος (αχ οδύσοογθ) 4110 ἰγδά οὶ, 
1ὰ ἴεγε ροβὶ 8]10ο5 Κγόῆὶ, Ωυλεβί, Τῆῦο. Τρ. 9. ϑεά οὰγ ἢδθοὸ 
ἱπίθυργθίϑιϊο ἱπιργοθαπάβ 6ββοί, Ἔχροβιιΐπηβ οοπίτα πὰπο πῃ ΟΟπηπηθηΐ. 
δηῖαα, βιυὰ. 1842 ρ. 180. 

Ειδηΐπι μαστιγοφόροι 111 Θχα 65 
8406 δὶ {ΠΠ|πὶ ἸΟσιιπη, π᾿ 400 

8 8. ἐς οἴκημα ... κατ- 
εἴρξαν. ες ἐς ρτάᾶθροβ. οὗ, 

»ἊΨ 

Ηεγοά, Ν' 68, Οταιῖη. ἀρυὰ ΡΟΙΙ. 
Χ 160. ΑἸΙΌῚ κατεέργειν οἴπὶ ἐν 
Ῥγᾶβθρ. ἰθπριαν, Οἷ, θεῖ. ΧΥΤΙῚ 
97. Τιοὶ. ον, Πῖ5ι. 1 838. θεπιοη. 

20. Εδάδπι ἴῃ γοῦρθοὸ κατακλείειν 
γαγϊοίαβ Οὗ, 1 109, 4, ΙΝ 57, 3 
απ Χεη. Ογν, ὙΠ 2, ὅ. 
μαστιγοφόροι, Ιοταγῖϊ, 
ΠοΊΟΥ 65. ΝΟ ΓΆΓΟ ΘΟΠΙΠΊΘΙηΟΓᾶ- 
ἴθ. Κερκυραία μάστιξ. Υἱά. 
ΜῈ6}}. ἀ6 Οὐγογν, τορ. Ρ. 34 54. 

ἐπετάχυνον τῆς ὁδοῦ. 
ΗΠ δϑηθιίνο οἵ, δάη. 88, 2. 
τοὺς. . προϊόντας. ΗΕ 
θεπε 88 μᾶθεὶ προσιόντας, αιιοᾶ 
ΒΘ] 485 4041 5. Υ. σχολαίτερον 
Βογνδῖ, ΟἿ ΠῚ ΘΧ 65, αἱ 6 ΘΆΓΟΘΙ 6 
εἄυοι! δὰ ΟΟΓΟΥΓΆΘΟΓΙΠῚ ΔΥΠηδίο5 

.Ρτδβ τηείιϊι ἰαπίϊι5 ἀοοοαογοιῦ, 
ἃὉ μαστιγοφόροις υτροτοπίαγ. 

Οοτγογύδθὶ ἰπϑίγαοι ἀπο5. οὐαΐπ68 
εἴεοονδηΐ, ραίαηάϊ βαπὶ οοτηϊίατὶ 
6556, Π0ῃ [116Π|} ἰηἰτα 'ρ505 οτγάϊ- 
Π65 ΔΥΠΊΘΙΟΓΙΠῚ, 4αἶἷρρα αἱ 68 τ 
᾿πηρϑάϊῖ Γ[ἰββθηΐ, ΟΠ Π115 5105 
ααΐδαιιθ ἰηϊτηϊοοσ να Πογαγθηΐ. ““ 
Κα9Θ 1:  Οὔδοθο ἘΠπΟ ΠΣ 9. 
564. ραίοι ἐπετάχυνον εἰαδᾶοπι 
ἰ6ΠΊΡ ΟΣ Ἷ5. 6558 δία δεῆγον. Οὐπὶ 
Δαΐθ ΠῚ ΡΘΓ δυΠ Δίου] ΟΓΐΠ65 
ἀποογθηΐαγ, ποὸὴ δοοράθθαηὶ δὰ 
608,), 864 δοοροββογαηί. Βεοθρίᾶ 
ΒΚ επιοπάδίϊοηθ αν ϊὰ 5 
(τπιοτυῖβ πη ογθ) ργορτοαϊεπίθβ 
1η 16} 16  ] πηῈ8, 

ΟΔρ. 48. 8 1. μεταστή- 
σοντας.... ἄλλοσε, αἱ 608 
ἴῃ αἰΐϊαπθ αᾳποπάδαπὶ [οΟ Πὴ 
ἰΥΔηΒη ον οσθπί. Οἵ, 54. 
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ἐδήλωσε. τούς τὲ ᾿Δϑηναίους ἐπεκαλοῦντο καὶ 
ἐκέλευον σφᾶς, εἰ βούλονται, αὐτοὺς διαφϑείρειν, 
ἔχ τὲ τοῦ οἰκήματος οὐκέτι ἤϑελον ἐξιέναι, οὐδ᾽ 
ἐσιέναι ἔφασαν κατὰ δύναμιν περιόψεσθαι οὐδένα. 

δ Α . Ἁ } Ν ’ ἊΝ " 3 ᾿ οἵ δὲ Κερκυραῖοι κατὰ μὲν τὰς ϑυρας οὐδ΄ αὐτοὶ 
διενοοῦντο βιάζεσθαι, ἀναβάντες δὲ ἐπὶ τὸ τέγος 

» οὖν ’ Ε 

τοῦ οἰχήματος καὶ διελόντες τὴν ὀροφὴν ἔβαλλον 
τῷ κεράμῳ καὶ ἐτόξευον κάτω. οἵ δὲ ἐφυλάσσοντό 

ε ᾽ 4 Χ [κ᾿ ο ᾿" -» τ Ν 
τὲ ὡς ἐδύναντο καὶ ἅμα οἱ πολλοὶ σφᾶς αὐτοὺς 
διέφϑειρον. οἰστούς τε, οὖς ἀφίεσαν ἐκεῖνοι, ἐς 
τὰς σφαγὰς καϑιέντες καὶ [ἐκ] κλινῶν τινων. αἵ 
ἔτυχον αὐτοῖς ἐνοῦσαι, τοῖς σπάρτοις καὶ ἐκ τῶν 

ἐκ, αυοά ρυδοίογ οοδά. Ρο]] 

σφᾶς ... αὐτούς. Αὐτούς ἃ 
σφᾶς ρΡτοποτηΐϊηα δὰ οχαϊοβ τϑίθ- 
τϑηάο ἀἰβι ποθητὴ δοσι 5801} ΠῚ 
500 16 οἱ Αα ΑἸ ΘἢΪΘἢ568 ΒρΡΘΟίϑΠ 6 ΠῚ 
6556 γΓϑοίβ ἀοοϑί Ατη.-- ἐσιέναι. 
6 ἱπῆπινο ὃχ περιόψεσϑαι 
Ῥοπάθμιὶ οὗ, δάη. 1 88, 4. 

8 2. ἀναβάντες... τὴν 
ὀροφήν. Ῥἰδοογηΐϊίαν τέγος, 
ἰοοίατῃ, Ὁ Δ οἢ, (ᾳυοα Αἰἤΐσαπῃ, 
στέγος οΟΥΠΠ6 6588 ἀδιηοηϑίγαϊ 
Ῥυκ.) οἱ ὀροφή, Ιδοῦπαῦ, 
θ ΘοΚο (Πϊον. ΜΌΘΠ6γο (1 6} 6]). 
ΑἸΙΒΙ ταπιοη ὀροφή, υὐ ὄροφος 1 
184, 2, εοἰϊδπὶ ἀθ ἰθοίο ἰϑρῖζαν. 
Οἵ. ΠῚ 68,8. “ιελεῖν ποη ἰάθηι 
εϑὲ δίᾳυθ ἀφελεῖν 1 184, 2, υδὶ 
Αἰϊαὰ [υΐδθ Θραγυϊδίασατη σοηβὶ- 
᾿ὰπι Νοροιϊβ νϑυθὶβ ἀοουϊηηι8, 
βορὰ ρου γι ἢ ΘΓ Θ᾿ ΓΘ ΘΙ] 616 οἱ 
ἴϊὰ ἀρουῖγο, αυδηη νἱπ γϑοΐθ 
ἰθη6η8 Ατη. οοπηρϑυδί Κ᾽ 2, 4. ὃ, 2 
Δ] 1οβατιθ 0605. --- τῷ κεράμῳ. 
Οὗ, δάῃ, 1 4, 2. 

8 3, τὰς σφαγάς, ἴὰᾳ]8. 
ΟἿ Χοι, ὕγηθο. 10, 16. - ἐκ 
κλινῶν τινῶν. δου αἰΓΙηῚ 
οὔτι ἀπαγχόμενοι (οἴ. ἄς ἐκ 
δίη, ΠΙ 81, 3) δὴ οὐυπὶ τοῖς 
σπάρτοις (νι ἀοιτγαοίας ἰδοὐϊβ ἴη- 
5116 ν6] [δ οιϊ 6 Ἰθοῖϊβ πη 65. 5ὶ- 
Θση Πσοηταγ) οΟἸδογθδηΐ, ἀυθὶιατὶ 
Ροίοβι, ΠῚ ὀχ ρ δηδιϊοηὶ ἴανοὶ δὰ - 

8. 8, ἠδύναντο οοἀᾷ. τη]. ΟὟ πα 53: 5. 
Ο ἋΣ 581. Παθεί, οτὰ. Ὑ}|ἃ. 

ἀἰϊίαπι ἐκ, «ᾳυοά 6δχ δἰίεσα ποῃ 
50] απ ἰπα611|6, 56 οἰϊδηὶ [Ἀ]5Ὸ ΠῚ 
εϑί, ἢυΐϊο το, αὐ ρυδθροϑιϊο 
ἴῃ ΔΙίουΟ ΤΠ ΠΊΌΓΟ οϑί ροϑίίἃ, οἱ 
αυοὰ ἀπάγχεσϑαι ρτορτιῖο πο 
οϑῦ 58 βιβρεπᾶάρθυθ, 486 ΠοΙϊΟ 
δάαϊιο ἐκ οὐ Παθο, υὐ νἱάρίαν, 
γουθα οἱ {ἱθαϊαγ ἴῃ ἰοχ, Ρᾷ88. 
οἄ, τ80,,) 868 56 Βίγ δ ΠΡ] Δ ΓΘ. 
Οαπὶ ᾿σίίαγ πουΐτα ταίϊο αἰ πο !- 
ἰδ16 οατοαί, Ὑ 4Π|{ἃ6 δαοίογιαῖθ Θ0- 
ἢδὶ ἐκ πἰο οχ ρτοχίπηο καὶ ἐκ 
ΡῬΟΓ δυο πὶ Παύα πὶ 6588. οθηδ6- 
τῆι. Αἰᾳαθ 8] 06 γῸ ίοοο πιαχῖμιθ 
ἀϊνουβατη δὶ, οπὶ δὰ ποιοῦντες 
Ρογίποϑι. Οἵ, Ηεγοᾶ, 1 194 ἐκ 
ξύλων ποιεῦνται τὰ πλοῖα. --- 
τοῖς σπάρτοις, τοϑβίϊθι8, 
Ἰη 8.115, ἔαϑοϊϊβ, αυγίθη. [τὰ 
Βροῖς, πᾶν, Πρ. 117, οἱ νι θοῦ 
᾿ιᾶθο Θχρ᾽ηδίϊο ρτορίου δαάϊιατη 
δυου πὶ οὐ ααοὰ ἰναΐὸ ἱποῖβο 
ψουθι ποιεῖν ἤῸ 68: δάϊθοίατῃ 
Ῥυιδοβίαγο δἰιοῦῖ, αὰὰ νο]πὺ 6558 
ἔμπποϑβ (οχ ἰμϑίϊι18. ἴδοίοϑΒ). 
Κλίναι δυΐοπὶ οὐϊάτη 410] ϑδαηΐ 
Ῥοιυϊδββί μη απιὶ βροηᾶδο. Οὗ, ἄπ. ΠῚ 
608, 8, -- καὶ ἐκ τῶν. -᾿ 
παραιρήματα ποιοῦντες. 
Ποιοῦντες ρῬδυιυοὶρίαπι ρατυιϊοὶ ρῖο 
ἀπαγχόμενοι ϑυθοίαπι οϑί, οἵ 
ἴδθο τηυίαΐα οὐδίῖοπθ ΡΥῸ ψϑυθὶ8 
καὶ ἐκ τῶν ἱματίων (πεποιημέ- 
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ἱματίων παραιρήματα ποιοῦντες ἀπαγχόμενοι, παντί 
{τὲν) τρόπῳ τὸ πολὺ τῆς νυχτὸς (ἐπεγένετο γὰρ 
νὺξ τῷ παϑήματι) ἀναλοῦντες σφᾶς αὐτοὺς καὶ 

4 βαλλόμενοι ὑπὸ τῶν ἄνω διεφϑάρησαν. καὶ αὐτοὺς 
οἵ Κερχυραῖοι, ἐπειδὴ ἡμέρα ἐγένετο. φορμηδὸν 
ἐπὶ ἁμάξας ἐπιβαλόντες ἀπήγαγον ἔξω τῆς πόλεως" 
τὰς δὲ γυναῖκας, ὅσαι ἐν τῷ τειχίσματι ἑάλωσαν, 

5 ἠνδραπόδισαν. τοιούτῳ μὲν τρόπῳ οἵ ἐκ τοῦ 
ὄρους Κερκυραῖοι ὑπὸ τοῦ δήμου διεφϑάρησαν, 

ἀναλοῦντες οΧ ΗδοΙπηδη πὶ δοπϊθοίινα ροϑὺ Ἠδϑοκίαπι. ὑθοθρῖί 
ΒΕΚΚ. γαϊρὸ ἀναδοῦντες. 
τοῦ ἀναιροῦντες" Θουκυδίέδης" 
24, ὟἹ 12. ὙΠΙ 48). 

8 4, ἠνδραποδίσαντο οοἀα. 

Βδυϊάαβ οἱ Δοῃδιδβ: ἀναλοῦντες, ἀντὶ 
καὶ ἀναλῶν καὶ ἀναλοῦν (1 

ψαΠδ: 5101 πᾶ πη π5 ἰῃ θυ ο πίθ68. 

ἈοΙΙ͂α αἱ Ἰοοῖὶβ. οπιηῖθαϑ: ΤΊ, δοιῖνο 
αἰὰν, Επιθηά. Μοίπεκ, ἔρνη, ΠΠ Ρ, 866, 

νοις) παραιρήμασι ἰάθο βουῖρία 
βαηὶ, ααΐα παραιρήματα ἴΠΠ0 'ρ50 
1θ ΡΟΥΘ 80 ΘΧαΪ θυ5. ἴδοίἃ 6556 
5ου ρίουν Οἰδτθ ναὶ ἀἴοονο. Παραι- 
ρήματος νοσδθυ!απι 6 ΤΊνιο. 48{6- 
ταπιὶ ΡΟ ὰχ ὙΠ 604, Μοου. ϑυϊά. 
ῬΠοί. ἃ], ΒΡΑτη ΙΔ οἱ. Νοὴ 6558 
τὰ πρὸς ταὶς ὥὦαις, αυδη) νἱ 

οἱ {θαϊ ῬΟΙΠΧ, βῖνθ ν 6501 πὶ 
Εἰ τ᾽ 8 5 6Χ βυθδίαηοίο ποιοῦν- 
τὲς Ἀρρδιογα νἱ ας ΡΊουβ. δά Μοϑυ. 
Ἠεδβύθ5 ἰηίθυρυθίδίιι5. δϑί Ῥονίιβ, 
Βοὰ ΒΘΘι Πα {1Π| οὐ βίη θη ν᾽ ἀθηΐαγ 
ΡούϊιΒ 6586 ἀπὸ τῶν ἱματίων 
παρηῃηρημένα (οἵ. Ἃδϊεη. ἴῃ 
Βοιηοϊά. [Ι6χ.)}, Βορπιθηΐᾶ, 
ἰδοϊμπΐδο, Οἰανο65, δεν ἔθη, 
Βεημθ ἰρίταν. 50Π0].: ὡς ἂν εἰ 
ἔλεγε" τελαμῶνάς τινας ,ἀπο- 
σχίξοντες τῶν ἱματίων ὥσπερ 
ξώνας ἐποίουν. -- παντί {τεν 
τρόπῳ. Ῥαγιΐοϊα τε (γ8|18ἃ: 
οἰηηϊ ἀδηϊᾳ 6 τη 0 ἃ ο)ὴ δἀἀοηάᾶ 
δαί. Νϑιη παντὶ τρόπῳ ΚΕ 
ἀναλοῦντες σφᾶς αὐτούς ποιι 
ΘΟΠΔΘΡΘΥΘ ΘΜ ΒΡ. ΟΥἾθ 15 ρϑνιῖ- 
οἰρὶϊ5 καϑιέντες οἱ ἀπαγχόμενοι 
οοηίγα (ΟΘ! οὐ πὴ ἀ δ η] ΟΠ Β ΓΑ ν Πλ118 
ἴῃ δα, τηδὶ. ϑιρρ], 51π δαίθηι 
παντὶ τρόπῳ οὐ Ῥυοχίπιᾶ οἸη ἃ 
«ἃ διεφϑαρησαν τοϊουίιηιι5, ρνο- 
Ῥτῖς ΘΟρΡαΪα ΠῚ ΟΠ ΠῸῚ ΡΟΒ56, 
απ ἄπο νερὰ διέφϑειρον εἰ 

ἴῃ 856. οοη- 
᾿πηρθηάδ βἰηῦ, ρθυβρ᾽ σα πτη οδϑί. 
Βεἰβισῖαβ ἰϑπηθη ἴῃ Οθηΐϊθοῖ, δὰ 
ΑὐἸβίορ!. Ρ. 816.. Αγποί 5, Ηδα- 
βῖιι5 ἴῃ ᾿μασαθτ, Το. Ρ. 14 ραίΐδηΐ 
πηδῖο ΓΘ ΠῚ ἢ ὈΠΊ ΘΙ ΠῚ: ΡΥ οἰ ρ᾽ Οὐ Τὴ 
ἴῃ οδιιδᾶ [τἰ|556.. Ὁ 40 ᾿πϑεϊ πιὰ 
οί θη 8 ΡΔΌΪα απ ἀοἤ δοξον οὐ ΤΊ - 
ογάϊάοε οὐ ἴα ρουσθυθί, πὖ δὶ δὺΐ 
Δἰύθγα πὶ ΨψΘΓθιΠῚ διεφϑάρησαν 
ποπ Θ58θὲ δαάίζανιβ δαϊ ΒΡ θυϊογα 
σφᾶς αὐτοὺς διέφϑειρον ΟΠ ἐὰ5 
εβϑϑί, 111 παντὶ τρόπῳ δυίθπι 
ΕἸ Τὴν ἜΝ ΒΟΙΌΠῚ ΒΈΌΡΘΥΙΟΤΘ 
τιθΠθΓο καὶ ἅμα οἵ πολλοὶ... 
ἀπαγχόμενοι ΘΧΡ 6558, 564, ουτη 
διεφϑάρησαν ποη ἀ6 508 πιαίοτα 
Ρᾶγίθ, 564 πῦ δηίθᾶ ἐφυλάσσοντο 
ἀθ. οπιηϊθιβ ἴῃ 1Π|Ὸ: Δοαϊ οῖο ἰη- 
οἰτιϑὶ5. ἀϊοία πη 511, διϊαπη γϑπιοίϊογα 
Κερκυραίων ἀναβἄντων ὃ 
ἐτοξεύοντο κάτω. ΘΟΠΙρΡ! ΘΟ ταν, 
ἀπάθ οὐ ἀρ οχ Ρδγίτῖο ΠΟΥ ΠῚ 
παντὶ τρόπῳ διεφϑάρησαν οτὶ- 
ἴα, δ, Ὁ ποὺ νϑυθιη) δαὰϊ 
πθοδ886 ΠΣ οοΘΠΟβοῖταγ. Νάτη 
»»ἀαὶ ὑπὸ τῶν ἄνω. βαλλόμενοι 
Ῥουϊθυαηΐ, διεφϑάρησαν ἀαϊ6Π|, 
βοᾷ ποὴ σφᾶς αὐτοὺς διέφϑει- 
ρον Ψ.5 (1 δἰ]: 

διεφϑάρησαν 

8 4. φορμηδόν. ΟΥν δάη. 1 
ἫΣ 
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καὶ ἡ στάσις πολλὴ γενομένῃ ἐτελεύτησεν. ἐς τοῦτο. 
ὅσα γὲ κατὰ τὸν πόλεμον τόνδε᾽ οὐ γὰρ ἔτι ἦν 
ὑπόλοιπον τῶν ἑτέρων ὅ τι καὶ ἀξιόλογον. οἵ δὲ 
᾿ϑηναῖοι ἐς τὴν Σικελίαν. ἵναπερ τὸ πρῶτον 
ὥρμηντο, ἀποπλεύσαντες μετὰ τῶν ἐκεῖ ξυμμάχων 
ἐπολέμουν. 

49. Καὶ οἱ ἐν τῇ Ναυπάκτῳ ᾿4ϑηναῖοι καὶ 
αἱρεῖται ὑπὸ. 
᾿Αϑηναίων͵ ᾿Ἵκαρνᾶνες ἅμα τελευτῶντος τοῦ ϑέρους «στρα-- 

καὶ ἐτιενε: τευσάμενοι ᾿ἀνακτόριον Κορινθίων πόλιν. ἣ κεῖ-- 
ται ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ ᾿Δἡμπρακιχοῦ πολ ες ἐλα- 
βον προδοσίᾳ᾽ καὶ ἐκπέμψαντες Κορινϑίους αὐτοὶ 
᾿ἀκαρνᾶνες οἰκήτορες ἀπὸ πάντων ἔσχον τὸ χωρίον. 

᾿ ; καὶ τὸ ϑέρος ἐτελεύτα. 
ἐν ειμτασια ὅ0. Τοῦ ὁ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος ᾿Δριστεί- 
μάτων βασι- δης ὁ ᾿ἡρχίππου, εἷς τῶν ἀργυρολόγων νεῶν ᾿4ϑη- 
ἀξ ἐς τάν ναίων στρατηγός, αἱ ἐξεπέμφϑησαν πρὸς τοὺς 
πορευόμενον ξυμμάχους, ᾿ἡρταφέρνη, ἄνδρα Πέρσην, παρὰ βασι-- 

᾿Δἀνακτόριον͵ 

 ὅ. ἐτελεύτησεν ἐς ἐπα νϑ" τοὺς Κορινϑίου ς], ἀντὶ τοῦ 
ΟἿ. «ἄπ, 1 51, 1. --- ὅσα γε καὶ ἐκβαλόντες τοὺς ὄντας ἐκεῖ 
ες τὄνδε. Ἠϊποὸ Ροβὲ 6] Ππιπὶ 
Ρεῖορ. διίθ πιουίοπι Τῆπον αἰ 18 
ΠΟν5 5ϑαϊιῖοπο5 Οοτογνδο δχοϊίᾶ - 
(ἃ5 6588 550 108 7] ΡΟΒΒΠΠΊι5, Ὠ10- 
ἀοτὰβ αὐ! θη 'ρ80. 6 }10 Ῥείορ. 
ΑἸ ππὶ ΟΟΥοΥγα 6 ἐππη αἰ τπ|π} ΘΟΤΉΤῚ6- 
τηογαὺ ἈΠ] 48: 568 ν]ά, ΔΝ ΔΟ] 51. 
Απίαα, τ. 1 Ρ. 180 εὐ Μιε}}. ἀ6 
Οογογν, τορ. Ὁ. 838. Ὅσα γε, 
4υδ πύθτῃ 4 αἰ 6 Π αὐ ιἢ οἱ. Οἵ. 
ὙΠΙ 70, 1 ἃδη, - οὐ γὰρ. 
ἀξιόλογον, "6416 6 ἢ ἶγὴ 1ἃ ΠῚ 
ΓΘ Ϊα α ἂπὶ οταὶ 6χ δίδου ἴα- 
οὐΐοι 6 (ὁχ [δοίη ορεϊ πηι π1) 
4ποα (ποὴ 501πῚ γΘΙ πὰ πὶ, 564) 
ΘὐἸατῇ θη ΟΠ 6 αἰ ο ἢ τι ΠῚ 65-- 
56; βῖνθ οἰδυβ θα 6. ΘΠ ᾽πὶ 
αυοά το] απ ογαὶ οχ ἃ]- 
ἰθῖ8 ἴδοιϊΐομο οὐἰΐϊδιὴ οἷ 8 - 
ποὰϊ οταΐ, αἱ πηρηίϊοη δ 

ἀϊρη πὶ 811. ΟἵὁὨ 11 δ4, ὅ. αἄη. 
ΠῚ Ὁ, 2: 

0. ἕναπερ... ὥρμηντο. 
ΒΙΜΠΠον 74, 1, ουδὲ οἵ, αἄη. 

ἀρ. 49. ἀνακτόριον. ΟἿ 
Ι ὅδ. --- καὶ ἐκπέμψαντες 

(ΥἸά. 1 58) Κορινϑίους. Β0Π0}. 
θ6 ᾿ς νἱ νϑυὶ ἐκπέμπειν ΑΥη. 
οοπιρᾶταί Υ͂ ὅ2, 2. Ααα. ἤοπὶ. 
Οαγ58. ΧΥΠῚ 486. αὐτοὶ 

. τὸ χωρίον. Δύτοί 5ϊἴ6υῖ- 
ἢοδὶ, αιδιηᾳπδπὶ ΑΥΠ ΘΠ ΘΏ8685. οὗ 
ἈσδΓΠ8Π 685 ΘΟΠΊΠΊΠΙτΟΥ ἤ8η0 ΘΧΡΘ- 
αἰ ομοπΠῚ βυβοθρίββοηί, 5010 8 
ΑΙ ΟΑΓΉ8Π65 ἸΠΟΟἷὰ5 Ὁ }5 ΧΡ ρπᾶ- 
1δ8 ἴαοιο5. 6886. Οἷ, δάπον 60,1. 
πὸ πάντων δι [6 ΠῚ Β0Π0], τϑοίβ 
ΘΧΡΙΪόδι ἀφ᾽ ἕκαστης πόλεως 
᾿ἀκαρνανίας. »»Δοδυηδηΐαᾷ ΘΙ ΠΥ 
ἴὼ ψαυὶαβ ὑγ]θι8. οὐ σου νη 118 56 
Ῥᾶννᾷβ ρᾶνίθβ οὐαὶ αἰνῖϑα, αἰιδ6: 
δἰπσαϊαα αποἀδιηηηῖοᾶο 5υὶ ἴαν}5 
οΥϑ ΠῚ.“ ΒΊΟΝ ΟΕ Ὲ 
᾿Δἀκαρνάνων οἵ πλείους, 1, . 
᾿Δκαρνάνων πάντων, ὁΧ αὺ0 
Ἰοοο οὐ πος βοοϊοίαίθ πο 88 6856 
1185. οἰν᾽ 165. ἀρραγοῖ. Αἀά. δᾶῃ, 
Π| 106, 1. 6 ἂς ΘΟ ΠΟΙ. Βοοίουιηι 
Ροϑβὶϊα νοῖδα οἵ πάντες Βοιωτοῦ 
1 2, 4. 11 6ὅ 988. 
Οἄρ. δ0, 5. 

λόγων νεῶν. 
ἀργυρο- 

ΟΥ, δάη. 

Ἔ, 

6 

ΠῚ 
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λέως πορευόμενον ἐς Λακεδαίμονα ξυλλαμβάνει ἐν ἜΣ ΡΉΙ: 
5 Ἠιόνι τῇ ἐπὶ Στρυμόνι. χαὶ αὐτοῦ κομισϑέντος νουσι. ϑάνα- 
οὗ ᾿4ϑηναῖοι τὰς μὲν ἐπιστολὰς μεταγραψάμενοι τοῦ ἔωξιον 
ἐκ τῶν ᾿ἡσσυρίων γραμμάτων ἀνέγνωσαν. ἐν αἷς 
πολλῶν ἄλλων γεγραμμένων κεφάλαιον ἢν [πρὸς 
“ακεδαιμονίους] οὐ γιγνώσκειν ὅ τι βούλονται. 
πολλῶν γὰρ ἐλϑόντων πρέσβεων οὐδένα ταὐτὰ 
λέγειν εἰ οὖν βούλονται σαφὲς λέγειν, πέμψαι 

Ἁ “ , βὼ Ὶ Ἔ 9 ’ Δ ὰς 

8 μετὰ τοῦ Π]έρσου ἄνδρας ὡς αὐτὸν. τὸν δὲ ἄρτα- 
, » Ξ" , ’; 

φέρνη ὕστερον οἵ ᾿“ϑηναῖοι ἀποστέλλουσι τριήρει 
ἐς Ἤφεσον καὶ πρέσβεις ἅμα᾽ οἱ πυϑόμενοι αὐτόϑι . 
βασιλέα ᾿ἀρταξέρξην τὸν Ξέρξου νεωστὶ τεϑνηκότα 

αρ. ὅθ. 8 8. ᾿ἀρταξέρξην. ᾿ἀρτοξέρξην Βεῖκικ., αὶ ἴῃ οα. 
βίογθοῖ, νυἱσαία ΠῚ] ΠΟΠΊΪηΪδ5 ἔΟΥΠΊΔ ΠῚ ΘΧ 5010 πι. ρτοΐουί, ᾳαδιηα 8 πὶ ἴπ 
πηδὶ. ΘΧΘΙΡΙ, Ρυϑοίοι Ο οθίθυοβ ΟΠΠΠ65 δὰ ΠῚ ΘΧὨΏΪΘΓῈ ἴρ586 αἰπνπηανί, 
ΟἿ, 54. 1104, 1. Οιοά τοβίαί, α ἰπθηίαν οὐϊδπὶ Ῥουβίοα ποτηϊηᾶ 
Ασα ΘΟ ΒΟ ίῃγ οἱ Ασιβοηϊγ, ἀπᾶθ τγδθοιπὶ ΑΥΤΆΧΘΟΥΧΟΒ ΟΥΠῚ 6558 
ἀοσυῖϊν ατγοίοῦ. ἴῃ Ηρογ, 14. 1 2. ρ, 881. 

ΠΣ 1 Ξϑο ὙΓό ας Ὁ λη. 
ΕἼΟΘΥ. ΐ 

8. 2. μεταγραψάμενοι, 
ΟΠ {Υ 8 Π 550 ΓΘ 485 (6 86 
ΤῈ ΘΟηνο θη 488) Οα Γᾶ 556 ῃ!, --- 
-- ἐκ τῶν σσυρέων γραμ- 
μάτων. ,,Βυιϊδβοηϊαβ ἀθ ΓθσΠῸ 
Ῥεγβδυ, 1 ρ. 141 ἀἴοῖϊ ΤΠιογ ἀϊά πὶ 
γοΐοσγα ᾿ὰἃ8 ΠΠπ|ογἃ8 Αββυνο 567Γ- 
ἸΏ 0 Π6 ΒΟΙΪρί8. ἔι586..... Νόοὴ 
νἱάθο, ἐὰν ᾿σσύρια γράμματα 
Δϊο ΡΥῸ ΒΘΥΠΊ ΟΠ 6 δυο δοοὶρὶ 
ἀοθεαπιὶ; ΠΔΠὶ Π06 Ροίϊι5 αἰχίββοι 
Ἀ τῆς ᾿Δσσυρίας γλώσσης, αι] 

188 Περσέδα γλῶσσαν, νεῖ δια- 
λέκτου, αὐ ΡΙαΐ, ΑΡΟρΠΙ, Ρ. 82 
τὴν Περσίδα διάλεκτον. Νξέο 
8010 840 4115. ργοάϊτιπὶ Ρου585 
τππὶ ᾿ἰπριια Αβϑυυῖα 505 ἔἰι|556. 
[Θυοά ἴπ δυϊὰ αίαιιθ δἀϊουῖβ ρυὶη- 
ΟΙραπι [οί τη 6556 ΓΓιβίγα οχ ἢΪ5 
ψΟΡθῚ5. οοΠ]ερῖς ΒΊ πη. 46 Πονοᾶοι. 
οἱ Οι65.} Εουιαββὶβ 00 βίρηϊβεδιὶ 
Τῆυο., Ροῦβα5 ΠῸη ἢ τι556 5188 
80 ΡΓΟΡΓΙΔΒ {Π ΓΘ ΥΆ ΓΙ} [ὉΓΠΊ85, 568 
δα 5ου!θεπάπτη Δ 1 1556. ΠΠ ΘΓ ἃ 5 
Αβϑυγίᾶβ, ατ85 ΡΓῸ ἃ πίϊ 1155 1ΠῚ15 
παροὺ Ρ]ηἶι5 Η, Ν, ὙΠ ὅθ, οἱ 
ἃὉ Αϑυγβ δά, . 81|105 οὐ δη 5 
ῬΟΡΪῸ5 νϑηΐββο Ὑἱγὶ ἀοοῦϊ οχ ϑιῖ- 

τηδηΐ, “ἦ Β ἃ Κ. Ουΐα5 ἜΧΡΙδη αι οἢ 6 πὶ 
Ῥγοῦδη8 ἄγῃ. Ῥϑῦβᾶβ, ῬΟρυΪυ ΠΩ 
56ΙΉ θυ τη, ΘΠ ΡΤΟΡΥΙΪ5 ΠΠ ΓΘ ΓΌΤΩ 
[ΟΥΤῚΪ8 σα γί, Αϑϑυτὶδβ 501 ν 1556, 
βίοαί (411 ἀναθοὶβ υϑὶ δἰηΐ, δχρ]ὶ- 
οδί, δ᾽ η Πανὶ ν᾽ ἀθαίαν βογ ρέαγα 
οὐηρδαία, αἰδῃὴ Ἠρογοάοὶ. ΙΝ 87 
ΑΒΒΥΓΙ ἢ νοοαν Ηρογοη, 14. 1 2 
Ρ. 869 εἀ. 4 ἐδηδβεί, δὶ πο ΠΟἢ 
ΒΟΙ.ΠῚ ἴῃ ΠΙΟΠΕΠΊΘΗ 15, 564. οἰϊδ τὴ 
ἴπ Ἔρ 510115. 8 Π} 118 πὶ 6588. οοη- 
βίϊιουϊι. τ πρὸς Μακεδαιμο- 
νέους οὐτὰ δὰ γεγραμμένων 
Ρϑυτπθαΐ, ᾿π θυ ρ δ ἢ ἐπ ΠῚ 6856: 
᾿ᾳαθῦ ἰπίαιιο ἰΟΟῸ ᾿ῃΒΘγ{1ΠΊ, --’ 
πολλῶν... πρέσβεων. Τιλοο- 
ἀδοηηοπΐοβ ἀθογονίββα δὰ ὑθρθηη 
Ῥεγβᾶγιη ἰοραίοβ τηϊζίουα 1 7 
Ιερίπιιβ. 5.6 ρυϊπια Ἰθραιῖο ἱπίθν- 
σορία οδϑί, νἱά. 167; ἀδ 4115 
ΤΙναον ἃ. π1}}}} παυγανῖί, --τ σαφ ἕς, 
ἱ, 8. σαφές τι, αποά νυ]ρο Πιῖς 
δααϊτα ΠῚ] οὐΐϊαπὶ ἃ ἀρὰ δἀά- 
ἰδοίῖνα οπλϊυ ταν, Μιὰ. ΨΙ 21, 1. 
Μαι]ι. ατ. ὃ 487, 7. ϑομπεὶά. 
δά Χρη. ΟΥὐν ΙΝ 4, 8. "πὰ αἰϊαὰ 
βϑηΐΐο Ὀυ]η1}}. 1η5.. Χ 1, 4, 
ἈΡῚ νὶά, Ηρουβιί. 
νὰ: 8. νεωστὶ τεϑνηκότα 

. ἐτελεύτησεν. Οοηδρῖίνδι 



ς 
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Ν .“ἣ “-“ αἱ , , ᾽ 

(κατὰ γὰρ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτελεύτησεν) ἐπ 
“» ’ 

οἴκου ἀνεχώρησαν. 
δ1. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ Χῖοι τὸ τεῖ-- 1 

χος περιεῖλον τὸ καινὸν χελευσάντων ᾿4ϑηναίων 
καὶ ὑποπτευσάντων ἐς αὐτούς τι νεωτεριεῖν, ποιη- 

; , Ἀ 3 ,ὕ ΄ ᾿" , 

σάμενοι μέντοι πρὸς ϑηναίους πίστεις καὶ βεβαιό-- 

Χῖοι τὸ τεῖ- 
χος περιαι- 

ροῦσιν. 

αὐτούς. Τ. αν. Β. Μοβαι. ξαυτούς. ΒΕΚΚ. ὕδρ. 81. 8 1: 
αὑτούς. ΟΥἁ δάῃη. 

Ὀιοάον. ΧΗ θ4 Αὐἰαχούχϑιῃ τηοῖ- 
{πιπ| 6556 ἀἴοθηβ Ὁ]. ΠΧΧΧΥΠΙ 
4 ϑιγδίοοϊα ἀγοῃοηίο, Οἱ, ΑΝ 6556]. 
δὰ ὈΙοά, 1. ἃ. ΟἸϊηι, Εδβι, δὶ]. 
οα, Κυιθρ. Ρ. 826. ΟἸανὶβ8. 1. ἃ, 
Ρ. 41, Βιασοοββὶῦ οἱ Χογχοβ 11, ααϊ, 
δὶ 468 Οιθϑίαθ Ρϑυβ, 45 (οἵ. ἰἃ- 
τη6η ΟἸ᾿πι.), ροβὺ αὐδανασϊηία 
ααϊηᾳιθ ἀἴθ5. προϑίιιβ οϑὲ; Παῖΐο 
Βοράϊαπαβ, πὶ ποὴ τη αὐτο ΔΠΊρ]} 1115 
56Χ ΠΊΘη565 Γαρηδνῖῦ; Ππῖὸ ΠΥ Ὲ5 
ΤΠ, ααθπι |. ὙἼΠ αἰϊᾳαοίθη5 ποιηϊ- 
Ββι ἔμ 

ἘΠΕΊ περιεῖλον. 
ἣν ἘΠ 1 108, 8. -- καὶ ὑπο- 
πτευσάντων. Καί πε 5ι5ρε6- 
οὐ π) 8688, οἵ, δάη, 11,1 καὶ 
ἐλπίσας. -- ΓΝ αὐτούς αΪΓΆΓΩ 
ΟἾΤη ὑποπτευσάντων ναγΡθῸ 8ῃ 
τοροβίίο αὑτούς οππὶ νεωτεριξῖν 
Ἰαηρ θη δ βῖπι, ἀμθὶ αὶ Ροίδβυ; Π8ΠῚ 
εἰ ὑποπτεύειν ἔς τινα ἄνϑρω- 
πον ἀἰϊοῖϊαν, αὐᾶὰ ἔοντηιϊα 586 06 
αὐΐταν ὈΙο 858. (,ουἱὰ. Ρ. 32,100. 
209, 8. 2714, 94. 809, ὅ8. 822. 
41. 439, 80. 6090, 96. εὖ ΒΙΟοταΓ, 
δὰ ΥἹ 99), οἱ νεωτερίξειν, ἔς 
τινα, αὐ Π| 8, 1; {Ππὰ νουιϑὶ πηὶ- 
15 νά θυαν Κιιθβογο ἴῃ Οοπιπιθηΐ, 
δηΛ4υ, δια, 1842 Ρ.101 οἱ ργορίθυ 
ΘΟἸΟΟδ ΑἸ ΟΠ ΘΠῚ Δ Ρθοσιιη οὐ αιοά 
νεωτερίξειν ἐ ἔς τινὰ 5ο]6αὶ νϑ]θγο 
νὶὰ αἰϊοιιΐϊ ἴδοθυθ, Π8η18 
δἰϊοαὶ αἴΐεγτγο, Νρβιίτα οαυβᾶ 
ΠΟῸΪΒ 5διὶβ νἱάθιαν νᾷ]θγθ; ΠΔΠῚ 
ἴῃ νόγθοὸ νεωτερέξειν ρον 856, Ποῃ 
ΡΘΥ δα τα πὶ ργδοροβ᾽ Ο 6 πὶ ἤᾶθο 
νἱὶβ ἰηθδὶ (11 60, 2. 7ὅ, δ) εἰ 
γογθου πὶ ΘΟ] ΟΟα 10 ΠΟ ΤΠ ΠῈ8 
ΔἸτοΓα ΠῚ Ὑϑ ΟΠ 6 ΠῚ Ρτοθαὶ, Οἰπὶ 
δ ὉΠ 6 ΠῚ υὶ Βιιδρθοίφῃίανῦ ἴῃ ρτο- 

ραίοϊο 5ἷι, ἐς αὐτούς πναϊο στὰ- 

νἰὰβ δϑύ οπὶ νΘΡθῸ νεωτεριεῖν 
ἰαποίαμι, Π᾽6 Ῥγοποτηΐπο αὐτούς, 
ΡῬΤῸ 400 αὑτούς 5οτϊ θ᾽ ΠΟη ὨδΟ6886 
δἰῖ, οἷν δά, 18, 2. --- ποιησά- 
μενοι... βεβαιότητα. 51 
ἴ. Πἰ5 ἘΣ ἢ; πίστιν πρός 
τινα ᾿Π ΡΥ ΘιϑπηαΓ Ὁ 8.018 οἷ ὁ Πὰ 
Δ᾽ῖα4 το, 4αδη δἰ αἰ πού ΟΠ ΘΠ 
παΐτ5 [ογπια!αθ 6856 ΘΧΘΠΙΡ Ϊ5 Χϑη. 
Π6}}. 1 8, 12 ὦμοσαν τόν τὲ ποι- 
νὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ καὶ ἀλλή- 
λοις πέστεις ἐ ἐποιήσαντο, Ηεγοά, 
ΙΧ 92 οἵ Σάμιοι πίστιν τε καὶ 
ὅρκια ἐποιεῦντο συμμαχίης 
πέρι πρὸς τοὺς Ἕλληνας, 5ϊπιῖ- 
᾿θὺ5 ἀοοθὰς Κυιθο. δὰ Ὀίοπ. 
Ὁ: 991. 068 Βοιοοπι. ΟὈβοῖν. ἰπ 
Τίνας. Ρ. 10 854., ἴῃ νου} δ ποιῆ- 
σάμενοι βεβαιότητα ἀἰϊορία 5ία- 
τὰθηαὰ δϑὶ, Ηδθο δηΐπὶ οχ ρϑτγιῖ- 
οὐϊα μέντοι, 4πλ8 νἱπὶ ἀνθγβαηαὶ 
του Παῖΐο διιπηιίαίο γαῖ, Ρουβρὶ- 
ΘὈΠΠῚ δύ ΠΟῚ ΡΟ588 ΒΟΠᾶΓῈ 58 015- 
ἄατο δ]ϊουϊ, [ἊἋ146ηἴ ἄβτρ; 
4υδη 5 ηἰ Ποδιὶ οπθῖ ἀρια Τηὰ- 
ογἀϊάθπη οἷβ βιιθ θοίδ η 6586 βὶη6 
ἀσθῖο πο γθβρί οἰ θη 50] ᾽ ΕΘ 6 ΡΒ. 
ἴπ ΤΊιο5. ν. βεβαιότης, 564 ναῖθγα 
βῖθὶ σοπιρᾶγδνθ 86 ἱπ|ρ6- 
ὑγᾶτο ἔϊά δι, βίοι ᾽μὲ 
γογβομαίοη. Αἱ σθοίθ ϑθΠοθ- 
τηδηπιι5 1. ὁ, ἀοοοὺ αἰ μ}} οὈὐδίατγο, 
ααοιηΐϊπβ πίστιν ποιεῖσθαι 
ααοαιθ ἰμ δαπάθπὶ πιοάππὶ δοοὶ- 
Ρἰδιαν, αὖ 510 οἰποογα, αἱ βιθὶ 
468 ἀδίιν, δῖοῃ οἷη 8εγ- 
ΒΡΓΘΟΠΘὴ. νογβομαίξεη. ΟἿ. 
ἄδειαν ποιεῖσϑαι ΥΙ 60, 8. [ιὰ 
γΘΡΡ15 ᾿πι6 } }6ου18 Οχβρθοίθβ ̓ φυϊάοπι 
παρ᾽ ᾿Αϑηναίων, 5εὰ πρός βίβηῖς- 
ἤοαιῖοηθ ᾿ατἰββί πα ἀβαγρᾶτὶ, δὶ 
Δ] αυϊὰ Αἰλουὶ οὐπὶ ἁἰΐίοσο ἱπίο- 
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τηταὰ ἐκ τῶν δυνατῶν μηδὲν περὶ σφᾶς νεώτερον 
βουλεύσειν. καὶ ὃ χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἕβδομον 
δ τ ’ ᾽ ’ “-» τι ΄ 
ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτελεύτα τῷδε ὃν Θουχυδίδης 
ξυνέγραψεν. 

ὃ2. Τοῦ δ᾽ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐθὺς κού ΤΠ τ, 
τε ἡλίου ἐκλιπές τι ἐγένετο περὶ νουμηνίαν καὶ δὲς πρῶτον 
τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἱσταμένου ἔσεισε. καὶ οἵ Μυτι- μὲν Ροΐτειον, 

, - τοῦτο δὲ 
ληναίων φυγάδες καὶ τῶν ἄλλων “εσβίων, δρμώ- ἀποδόντες 

-»Ὕ" 9 , ’ 

μενοι οἱ πολλοὶ ἐκ τῆς ἠπείρου καὶ μισϑωσάμε-- ἄντανδρον͵ 
αἱροῦσιν. 

νοι ἔχ τὲ Πελοποννήσου ἐπιχουρικὸν καὶ αὐτόϑεν διάνοια αὖ- 
ξυναγείραντες, αἱροῦσι Ῥοίτειον, καὶ λαβόντες τῶν. 
δισχιλίους στατῆρας Φωκαΐτας ἀπέδοσαν πάλιν, 
οὐδὲν ἀδικήσαντες. καὶ μετὰ τοῦτο ἐπὶ Ἄντανδρον 
στρατεύσαντες προδοσίας γενομένης λαμβάνουσι 
τὴν πόλιν. καὶ ἦν αὐτῶν ἡ διάνοια τάς τε ἄλλας 

οθάογο ἀϊοδίαγ, Τεβροπέθί ὃ ΘΟΠΟΘΠ,, 
Οἷ, δάη. Π 45, 1. -- ἐκ τῶν 
δυνατῶν οὐπὶ δΒαρουϊουῦῖ 5 
᾿πησοπάδ 556 ἰπα6 ᾿ἰαπεί, αποά 
ΟἸΙῚ βια 1551 π|] αχ δι πη Ἀ Πα Ϊ 6βϑθηΐ, 
δὶ ῥϑοίϊ ββϑϑῃῦ, π Αἰμθῃίθηβθβ, 
4ιυοδά εἰ ἤετὶ ροββοί, ἀθ οοῃ- 
αἰοίοπα δὰ αὐἰάαᾳυδτη πονδυθηΐ, 
Ῥεθοθαπί οπΐπὶ ργϑονίάθγα ἴον, 
παῤ ΑἸΠΘηΐθη565, Δ Ο ΘΠ ΒΟ 4116 
Δαυϊὰ ἴῃ ρυϊβίῖπο 880 βίαια ἴῃ - 
Πονϑ5βθηΐ, ἤδη ΠΘΟΘΒΒΔΥΪΔ ΠῚ 510] 
νἰβ8 ΠῚ 6556 Πηπίαί! Οἢ ΘΠ] αἰ οογθπί. 
ΟδίθγπΊ ΚΥΆΘΡΟΥ, αὶ οἸἴτη ἐκ τῶν 
δυνατῶν ἢ μηδὲν... νεωτε- 
ρυεῖν γοίζα τ, ροβίθα 56. Οὐ 60|10- 
ΘΑ. ΟΠ 6 ΠῚ γΘΙΘΟΓΙΠῚ ἴῃ ΔΙ ΘΓΔΠῚ 
ἸῃθΡρυ θέ! ΟΠ ΘΠ] πη 5. ̓ἰΠΟ] Δ 6 
ἴῃ Οὐμηπηθηί. δηϊίαι. βιυᾶ. 1. ἃ. 
Ῥυοΐοβϑυβ εβί, Ιρβϑὰπὶ Ἰοαπθπαϊ 
σθηι5 ἐκ τῶν δυνατῶν οὈνίδπι 
ἔἕαϊ: Π 8, 4. ---ὀ σφᾶς «ἃ Οῃῖοβ 
ΒρΘοίδγθ οἱ δχ ἶἴρ80 ἢοὺ ρτοπο- 
ΠΏΪΠ6 οἵ δχ βιρογίονα δἀποίδιϊ οπ6 
16] σἰίαγ, 

ἀρ. 82. 8.1} τοῦ ἡλίου 
ἐκλιπές τι ἐγένετο. ,,Ἐο]]- 
βίη ἤᾶπο Μαχ ὶ Τα] πὶ ἀϊθ ΧΧΊΟ 
Βοῖὰ ροβί τηραΐδπὶ ποοίθπι Ὑ11|ἃ 
βίαϊαπηΐ σΠγοΠΟ]οσὶ, “ Ποάν. Οἵ, 
Ηεῖβ8. Ε]1ρ5. θεῖ. Ρεϊορ. Οοϊοη. 

1884 ρΡ. 1054. -- περὶ νου- 
μηνέαν. ΟΝ ,28. - ἵστα- 
μένου, ἰ. 6. ἄρχοντος, βῖν8 
ἱπίγα ῬΥΪΠ] 1 ΠΔ ἢ αἰτ15 τη θη 515. ἄθοα- 
ἄφθπι. Οὗ, Τά 6] 6γ. Οἤγοη. 1 ρ, 2380. 
-- ἔσεισε. Οὗ, Μαιῃ. ἄντ. 
8 29ὅ, 1. Βογιῖ, ϑγηΐ. Ρ. 191. 

ὃ 2. ὁρμώμενοι. Ο, δάη. 1 
604,2. -- καὶ μισϑωσάμενοι. 
Ῥε δαάϊία Ῥαγιίοαϊα καί οἵ, δάη, 
51, 1. --- ἔκ τε Πελοποννή- 
σου ἐπικουρικόν. Τέ τυῦβιβ 
1 ΟΟἸ] οοαέα πὶ οϑί, αὐ δὶ δ᾽ ΘΓ ΤΩ 
ψουθιπὶ ξυναγείραντες ΠΟ 6556 
βϑουίαγατη. Οἵ, 100, 1. 127,3. δάη. 
116. Ἐπικουρικὸν 5ιυδίδηϊινεο 
Ἰοσιίαν οἰἰᾶὰπὶ ὙΠΠ 2ὅ, 3, 6 τὸ 
οἷ Δ δ 5πι. Αι. αν, Τρ, 211 54. 
π- αὖ τοῖς ε»] ἀπὸ τῆς ἠπείρου. 
500]. ἹΡοίτειον. [Ὁ 1} 
101,8. -- στατῆρας Φωκαΐ- 
τας. Ἐταηΐ απγοὶ ἃ ΡΠ ΘΟ θη β᾽θ 15 
οα8], ΟΓἉ, ΒοθοΚῃ, Οθ6ο. οἷν, ΑἸ. 1 
Ρ. 8ὅ 54. ΟοΥρ. ἴπβοῦ. τ, 1 ρ. 3860. 
ΗΠ] 50}, Μοίγο!. Ρ. 180. 2608, Ρτο- 
{πὰπὴ Πιιΐ5. ΠΌΤΏΠΗΪ ν᾽ ἀδίαγ [556 
αποαοίνϊοῖπία ἀγδομτηαγιπὶ Ατιῖ- 
οδύιη. --- ἀπέδοσαν πάλιν, 
5011, ΒἘΠοοίθυτη. 

8 8. Ἄντανδρον. Δὰ 5ἰπαπι 
ἈΔΥΆΠΗΥ (ΘΠ ΠῚ ἰπίοῦ λγσαγα οἱ 
Αὐγϑηῖν ({61ΠΔ 56 Αἰγδτην (τη, 
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πόλεις τὰς ᾿ἀκταίας καλουμένας. ἃς πρότερον 
Μυτιληναίων νεμομένων ᾿Αϑηναῖοι εἶχον, ἐλευϑε-- 
ροῦν. καὶ πάντων μάλιστα τὴν 'ἀντανδρον᾽ καὶ 
κρατυνάμενοι αὐτήν (ναῦς τὲ γὰρ εὐπορία ἦν 
ποιεῖσϑαι αὐτόϑεν, ξύλων ὑπαρχόντων ἐκ τῆς 
Ἴδης ἐπικειμένης, καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν) ῥᾳδίως 

ὰρ. δῶ, 8. 8. ὑπαρχόντων καὶ τῆς Ἴδης οοἀὰ. ΟΥ̓ παν" 
παρασκευῇ ρϑιοίογοβ ἰὈγὶ, δ55. Αὐρ. ΟἹ, ὕεῃ. Τὶ Ραὶ]. 

Τδὰν, αι. Μ. Εὶ Ο. Βερ. Βᾶ5. ὅτ., ἃ]. σκευῇ» ἴπ 410 ΟΠΊΪ558ΠῚ ἂς Ἵ 
παρὰ σομηροπάϊο βουϊρίυτα, 6 ἀ8ὰ οἷὰβ ΤΠυον ἀϊά 60. εἴ, Δάη. 18, 1. 
6 οιποηάδίίϊοπο νἱάρ δάη. 

ΟΥ ϑίγαρ. 606. --- τὰς Δκταΐίας 
καλουμένας. ,,[8 ᾿ἀκταίας 
γοοδίαβ ἀἰοὶς, παυὰ ἀπθὶ]α αποά 
ἢ Ρτορίπηαια ἴμβ65800 οτᾶᾷ 5ἰίδβ 
οὐδπῦ, δίγαθο 60 δὰ βίμαιτη Αἀγὰ- 
τηγιθηππὶ αἰοὶλ 6856 τὸν τῶν 
Μιτυληναίων αἰγιαλὸν κώμας 
τινὰς ἔχοντα τῶν κατὰ τὴν 
ἤπειρον τῶν Μιτυληναίων. Ει 
607 ἐν δὲ τῇ παραλίᾳ τῇ 
ἐφεξῆς αἵ τῶν Μιτυληναίων 
κῶμαι (3. κατοικίαι), Κορυφαν- 
τίς τε καὶ Ἡράκλεια κ. τ. λ." 
θυ Κκ. ΟΥ, ΡΙΕμη. 165 ῖδο, Ρ. 48. 
Εδρθάθῃι ϑδαηΐ, απᾶ8 Αἰ θηΐ θη 565 
ΠῚ ΓΟ 500 δάϊαπχῖββα ΠΠ 50, 8 
ὨΔΡΓΔΙ.ΠΊ 6βί, Μοπη ογα αν ἴῃ {ἰτ}}0 
ἀδογοίυτη ἀθ ογά πΠ8Π4 18 5ΟΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
ἐγ! θυ 15. Ὁ], ΤᾺ ΧΧΥΠΠ 4 ἰαδοίαπι 
σΟμΠΪποηΐθ, αἱ Θχβουρίιβ δϑὶ ἴῃ 
50. Αὐὐι 1 ρα, Κιγομῃοῖν η. 57, 
ὉΔῚ νὶὰθ δάῃ. Ρ. 28. ἴΙ͂ῃ ΘΑΓῸΠῚ 
ΠΌΤΠΘΤΟ ὨδΌΘαγ ΒΠΟοίθιιπὶ οἱ 
Απίδπάτυβ. -- πάντων μά- 
λιστα. Ὅδ6 πϑιῖοὸ ρόποῦο εἶ. 
50Ρ. ΕἸ. 066. Μαιι. Εν. 12, 28 
ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολή: 
θοτν, δὰ ΟΠ ᾶγ, ρῥ. 511 (649) ΝΥ ͵πεν. 
αν. Νον. Τέβι. 8 27, ὅ. -- καὶ 
κρατυνάμενοι οὐι. Αὰ τοϊα πὶ 
ἰᾷὰ δηνηι αι ΠΊ, 4ιιοα 564] Ὸγ, 6 Χ 
ΒῈΡ ΘΙ ΟΣ .8. ἣν αὐτῶν ὴ διά- 
νοιὰ τερείς ἤλπιξον, ἐνόμιξον. 
ΟΥ. αἄπ. 8, 2. Οείογιπι ροι καί 
ῬδνεουΪ πὴ ἢΐο α 88 ΘΟΓΠΙΠῚ 86 
ΘΟ ββουης βἀπροίαν, ΟἽ] 
98...8 αν ἐπικαλοῦνται, 
80, 4 καὶ. . ἔχομεν, Π 86, 2 
δι ν πρς παρεσκευάσαμεν, Ιν 

81, 4 οὐδὲ ὀφείλομεν. Ηυϊς 
δαΐοπι 000 ργορίοι ΟὈ]Ϊα υϑπη οΥᾶ- 
ἰ0η6Πὶ 51Π|}ΠἸΠπλτπὶ εϑὲ 87, 2 δὲ 
ΥΙ99, 2 καὶ ΠΕΡ, ἂν ΓΑ ΥγΣ 
-- ξύλων. «ὑπαρχόντων, 
δαὶ πιδίοτί 8 ΟοΟρἱ8 εβϑ8εῖ 
εχ 14 δαϊδοθηίο. 1) ερθῸ 
ὑπάρχειν οσαπὶ ρτᾶ6ρο5. ἔκ ἰυποίο 
ΓΝ 859. 1. ὙΠΕΊ ΒΡ 1 ΡΆΘ ΟΣ 
Οαπὶ [48 ΠΊΟΠΒ ΡΓΟρΡίοΓ ΔΥΘΟΓΌΠΥ 
απ δ τ πὶ ΟΟΙΠΠ Ἐπτογοίαγ, αυξ 
ἰνδαϊίϑηι βου ρύαγαμι. το ηθηΐ δὰ 
ενϊταπάδπι ταὐτολογέαν ἴἰα ἰπίον- 
Ρτοίαυὶ ἀδθθηΐ, αἰ τηδίουϊα οὐ ἰδὲ 
ῬΡᾶγδαία [ὈΪ556 οἱ ἐσ [48 δἀϊδοθηΐθ 
ἴδοι !α. ραγαγὶ Ῥούι556 αἰοαίαν, Αἱ 
Ἰοὺ 8ὶ ΤῊ. νο]υϊδβεῖ, ποῦ δϑί 
ἀυθίιπι, αι ὑπαρχόντων τὲ 
καί 5ουϊρίαγαβ ἔμουϊι, οὐ πὸ 6 
αὐϊάθπὶ 56 η θη {Ἶ8 58:15 ρους 
Θηιηὐ αν 58οῖ, Οὐδγθ ποῦ ῖβ. πη 
Θονγθοίατᾷ ΟΡῸΝ 6588 νἱάθίυγ, -- 
καὶ τὴν ἄλλην παρα- 
σκευήν. ϑειναίο ἀδιῖνο ἴῃ 
οὐ ά. ἰγδάϊιο ν ]ρῸ ἴῃίθγΡ οὶ (1 0115, 
ΒΙ 5 πὶ ΔΙ θυ πὶ ροϑὶ ἐπικειμένης 
ΡΑνεοἱ ρ πὶ ρΟὨΐταν; βοάνονδα καὲ 
τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ ὁυτη εἶδ, δ 6 
Βϑοιηίαγ, οοηϊαποια ᾿πιθ!] οὶ π6- 
ἀδαηΐ, οἰϑὶ Ηοίμηδηιβ νυἱὲ 6856 
» τῇ ᾿ἄλλῃ παρ. Δηδοο] ἐδ πὶ 
ν6] ἀχαβ ΘΟ ΒΓ ΘΙ ΟΠ 65 ΤΪΧταΒ ἢἷσ 
αυδθγθηβ. Αά βυρουίογα δυϊοπὶ δὲ 
τϑίεγα ταν, φυοὰ ται ἰαοϊδηηιιβ, 
οἰἰδπὶ τὲ---καΐζ ραγιϊοι} 8 ΘΟ ΘΊ ΠῚ 
Ἰῃίεῦ 568 Γεβροπαθηιῖθι8, Π05 καὶ 
τὴν ἄλλην παρασκευήν οοη- 
Ἰδοῖπιβ δου θθηάαηι, Πδδοῖ. δὲ 
6061}. καὶ τῆς ἄλλης παρα- 



4 χειρώσεσϑαι. 
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2 ὃ Διειτρέφους καὶ Αὐτοκλῆς ὃ Τολμαίου. 

ΠῚ 82, 9. 
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ἀπ᾽ αὐτῆς ὁρμώμενοι τήν τε “Πέσβον ἐγγὺς οὖσαν 
κακώσειν καὶ τὰ ἐν τῇ ἠπείρῳ Αἰολικὰ πολίσματα 

ἔμελλον. 
καὶ οἵ μὲν ταῦτα παρασκευάζεσϑαι 

δ8. ᾿Αϑηναῖοι δὲ ἐν τῷ αὐτῷ ϑέρει ἑξήκοντα 
ναυσὶ καὶ δισχιλίοις ὁπλίταις ἱππεῦσί τε ὀλίγοις ἐ 
καὶ τῶν ξυμμάχων Μιλησίους καὶ ἄλλους τινὰς πεοιήγησις 
ἀγαγόντες ἐστράτευσαν ἐπὶ Κυϑηρα᾿ ἐστρατήγει 
δὲ αὐτῶν Νικίας ὃ Νικηράτου καὶ Νικόστρατος 

τὰ δὲ 

Κύϑηρα νῆσός ἐστιν, ἐπίκειται δὲ τῇ “Δακωνικῇ 
κατὰ Μαλέαν᾽ “ακεδαιμόνιοι δ᾽ εἰσὶ τῶν περιοίκων, 
χαὶ Κυϑηροδίκης ἀρχὴ ἐκ τῆς Σπάρτης διέβαινεν 

κακῶσαι (. 
χειρώσασϑαι ΤἸι. Ναῖ. 1απν. ΡΑ]. 

δὴ ΕΣ, α. Η ΤΡ άΡγηι.: Ἂν, ΟἹ. σιν. 
ΟἿ κα. 94, 4... 28, ὅ. 

ὅαρ. ὅ8. 81. 

σκευῆς, ἀλη τι8 πη 116 δαάϊ 
ἴοτγίαβϑα διϊὰπὶ ἀδιϊν πὶ ἐχ εὐπο- 
-έας ποπλῖπα ροπαεδηίοπὶ ἀροίεπαὶϊ 
ΡοΒβ6, ἀβ 40 πο5 ἀμθ᾽ΆΠηι15, 
ουπὶ παρασκευή 68 Γ68 5Ϊἴ, οαΐ 5 
σοι ράγϑιάδο δου 5 ξιοῦῖς, ΟἿ, 

Παίϊνοβ ἰΐίᾷὰ ἐπθίαν 
ΚαΟΙΙ, Ουδοβί, Τμὰο. Γ ρΡ. 9 54., 
αὐ 605 Ξ50ρΘΙΟΥθ5 σϑηθιϊνὶβ 
Δ ΌΒΟ] 115. γοϑροηάθγο εὐ δἰθγδτῃ 
ὉΔΌΒΔΙη οἷβ ΘΟΠ ΠΟΥ, ΟἿ Πᾶν65 
Ταοῖ!]α. ροίαδγῖπιὶ Απιδηᾶγὶ οοτηρᾶ- 
ΤαΥΪ, αἷοαί. Οπιηΐα ἰσὶίαῦ νογθᾶ 
Ἰηϊογίθοια βδἰο ἴῃ Γαυϊπατη σοηνοῖ- 
εἰ: πανία πὶ οὐθηΐτη δου {85 
ταί ρα πα ΔΓΌ͵η, ΟἸΤΩ 
Πρπμὰ βαυρρεοίθοιθηις οὐ [1ἀ8ἃ 
Βαιὰ ρύοοι}! ἃθθβϑεῖ, 80 
ῬΓΟΡΙΟΥ τοϊϊαα πὶ ἀρρᾶτνᾶ- 
ἴππι, 566 Τιπογάϊάοπι, 5ὶ Παιο 
ψ Ποὺ 6556 ϑθηίθης8 1, οαπὶ τέ 
Ρᾶτγιϊοαϊα ἀεοἰδοίοίαγ, ξύλων τε 
ὑπαρχόντων γ6] ροΙἶι8 ξύλων 
τε τῆς Ἴδης ἐπικειμένης ὑπαρ- 
χόντων 5οτ,ριατιπι ἔιιῖ556. νοιὶ- 
Β' πη} }]6 δϑι, ΟἿὮἁΔ, ϑι πη}! ον ναγίαίδα 
ΟΥ̓ΔΙΙΟΠΪ5. Θχθηρία ΙΝ 69, 8. ὙΠ 
0, 1, 4]. Οοηίτα ΟἸαββϑηὶ ἰηΐου- 
Ῥτοίδιῖοπθη) οἷ, Απη4]. Ρ}}}}, 1870 

Αὐρς. Μ,. τη. (455. νἱπὰ, ὅτ, 
’ 

νυ]ρο χειρώσεσϑαι. 

Ιῃὴ πο θγδ 5 σι οτρεφοῦς. Οὗ, 54. ΠῚ 78, 1. 

δτονο Σ᾽ Ολ ὐείῳ 
πολίσματα. ,,ὲ ΑθοΙἸοῖβ 
ΟΡΡΙάΪ5. ΘΟὨΕΙ ΘΗ 5... . δδί δια πὶ 
ἃριὰ Μείδπι 1 18 ἀδιρατνὰ οἱ 
Α58οῃ, ἀθοϊἰ ον πατῇ ΘΟ οἶδ 5. 
Ετ ἂρυὰ ϑιίγαῦ, 610.“ θΚ. Οἱ, 
Βργοάοι, 1 149. 161. Νοη αἴνογϑα 
56 η0 Ὁ πΓγῦϊθι5 Αοίδοὶβ. 

ὕΔρ. ὅθ. κὶ 1. 4ϑηναῖοι 
ΘΕ δον Οἱ 9ιρη ἈΠ ΘΗ, 
δισχιλίοις ὁπλίταις, ἘΣ ΘΝ 
ἑαυτῶν δισχιλίοις (οἴ. δαη, 48, 
4), οὰπῃ βία.) ἃ Ὁ οἷ8. 5001] αἰδιίη. 
Θυδπίιν, -- Μηιλησίους. Ὅς 
ΠΟΓΙΠῚ ΠΕΌΠΊΘΙῸ οἷ, δάπ, ο, 84. 

8. 2. ἐπίκειται δέ. Οἵ, ἀάη. 
ΠΠ 88, 2. --- Πακεδαιμόνιοι 
εν ς περιοίκων, 58ηΐ δυΐοιῃ 
Ογίμοῦῖῖ ᾿αοοάδοιηοηΐὶ 6Χ 
ἢ ΠῚ ΘΓΟ ΡΘΥΓΟΘΟΟΡ απ. “ακε- 
δαιμόνιοι ἰοσίτιν ρυδϑαϊοδίπ) δϑύ. 
θὲ ροιυϊοθοῖβ οἵ, δάῃ,. Γ101, 2. -- 
Κυϑηροδίκης ρ χή, τὰ ἂρ ὶ- 
Βίγαϊι5γαυὶ ΟΥ ΓΠΘΥΤΟΤ ἃ ΠῚ ἴη- 
ἀδκχ νοοαθαταν, Οὐ, ΒΙοοπιξ,, 
αὶ 5ἰπσυίατοηὶ ἀρχή δὰ ἀΠιιπὶ 
ΤηΔ ΟΊ ΒΓ (11 ΠῚ 5᾽ ση ΠΟ Πα τη} ἢἷο [ἃ 
δὰ θίταπι 6586. αὖ Ρ] γα] ΠΟῺ ΓΆΡῸ 

Ρ. 390. τὰ 

᾿ἀϑηναῖ οἱ 
στρατεύουσι 
ἐπὶ Κύϑηρα, 

ταύτης τῆς 

νήσου. 



πατασχόντες 
ουν οἱ ᾿4ϑη- 
ναῖον αὐτὴν 
αἱροῦσι, καὶ 
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αὐτόσε κατὰ ἔτος, ὁπλιτῶν τὲ φρουρὰν διέπεμπον 
ἀεὶ καὶ πολλὴν ἐπιμέλειαν ἐποιοῦντο. ἣν γὰρ 
αὐτοῖς τῶν τὲ ἀπ᾽ Αἰγύπτου καὶ Διβύης ὁλκάδων 
προσβολή, καὶ λῃσταὶ ἅμα τὴν “ακωνικὴν ἧσσον 
ἐλύπουν ἐκ ϑαλάσσης, ἢπερ μόνον οἷόν τ᾽ ἣν 
κακουργεῖσϑαι᾽ 
καὶ Κρητικὸν πέλαγος. 

πᾶσα γὰρ ἀνέχει πρὸς τὸ Σικελικὸν 

94. Κατασχόντες οὖν οἵ ᾿Αϑηναῖοι τῷ στρατῷ 
δέκα μὲν ναυσὶ καὶ δισχιλίοις Μιλησίων ὁπλίταις 
τὴν ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλιν Σκχάνδειαν καλουμένην 

νἸΡῚ ΡΌὈΠΤΟἾ5. πη ΠΟΥ] 015. {ἘΠ θη [65 
ἀεβίσπϑη ταν, ἀοοοι. Οἵ, 196, 2. 

8 8. τῶν ἀπ Αἰγύπτου 
.ὁλκάδων. δε ἴτουαπι Κ ΠῚ 

85, 3 2 σοΟΙΠΠΊΘΙ ΠΟΥ ΠΐπΓ οὐ υππη 6 η- 
τ ῬΟΙ Βϑὶ πὰ πὶ νἱἀθηΐαν δά- 
νοχῖββϑθ. Οὗ. 11 86, 4. -- προσ- 
βολη]) προσόρμισις καὶ κατα- 
γωγή. ὅοιιο]. ΟΝ δάη. 1, 3, ---ὄ 
λῃσταὶ. «κακουργεῖσϑαι. 
Οἔ Ῥεπιαναιῖ νθεθα ρυᾷ Ηενοαοί. 
ὙΠ 286. Βγαβίτα οἵα τ᾽ ἦν Πει- 
νγορὰ, διπα, πιο, Ρ. ὅθ, ΟΥὟΙ 
18, 2. -- πᾶσα... ἀνέχει, 
Πᾶσα τοϊοτίατπο δᾶ “ακωνιπήν 
δῃ δὰ νῆσον Ηοος ργαρβιϊ θεῖ, 
Ογιῆοτα, ἱπαυϊὶ ΤΉ αο., ἃ μδο6- 
ἀδϑιη ΟἢἾ15 Ργ  βϑ  α10 οσουρϑία [6 Π6- 
θδηίαγ, αποᾶ ἃ ΠιΔοοηΐοα τη ΠῈ5 
ἃ τηδῦὶ ἰη [οβίδυὶ ΡοιθΓί, ΟΕ ΠῚ δθο 
ἰπβαϊα ἴῃ ἀπο πιᾶρὶα ῬΓΟΙΙΪΠΘΙ5 
δᾶπι ἀεἴθηάειοι. θὲ ἀνέχει ψΟΓθῸ 
οὗ, δάη. 146,4. --- Σικελικὸν 
πέλ. ΟἹ, φάῃ. 24, ὅ. -- Κρη- 
τικὸν πέλ. Ὅε Πποο οἵ, ϑιτδῦ. 
τίν 929 ἴητ8 ' 110, 1- 
ὰρ. ὅ4ά. 81. δισχιλίοις 

Μιλησίων ὁπλίταις. Τοι 
ΠΟΥ τη Μ]]Θβί οὐ απ βίαϊαὶ οχ ἢΪ5 
ἱρ515, ἰοἀθπὶ ΑἸ Πα θηβι πη) ὁχ 58, 
1. (αὶ οἵ, ἀ4η.} νϑγθὶβ οαπὶ δ 
σοΟΙηραγαῖῖα, 81 ΠΌΘΟΣ αἰτὶ α564 18 
Ἰοοϊ ᾿Ἰποουταριῖ βαηδ, ἀρρᾶνοι. γι- 
{πὶ ἰαπιθῃ ἢΐο ἰαίογο ἴῃ δισχι- 
λέοις οὐ ργορίθυ ΠιπΊ ΘΓ ΠῚ σΥαν 8 
ΔΡΠΊΑ ΟΥ̓ 6 ΠῚ} ΠῚ (Τὴ ΠῚ ΔῚ ΟΥ̓ΘΠΠ, 4 18 ΠῚ 
41 0 ἀτθθ ΑἸΠμΘ μα θη βὶ πὶ ̓  ρουὶο 
5 ᾽Θοία Βαρροαϊίδίι5 νἸἀθαίμν, οἱ 
ΡΥΓΟΡίΟΥ Πανὶ πὶ 6ἷ5. Δα ἢ οἰ ΓΙΙΠῚ 

Ρϑαοιίδίθηι, ἴῃ 4 αἰθιι5 αϑἰταίο τη οἷο 
ΘΟΠΊΡ]οιῖ8 ἀπὸ τῊ}}1ἃ ΤΟΠΊΪ ΟΊΙΠΊ. 
ΠΑ ΠΙΔΥΊΠῚ, οἰ 551 ΔΎ  ΟΥ ΠῚ, ΠΟῊ 50]10- 
ΤΠ Οἰ 55 υ  Οσ τη, ᾿η 1556. οοη- 
ΒΘηίδ ΘΠ Θϑί, ἀθηϊαὰθ Ργορίου 
Τ65 ἃ0 τρία δχϑγοϊζι ρθβίαβ, 
ἀπ 6 ἢτη τη ΟΥ̓ Τὴ [τιἴ85 ΘΟ] 1 ἃ 8, 
ῬΓΟΌΔΌ1Π6 νἀ θέαν, Αίααθ 60 πη τι5 
46 δὰ Υ6 ἀμθιια 15, δὶ ΜΙ}65 105 δὰ 
ΒΌΘΤΩ δον ΠῚ Δ Ὁ ΑἸΠΘηἸ Θπβῖθα5 οἱ 
Αὐρὶν!8 ἀδίθηἀοπάθχῃ πη Ρ] τὶ θιι5 
απ ΟΟἰἰ ΠΡ ἢ 018 ΘΎΑΨ 5 ΔΥΠΊ ΔΙ ΌΓ 86. 
τ 1] 1} 0 5. ΡῈ. ΘΡΊ65508 6556 ὙΠ| 
Ὁ, 2 Ἰορεῦῖὶβ. δα βἰπθ ργοθᾶ- 
ΒΗ ΑΘ οοηΐόθγο ἰἰοοὶ πεντακο- 
σίοις (φ ρτὸ δισχιλίοις (β) 
Ιοσ θη τπὶ 6556. Νδηι ἴΐα, 5 ἀθητδ. 
βδγδ σὑϑιῖο μἷο οἱ ὅ8, 1 ᾿πίϑν τη] ]]-- 
{πὰ πῈ οὐ ΠΑ Ἱ11ΠῚ ἢ ΠΠΊΘΓΟΒ ἰπ θυοραϊί, 
ΑὐΠπθηϊθηβίαση τ} ππὶ ἄπο τ ]]}ἴἃ 
ἴῃ αυδάνδοϊηία πανὶ ἔπουηΐ, 
ααϊθὰ5. οὐ ἀθοθὴὶ ἢΐο ΘΟΠΊηΘη0- 
τα 5 ἀθ βοχδρίηΐα Πᾶν ΤΕ} Β11ΠῚΠΊΒ. 
ἀράποιϊθ, ἀδοθπι ῥδιιοὶβ δαὶ θ5 
δὲ το] ἷ5 Δα οὐ 500118. ΒῈΡ6Υ- 
βιηΐ, -- τὴν ἀπὸ ϑαλάσσης 
πόλιν. Οοἀά. 5ογῖρύαγδηι ἐπ θη 65 
Ουταβ ΡοΙορ. ΠῚ ᾿. 801 οἱ 6885. 
υὰ ἴθ Ογιπονῖὶβ ἔαϊῖδθο ορρὶάδ 
(τὴν ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλιν Σκάν- 
δειαν, τὴν ἐπὶ ̓ δαλάσσῃ πόλιν 
Κυϑηρίων, τὴν ἄνω πόλιν) 
ΘΘηΒθηΐ, Οὐουιπι βϑηιθηιῖδο ρυὶ- 
ΠΉΠῚ ἰοϑυϊπηοηΐα Ρααβ, ΠΠ 28, 1 
ἐν Κυϑήροις δὲ ἐπὶ ϑαλάσσης 
Σκάνδειά ἐστιν ἐπένειον, Κυ- 
ϑηρα δὲ ἡ πόλις ἀναβάντι ἀπὸ 
Σκανδείας στάδια ὡς δέκα οἱ 
5010]. ἐστέον δὲ ὅτι δύο πόλεις 
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αἱροῦσι. 

9 

νήσου ἐς τὰ πρὸς Μαλέαν τετραμμένα ἐχώρουν 
ἐπὶ τὴν ἀπὸ ϑαλάσσης πόλιν τῶν Κυϑηρίων, καὶ φίους ποιηῃ- 
ηὗρον εὐθὺς αὐτοὺς ἐστρατοπεδευμένους ἅ ἁπαντας. 

καὶ μάχης γενομένης ὀλίγον μέν τινα χρόνον ὑπ- 
ἕστησαν « οὗ Κυϑήριοι, ἔπειτα τραπόμενοι κατέφυγον 
ἐς τὴν ἄνω πόλιν, καὶ ὕστερον ξυνέβησαν πρὸς 
Νικίαν καὶ τοὺς ξυνάρχοντας ᾿4ϑηναίοις ἐπιτρέψαι 

ὕδρ. ὅά4. ὃ 1. ἐπὶ τὴν ἐπὶ ϑαλάσσῃ πόλιν οοαἀ, Οἵ, δά. 
εὗρον οοἀά. ες γνεβεϊυθηαο δαρπιθπιο ηὐ οἵ, Οαυ1}. Ὀιπαοτί, 

Ιαχ. ὅορ!. 5. ν. 
Ουδοβί. ρυϑη). ᾿. 17. 

ἦσαν τῶν Κυϑήρων, μία μὲν 
ὁμώνυμος, ἑτέρα δὲ ἡ Σκάν- 
δεια λέγεται, ἐν τῇ νήσῳ τῶν 
Κυϑήρων παρὰ ϑάλασσαν κει- 
μένη οὐδίαπί, 4αὶ ἀπο ἰδηταπι 'π 
1η508ἃ ορρίἀα [αΐ556 τηθππον ϑηΐ, 
Πεῖηάθ οὰπὶ ἃ ΤΙ. ἡ ἄνω πόλις 
ὉθΪαπ6 Ορρομηδίαν ππὶ ορρίαο δά 
ἘΠΉΤ 6 ἡβιιο: (οἷ 1η95..7..11 48... 
{Π|54. 1. δὲ 2. ΥἹ 57, ἪΣ 66, 4, 
609, 3} ἀβ ἀποθιβ ορρίἀϊβ Ἰρδνῖ- 
ἀἰπ}]8 ἶἰῸ νἱχ ροίθδέ οορἰτδυῖὶ, 
ῬΓΆΘΒΘΡ ΠῚ αἰοα ΔΙ ΘΓιπῚ ἃ ὈΥΪΟΓΘ 
π6 αἰβοθυ αν αὐϊάθηη αἰ! ποῖά 6, 
ἀαοη απ ϑοαπάθα ΠῸη τηΐητιθ ΠΡ ῸΒ 
ΟΥΥΠϑυϊογιπὶ οϑί, Δοορῆϊς αυοὰ 
ἀπῖιπὶ ἔαἶ558 ΟΡ ρίάυπὶ 8 ΡοΥα πὶ 
Βι[ππὶ 'ρ56. ΤΊ, 8 4 νΘΓΒῚ5 τήν 
τε Σκάνδειαν τὸ ἐπὶ τῷ λιμένι 
πόλισμα ἱπάϊοανῖ: οὐ 1114 ρτδ6- 
ἰοῦθα δὰ τηϑγα [ιιῖδθθ. ρουί ΠΟῊ 
ΟΡΏ δύ Υἱχ ογθαϊ ροίοβί, [δα πὸ 
ἢ δα Πά ΘΓ ἃ θ 6 ΠῚ 5 ἰΠ οανὶ οροῦ- 
ἰεΐ, ατᾶθ ἀοϊπάᾶς ἣ ἄνω πόλις 
νοοδίιγ, Θποᾶ αἰ ἤτοι, Βιευιβίδη. 
αδορν. Π ῥ. 142, 1 ἐπὶ ̓ ϑαλάσσῃ 
ἄἀδ᾽θνα νου. ΝΟΡΙΚ ΟἾΤῚ 5] 6 Ϊ-: 
ἤοαιο ν᾽ ἀοαίαν πρϑοθϑβανΐα 6558 
Βαρουϊον! ἐπὶ ϑαλάσσῃ ορροίϊα, 
αποα ἰίὰ ἀθιηππὶ, οαπὶ οδηδοα 
αυοαθθ ὑγ05 ΟΥΓΠΘΥΊΟΥΙ ΠῚ ΕΝ 
Ρουβρίουα ἀϊβυϊποιϊο ἢϊ ἀπὸ 
ἁἡαλάσσης ροίϊι5 ΘΠΊΘΠ Δ ΓΘ ΠΠΠΟ 
Βίηοοι, Οἱ, ΤῊ, 46, 4. Π1 86, 1: 
θεὲ ἰοΐο ἰοοο νἱᾷθβ ᾿Απηδὶ, ΡΊΗΙ. 
1810 Ὁ. 8591 54. Ῥουίιιβ. ἀπτ5 ἴῃ - 
5.186. δϑί ἴῃ δὰ ρᾶγίβ, 4186 ἴῃ 

εὑρίσκω, ΝΥ ΕΟΚΙοἰπ, Ὅατ. ΘΡρ’θν. Ρ. 838 564ᾳ. β.8}}, 

ΟΥΘηίθη νογρὶί, ποαΐθ Αν]όπηοῃδ 
Βϑοιηάαπιὶ [68 ἈΚ, ατᾷθο, βερί. ΠΙ 
ΡῬ. 7385 54ᾳ6ᾳ. ὔΟιθπὶ ἃ γνϑίθγὶ 8 
Φοινικοῦντα δΔρρο!!αίι πη 6588 
(0 ΧΘΩΣ ΜΙΒΕ τ Τὺ 5:7) 
Ουτί. 1. ἃ. εὐ Βυγβίδη, ρ. 141 
βΒίδιπαπί, Αα δὰηὶ ἰρῖτῦ ᾿ϑόαπάοα 
βία οὐαί, αιιδ8 ἘΣ ἐπίνειον 
Ογυπογίοσαμη. ἃ Ρϑιβ. οὖ Βίβρῃ. 
ΒΥ2. νοραίαγ, {58 τηθα τευγϑηθἃ 
εοάθπη Ρϑυβαπίᾷ ἰδθϑίθ οἰγοϊ (θυ 
ἀξδοθη βἰδάϊα ἃ ϑοᾶπᾶθα γεϑπιοίᾷ 
οὐαί, Εὐδπὶ ὑπΠῸ ΠΟΠιϊπθ ἀπδᾶ6 
Ἰπ588 6 αὐ θ 65 ν᾽ ἀθηταν ΘΟ ρ ΘΠ θη- 
586 6556. (γί Χοπορι. Ηΐδβι. αν, 
ΙΝ 8,8 τὴν πόλιν τῶν Κυϑηρίων 
ΠΟΙΉΪΠΔΠ5 ΠΟ αἰ δι η6 1 τὴν ἄνω 
εἱ τὴν ἐπὶ ϑαλάσσῃ. Εν Βου ὰχ 
ὃ 41 Κύϑηρα ἰπαυϊ!, νῆσος καὶ 
πόλις καὶ λιμήν. Ἐπ ΡΙΪηϊὰ5. Η, 
ΝῚ ΤΥ 19. ὅ6.:. γίμδοτα, οατὰ 
ΟΡΡΊαο οομτηοπλουδί, 4, ϑύγαυ, 
808. Οὐᾶγα γ65 ἴῃ Οὐυπονῦὶβ σθϑίαβ 
Β1ἘΠῚ 18 {1ΠΔ| ΟΟΙΡΙΟΧα5. Πῖοα, ΧΙ 
θὅ υὑπᾶπη| ὉΓΡΘΠῚ ΠΙΘΠΊΟΓί, -- 
εὐϑύς, 50}1]. χωροῦντες. Ογ1Π6- 
ΤΙ ἀ6 ΑἸ Π θη θη βὶ πὶ ΘΟ Ώ 5.110. ΘΘΥ- 
{ον 68. ἴϑοι! οἷβ ουνίϑπι ργοίθοιϊ 
δγδηΐ. ὙΠ η θη 565 ᾿ο Ἵν ἴῃ βορίθπ- 
(Ὁ Ἰ Ο ΠΑ] 6 πὶ ἰηβα!α 6. ρΑΓίΘ πη ΔρΡαϊδὶ 
58 {1Π|,) ΟἿΠῚ ἰΐον 84 5ῈρΡΘΙΙΟΓΘΙῚ 
ΠΡ θ6ηι [ἀοουθηΐ, 1058 οαβίθα ΠᾺΡ 6η- 
[65 ἱπν ΘΠ ΘΙ πη, 

8.2. τὴν ἄνω πόλιν. Οἵ. 
δάη, 81 6.198, 1.-- ἐπιτρέψαι. 
ΟΥ. δάη. 1 28, 2, ϑ:π ον Τὶν, 
ΧΧΧΥΙ 8ὅ βεπαιαὶ ἂς νοῦὶβ 

τῷ δὲ ἄλλῳ στρατεύματι ἀποβάντες τῆς ξύμβασιν με- 
τρίαν πρὸς 
τοὺς Κυϑη- 

“σάμενοι ἐς 
᾿Δσίνην καὲ 
Ἕλος ἀπο- 
πλέουσι. 



Ὁ6 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, νδ΄, νε΄. 

περὶ σφῶν αὐτῶν πλὴν ϑανάτου. ἦσαν δέ τινὲς ὃ 

καὶ γενόμενοι τῷ Νικίᾳ λόγοι πρότερον πρός τινας 
τῶν Κυϑηρίων. διὸ καὶ ϑᾶσσον καὶ ἐπιτηδειότε-- 
ρον τό τὲ παραυτίκα καὶ τὸ ἔπειτα τῆς ὁμολογίας 
ἐπράχϑη αὐτοῖς" ἀνέστησαν γὰρ «ὧν» οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι 
Κυϑηρίους, “ακεδαιμονίους τὲ ὄντας καὶ ἐπὶ τῇ 
“ακωνικῇ τῆς νήσου οὕτως ἐπικειμένης. μετὰ δὲ « 
τὴν ξύμβασιν οἱ ᾿Αϑηναῖοι τήν τε Σχάνδειαν τὸ 
ἐπὶ τῷ λιμένι πόλισμα παραλαβόντες χαὶ τῶν 
Κυϑήρων φυλακὴν ποιησάμενοι ἔπλευσαν ἔς τὲ 
᾿Ἀσίνην καὶ Ἕλος καὶ τὰ πλεῖστα τῶν περὶ ϑάλασ- 

δ. 8. τὰ τῆς ὁμολογίας Ρδποῖ. οὐ, ἀδιθγίογθβ ΠΠδυῖ. .,Α. ρ] ουϊβαιθ 
π|55. δθδϑδὺ δυιϊοα!αβ τά, νἱῖο, ορίηον, βουϊθαναηι [αὐ ὙΠ 88, 2], 
4αϊθ 8 ογγαημϊ οδιιβδηη ῬγδΘθαΙ αἰ τη νοοἱ5 Ριδοοράθητὶβ ΒΎΠΑΡα. 
θ αΚ. Αἱ 8ὶ βεπηθυϊναμη ὁμολογίας ΡΓῸ ρᾶγείἶνο δοοϊρίπιιβ, δῦ οριὶ- 
ΤΠΟΓΠῚ ἸΙθτοσιιπι τηθιηηογία ὑθοθάθγα ΠΟ Οριβ 68ῖ. 

Σ 
ησαν ΡΘΡπ ἐδ ιῖ8. -- ΟΥ̓ ΗΣ 
Κυσδο (ἦν γενόμενοι. Οἴ, 

5 ὅ6, 8. δάῃ. ὃ. 
8 8. τὸ ἔπειτα. Οὐ δὅ7, 4 εἱ 

ἴθ] δάη. --- τὰ τῆς ὁμολο- 
γίας. Οὗ, δάη.: 1 00, 1. -- 

ἀνέστησαν γὰρ ζῶν.) πρρες 
Κυϑηρίους, δΘΧρυ! 55 86ηί 
οηαἷπι Αἰπθηΐθη8θ5 ΟΥΌΠΕ- 
γΪ 08. Θυοὰ πὶ ΠΟ ἰδού 5ἰῦ, 
Ῥαίοι ἄν δἀάθηάηπη 6556. ΘΡρ].: 
εἰ μὴ ησαν γενόμενοι τῷ Νι- 
κπίᾳ πρότερον λόγοι πρός τινὰς 
αὐτῶν, δι᾽ οὖς ἐπιτηδειότερον 
τὰ τῆς ὁμολογίας ἐπράχϑη. δε 
400 τιδὶϊ ραν οι Λα τη ἰὸν ἂν εἴ, 
δάη. 111, 1. 68, 4. 102, Ἄνα- 
στῆσαι δδάθπι ἔοτο υἱ αἴ! μ8 μετα- 
στῆσαι (17, 4) νοὶ μετοικίσαι 
Ροβίτυπι ἰθβίπιι5. ΠῚ 27, 1, 99, 8. 
-- ἐπὶ τῇ ΜΠακωνιπῇ.. 
ἐπικειμένης. Αἰϊροὶ πυβαπᾶπι 
ἂρυὰ ἀαιίνιιη «αἀὐ ἐπικεῖσθαι 
δὐἀάϊτυτη ΤΊ ον ἀϊά 5. ρυδοροβίεῖο- 
ΠΘΠῚ ἰἰθναι;: 5οὰ ἔροιϊι Ἡθυοάοίι5 
46 ἰΡ5185 ΟΥ̓ΜΙοΙ 5 Ιοσᾳαθη5 ΝΠ 2388, 
Οὕτως ναῖον αἄθ6ο, ἱ. 6. ἐδ πὶ 
ΡΥΟΡο. 

4, ἐπὶ τῷ λιμένι. Ἐκ 
αστσα! ο απ ὰπὶ ἃ ΤΠ πογαΐάς βιδιαὶ 
Ρουγίαπι Οὐ ογούα ᾿ᾳαοὶ, ΟΥ̓ἁ, αι. 
Α. 1 δὲ δὶ ὅν", νοῦθα, Νραιθ νΘΓῸ 

σοηίγανίαηι ἃ ϑίναθοπο ἀοοουϊίηαθ, 
αὐοἀ εὐλέμενον Πᾶπο ᾿πδαΐδπὶ 1.4. 
νοσδῦ, τϑοίθ ἃ 4 αδπὶ σΘοσ ΆΡ ΠΟ 
οοΠἰοὶ ΔΥΡ᾿ἰγαμηγ, --- παρα- 
λαβόντες, απ ἀοοορ᾽Β56ηΐ 
561]. ἃ Ογιμεν 15, αὶ ὁ ρίαΠη ϑοδη- 
ἀθαπὶ εχ Ρρϑοίο οἷβ βθυπἸΒθυιιηΐ. 
- ᾿Δσέίνην. Ῥεν 5βἰζαπι ᾿ΘοΟΥ πὶ 
ἀδθθὶ 6586 ᾿δοοηΐοα, 48} ἱπίον 
Ταθηδυι πη οἱ γιβίμπι οΟἸοοδί 
Βέναθο 3508. ὕδτῃ αἰ ἀ 61} τπ16 αἃ ΠῚ 
ἴαϊββ πορϑὶ 1,6α]ς. νεῦθα ΒΘ γα Ὁ ΠΪ5 
οοΥγρίϑ 6556. αἰ γιηδηβ Ρεῖορ. 1 
Ρ. 279. 564. γί! τιν οὐ ἐθβύϊμηο- 
πο 5ιθριαιὶ ΒγΖ., αυἱ Ἰμαοοηϊ- 
ὁδηγ ἃ Μοββϑηΐα, ἀθ απὰ νὶά, δάη. 
18, 1, αἀἰδβοογηϊν, οὐ πδυγϑίῖ0 8 
ΡοΙγθὶ Υ 19, .αὐἱ 4 ΡΠ ρΡρο 
ἈπΊγ 15. ρυοΐθοιο, πὶ Αβίπθοη. 

. ΘΧΘΡο στὴ ἀιιχὶβϑοῖ, ἰοίδηι τορῖο- 
πθὴ δὰ πηᾶτο Οὐδθιϊοιπὶ Βρθοίδη- 
16 ἢ 546 δὰ Ταθηδῦαη ἀσνᾶ- 
βίδιδη 6556 ἀϊοθηβ ἀθ 1 δοοηῖοἃ 
Ιοφαϊίατ, Εαμάθη τ θπὶ 6586 
αἰᾳιθ. δᾶ, 4τἃθ6 “ἃ νοσδίιγ 
(ΙΙ 91, 2. 92, 8), Ουνγι, ῬοΙορ. 
ΠΡ. 274 ρευῖαίὶ, οαἱϊοοὈ]οααϊζαν 
Βανδβίδη, ἀθορν, ΠΡ, 146 ρτορὶαβ 
Ογμμῖππι δἰ ἐπὶ [586 ϑδίϑιθηβ. 
--Ἔλος. Τὸ ᾿ππαῖιι5 βῖτα οἵ, Θένα. 
Ι, ἀ. Ραυβ. ΠῚ 32, 8. Βανδίδη. 1]. ἃ. 
Ρ. 188. -- περὶ ϑάλασσαν, 
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σαν. καὶ ἀποβάσεις. ποιούμενοι καὶ ἐναυλιζόμενοι 
τῶν χωρίων οὗ καιρὸς εἴη ἐδήουν τὴν γῆν ἡμέρας 
μάλιστα ἕπτά. 

δῦ. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἰδόντες μὲν τοὺς 
᾿ϑηναίους τὰ Κύϑηρα ἔχοντας, προσδεχόμενοι δὲ 
καὶ ἐς τὴν γῆν σφῶν ἀποβάσεις τοιαύτας ποιή- 
σεσϑαι, ἀϑρόᾳ μὲν οὐδαμοῦ τῇ δυνάμει ἀντετά- 
ἕαντο, κατὰ δὲ τὴν χώραν φρουρὰς διέπεμψαν, 
ὁπλιτῶν πλῆϑος, ὡς ἑκασταχόσε ἔδει, καὶ τὰ ἄλλα 
ἐν φυλακῇ πολλῇ ἦσαν, φοβούμενοι μ μὴ σφίσι 
νεώτερόν τι γένηται τῶν περὶ τὴν κατάστασιν, 
γεγενημένου μὲν τοῦ ἐπὶ τῇ νήσῳ πάϑους ἀνεῖς: 
πίστου καὶ μεγάλου, Πύλου δὲ ἐχομένης καὶ Κυ- 
ϑήρων καὶ πανταχόϑεν σφᾶς περιεστῶτος πο- 
λέμου ταχέος καὶ ἀπροφυλάχτου. ὥστε παρὰ τὸ 
εἰωϑὸς ἱππέας τετραχοσίους κατεστήσαντο καὶ 

τοξότας, ἔς τὲ τὰ πολεμικά, εἴπερ ποτέ, μάλιστα 
δὴ ὀκνηρότεροι ἐγένοντο το παρὰ τὴν 
ὑπάρχουσαν σφῶν ἰδέαν τῆς παρασκευῆς ναυτικῷ 

ἀγῶνι, καὶ τούτῳ πρὸς ᾿Αϑηναίους, οἷς τὸ μὴ ἐπι- 
χειρούμενον ἀεὶ ἐλλιπὲς ἦν τῆς δοκήσεώς τι πρά- 

ὅά, ὅ. -- ἀπροφυλάκτου. 
Α αὰὸ αν 66 ἤθη ροίδυδηΐ, 
ἢ }18 οδαίϊοπο ἀνουίθη απ, 

οἴἶγσοᾶ ΠΊΔΓΘ, αὐυοᾶ ἰδὲ 5ἰπυτη 
εἴδοιι, Οἱ, ΡΙαι, ῬΠμδράοη, 109 ". 
-- τῶν χωρέων. Οεηρίϊνυβ οαη 
οὐ δάνογϊο οοἤδογοι, οὗ 
καιρὸς εἴη, θ᾽ σα πα ἃ 6 60 πι- 
ΠῚ Ὁ ἀπι ἢ) (561 ΟΡ Ὁ ΟΥ̓ τα ἢ ἃ Π1) 
εταί, Καιρός Πἴο ἀ6 Ιοοἱ Ορ ροΥ- 
τα πἰίϑύο ἀϊοίυπι 68. Οἶ. 90, 2, 
τ τὴν γῆν. «δ εἴας τὴν Ἑλίαν, 
ἥτις ἐστίν, ὡς μέρος ϑεωρου. 
μένη, πλείστη καὶ καλλίστη 
χώρα τῆς ΜΠακωνικπῆς. ΡοΪγυ. 1:0: 

ὰρ. ὅδ. 8 1. προσδέχο- 
μενοι. ἈΔῃηίε Θχρ θά! επὶ ὅ4, 
4. πιδοπιογδίδη), οὐΐι15. ΠΑΡΓΔ Ι ΟΠ 6 ΠῚ 
ΡΘΡΒΘαυϊναν ο, 56. --- νεώτερόν 
τι γένηται. ο»δῖπα ἀυδὶο Ηδ- 
Ἰοίθβ πηθίμθθαπί. Οἵ, οἂρ. 41." 
Ηδδοῖκ. Αἀ ποιηΐηθβ ἀδ ρ|6"ε, 
αὶ] ΡοΟρυΐᾶτα ἱπιρουϊαπὶ οοηδι1- 
ποτα νου ηί, πη! τοϑρίοὶ 
Ῥαίαι Τα πη. Ηἶϑι. 6ν. Ρ. 39. -- 
περιεστῶτος. Οἵ, «ἀπ. ΠΙ 

ΤΒυογάᾶϊαϊβ ὙΟ]. ΤΙ. 596. ΤΙ. 

ὈΓΘΥΙΘΓ ἵπὰ Ρ ΤΟΥ 18 τη. 
8 2. παρὰ τὸ εἰωϑοός. ΟἿ 

Δ δ ]ι5π). Απίίψφυ, ατ. 11 ῥ. 818. 
Ηδττη. Αηύϊαιι. 1 δ 29. ΘΟΠΟΘΙηΆ ΠΗ, 
Απίῖφι, αὐ. 1 Ρ. 28ὅ. --- εἴπερ 
ἐν ὀκνηρότεροι, ἀπι8Π| 6588 
501 6ραηί, Οὗ, Κνυθσ. ὅτ. 8 49, 
ὅ. ,Αὰ Γ68 "6 11685, 5 ἃ πὶ- 
αὐδπὶ δηΐθ, ίμποὸ ροίϊβ55ϊ- 
Πα πὶ ἰδτάϊογ 65 δχ ΘΓ ὁ.“ ἢ 
Ροτγίυβ. Ὅς ραγίΐουϊα εἴπερ οἵ. 
Μδμ. αν. 8 617, ἀξ τὸ 1 118. 
-- τὴν ὑπάρχουσαν σφῶν 
ἰδέαν. Ὧε οοἰ!οσαίίΐοπα γογθο- 
γαπῚ οὗ, άπ, 1 144, 1, --- οἷς 
τὸ. μὴν... πράξειν οἷστισιν 
᾿Αϑηναίοις τὸ μὴ ἐπιχειρεῖν 
ἀεί τὶ πράττειν καινον υστερη- 
σις ἐδόκει τῶν προσδοκηϑέν- 
των. ὅοῖιοῖ. , 0 ποθὴ ἰδεάε 

Ἷ 

“ακεδαιμο- 
νέων παρᾶ- 

σκευαὶ καὶ 
ἔκπληξις. 



ο8 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΎ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Δ, νς΄. κζ΄. 

ἕξειν καὶ ἅμα, τὰ τῆς τύχης πολλὰ καὶ ἐν ὀλίγῳ 8 

ξυμβάντα παρὰ "λόγον αὐτοῖς ἔχπληξιν μεγίστην 

παρεῖχε; καὶ ἐδέδισαν μή ποτε αὖϑις συμφορά τις 

αὐτοῖς περιτύχῃ οἵα καὶ ἐν τῇ νήσῳ. ἀτολμό- 4 

τεροί τὲ δι᾿ αὐτὸ ἐς τὰς μάχας ἦσαν καὶ πᾶν ὅ 

᾿ σὺ κινήσειαν ὥοντο ἁμαρτήσεσϑαι διὰ τὸ τὴν γνώ- 

μην ἀνεχέγγυον γεγενῆσθαι ἔκ τῆς πρὶν ἀηϑείας 

τοῦ χκαχοπραγεῖν. 
50. Τοῖς ὁ᾽ ᾿Αϑηναίοις τότε τὴν παραϑαλάο- 1 

ΒΤ, οὐ εε στον δῃοῦσι τὰ μὲν πολλὰ ἡσύχασαν. ὡς καϑ'᾽ 

Κοτύρταν ἑκαστὴν φρουρὰν γίγνοιτό τις ἀπόβασις, πλήϑει 

μεόρκῳ τὲ ἐλάσσους ἕκαστοι ἡγούμενοι εἶναι καὶ ἐν τῷ 

μετὰ μικρὰν 

τοὺς ἐνταῦ-τοιούτῳ᾽ μία δὲ φρουρά, ἥπερ καὶ ἠμύνατο περὶ 
ϑὰα Αἰγινή- 
τας στρατεύ- 

οὐδε; σαρ. ὅδ. 8 8. ἐδεδέεσαν οοαά, Οἵ, 1.00. δὰ ῬΏνγη. Ρ. 181. 
Θ.Δ}}, Ὡυδαβί. βυᾶπι. Ρ. 10 

8. 4 ἀτολμότεροι δὲ δι᾽ αὐτό οοἀᾶ, ΟΥ̓́, δᾶπ, 

ΤΠ οΥ]αβδαηρ οἷποὺ Ππίου- αὐυϊὰ ἀρ ΘΥΘ551 6556ηΐ. Ἀλο- 
ῃ Θ᾿. τῇ ΜΠ δ᾽ οἴη ΖανοΚὈ] οἰ θ θη 
Βομίθη Πἰπίου ἤτον Εγτνᾶτ- 
της ἄεββθῃ, ὑ)ὰβ 516 [ρΓΌΡΓ. 
ἀ855 516 εἰν 85] Δ 5 Γἅ ΠΥ 6 ἢ 
πὔνταοη.. 6Ἃο06]1. θὲ Ποῦ ἰπ- 
σοηΐο Αὐπθπϊοπβίαπι νἱὰ, 1 70, 7. 
Οὐπὶ ΟΥΔἰΙΟΠ6 ΓΑτη, γϑοίο ὁομἴονι 
68, 1 τὸ ἐλλιπὲς τῆς γνώμης 
ὧν ἕκαστός τις ὠήϑημεν πρά- 
ἕξειν. Ὁ 

8 8. καὶ ἀαμα. ἈΑπίε ᾶθο 
Ἰδηΐὰβ πῆς ἀἰϊδιίηχίμηαβ, αιοᾶ 
Ῥτγᾷθίον οαυβδπι τιοᾶο ΘΧΡΟβί(ϑτη 
(ξυνεστῶτες .. . πράξειν) αἰτοντὰ 
Δογίυγ,, ΟΣ δὰ τὰβ θ6 1115. 56- 
ΘΏΪΟΡΕΒ,, ἴδοιὶ βἰπι. --- τὰ τῆς 
τύχηβ. Οὐ τδαη; ΠΓΘΟ, ΜῈ 
τῇ νήσῳ. Οἵ, άπ, 24, 8. 

ἕξ 4, ἀτολμότεροί τε... 
ἧσαν. ἨΐΒ σοὺ ὶβ, αἰᾶ86 ΠῚ 
ἀἰνουβι δ] ταυϊά οομΐποηι, 50ᾷ 
γορείυπι ΒΌΡΘΓΙΙΒ ὀκνηρότεροι 
ἐγένοντο, ΘΟΠΟΙ 510 ἢ  ἀΡΘ τα ΘμΪ 
πιοᾶο δχροϑὶὶ (καὶ ἅμα 
νήσῳ). ἴιλαῖο οἱ τὲ ΡιῸ δέ 
βου θοπάπηι ογαὶ οὐ Ἰθηΐϊὰ8. δῃΐθ 

Ἰοὺ ἸῃηοἸ θη ἀἰδυϊηβ αθπά πη. 

πᾶν ὅ τι κινήσειαν, αὐϊἀ- 

ουβαίνιπ πᾶν δὰ ἁμαρτήσε- 
σϑαι τοΐογγο Ἰἰοοῖ, Οἱ, ΠῚ 47,1. 
ΙΝ 114, ὅ. -- διὰ τὸ γενέ- 
σθαι, Ῥτορίον δηϊπιὶ αἰ ΓΕ Ι- 
ἀοπιϊαπι ἰπ ᾿ρΡ 515 ΘΧχοτνίϑηι. 
Οὐ, Ῥαββονυ. ΙΧ, ε. γερο, ν. νε- 
χέγγυος. -- ἐκτῆς.... παπο- 
πραγεῖν. Οἱ, 41, 8. 

δι. 8. 1 ὸ τ ΟΣ 
ἀον ΟΥ̓ ἘμΕΣ .«.ῳδηοῦσι. θ)6- 
ἀνὰβ δϑὶ χοϊδιϊοηὶβ (οἵ. Κυάθρ. 
αν. 8 48, 5), «ρπὶ δὰ ἀδίϊν αι 
οοτηπηοαϊ [δοῖ]α γονοοδνουῖβ. Οἵ. 
120, ῶ. Ἠδπὶ οοῃίτιηαὶ ὈΙοᾶ, 
ΧΙ θ6. Ἢ παραϑαλάσσιος 
Βαθδίδηιϊίνο Ἰοσίναν ἰᾶῃ 11 26, 2, 
-- τὰ πολλά, τιὰχ ἢ ἃ ἢ ἸΡᾶτ- 
6 τη; Ὁ] 6 Τὰ ΠῚ α ἃ 6, --ἰν τῷ τοι- 
ούτῳ, κοἷπ ποο τούαπὶ 5ιδέα, 
οὔπι (ἃ, αὖ 5αρτὰ [0. 66] ἀοπιοη- 
βίγαίαπι δϑί, δηΐηλο ἈΠ θοιὶ οβϑθηῦ, 
ῬΡοτνγί. οἱ ἤδδοκ. σὴ, δᾶῃη. 11 
86, 1. ΠῚ 81, ὅ οἱ ἂς ἐν ρτϑε- 
Ροβίιομο, ουΐ 6χ Δ660ι0 ΡΟΒἰ πὶ 
δύ Ῥδυοίρίαμη ἡγούμενοι; δάη, 
21,1. --ἥἧπερπαὶ ἠμύνατο, 
αἀ86 οἰἶα ἢ (το! 15. αυΐθβ 6 ῃ- 
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Κοτύρταν καὶ ᾿ἡφροδιτίαν, τὸν μὲν ὄχλον τῶν 
ψιλῶν ἐσχεδασμένον ἐφόβησεν ἐπιδρομῇ, τῶν δὲ 
ὁπλιτῶν δεξαμένων ὑπεχώρησε πάλιν, καὶ ἄνδρες 
τέ τινὲς ἀπέϑανον αὐτῶν ὀλίγοι καὶ ὅπλα ἐλή- 
φϑη. τροπαῖόν τὲ στήσαντες οἱ ᾿Αϑηναῖοι ἀπ- 
ἔπλευσαν ἐς Κύϑηρα. ἐκ δὲ αὐτῶν περιέπλευσαν 
ἐς ᾿Επίδαυρον τὴν Πιμηράν, καὶ δῃώσαντες μέ- 
ρος τι τῆς γῆς ἀφικνοῦνται ἐπὶ Θυρέαν, ἥ ἐστι 
μὲν τῆς Κυνουρίας γῆς καλουμένης, μεϑορία δὲ 

ὕαρ. ὅ6. 8 1. ᾿ἀφροδισέαν εοαὰ. ᾿ἀφροδιτέαν ΤΙ. Πἷς 
ΒΟΡΙ ρβῖ55886. Ηθιοαΐδη, 1 ρ. 287 ἰδβϑίδίαν. ς 

8 2. Διμηράν. Ρᾳ]. εὐ Μοβαι. Μιμήραν, 5βῖοαν ΨΙ 106. ὙΠ 
20 56Χ ϑβερίεπινβ ᾿ἰρτὶ θοηϊ. ΟἷὈ, Ἠεγοάίδπ 1 ρ, 360. 

Θυρέαν. ἴῃ ρΡ]ονΐβαιιθ ΠΡγοσπι ορυϊπιοταπι Θυραέαν. Οἵ, 54. 
Π 27, 2. Ηετγοάϊΐδη, 1 ρ. 2384. 

Κυνουρέας. ίϑῃη, [(. αι. Η. οἱ ἰαοϊίαβ. ἀρᾷ Βεκκογιπι Αὐρ.. 
Κυνοσουρίας, «ποα τερορὶν ΒΕΚΚ, Ιἄδπα τεροίϊϊαν ἴῃ ὕοη, 1. γι. 
Ν 14 εἰ ἴπ επ. [ἴτ. γαῖ. Η, Κ 41. ,, Κυνοσουρίας οἰἶδπι οἸΪ τη’ 
Ιεβεθαίαν ἱπ ϑίγαθοπο [ρ. 876], υὐἱ ἰᾷ οπιθπᾶδγαμὶ ΧΥ απο οἱ 
Ἠδτίμπριιβ .... Ιἀθπὶ 6 [μποϊαπὶ ΙΟΤΟπΙ πῖρρο Ρ. 2300 [ς. 18] 5αβία!ι 
ῬαΪπιον, Εχθγοῖς, Ρ. 549.“ Πα Κ. Κυνουρίαν ἰποπίαν Ηδνοδοῖπβ,. ἀρὰ 
4πθ πὶ ἱποοίαθ ὙΠ| 78 Κυνούριοι, Ῥαυβαπίαβ, ἃρυᾶ αιθπὶ ποθ 0 86 
Κυνουρεῖς, ρει Κυνουρική [Π| 2, 2 54. εὐ 4110], Βίορ!ι. ΒΥΖ.;. υδὶ 
Κύνουρα, πόλις ἴάργους, ἀπὸ Κυνούρου παιδὸς Περσέως... 
Κυνουρεὺς τὸ ἐθνικὸν... καὶ Κυνούριος καὶ Κυνουρία. Δα. 
ΡΙαι, ΟΙδοιη. ΝΠ δα μαης Ι, Κυνοσουρέδος ἀρυα ΟαΙΠπηδο, ΠΙΙ 
94, αυοᾶ τεΐογθμαυπι οβὲ δα ΚΧυνόσουρα ιτἰρι5 1δοομίοαθ ΠΟΠΊΘΠ. 
Οὐ, Ὁ. Βομποίαον δὰ ΟδΠΠπιδοι. 1. ἀν οὐ ὕανι, Ρεῖορ. Πρ. 921. 

{1005) τορυσπᾶγνὶί, Οἱ, δάμη, 
ΤΟ, 2. ΤΡ 18. δ; -- ΧΚοὸ- 
τύρταν. Αρυὰ ϑίορῃ. ΒγΖ., 
αὐ γα] 50 Πΐο, τηθηάοϑε ορτύταν 
ΒΟΥΙΘῚ 6Χ {ΠῚ ΘΡΑΓΙΙΠῚ 5616 ἀρ ΡΆΓΟΓΘ 
δἀποίαι Να58, Οἵ, Ηεγοαΐδη, 1 
Ρ. 311. ,,ἴρρὲ ετρὸ Κοτύρταν“", 
παῖς, ,,Αἴααθ ἴα οἰΐατη ΒιΘρη δὶ 
οοἄθχ ΡουιβὶΠ 5 Ὀς Ποο 
ΟΡΡΙάο π1}}1}} οὐηηΐηο νϑίθγθβ. 
--  ἀφροδιτέαν. Δριυὰ Ρδι5. 
1Π 22, 9 ᾿ποοῖίδθ ἰπᾶθ Βοραᾶβ ἀ6- 
ἀποιϊ 6556. ρθυἰθθπίισ. Α ααυΐ- 
θὰ5 Βοεῖὶβ ἤϑθο ἰοοα δά οροϊάθη- 
ἴε βρβοίδ5856 ριιίαί [68 Κ. ΡοΙορ, 
ΤΡ. 61. Οὗ ὍΟιιτι. Ρεῖορ. 11 
Ρ. 297. Βαυγβίδη. ἀβθορι. Πρ. 189. 
- τινὲς ΣΟΛΥ οὐτ {Οἱ 
αάη. 406, ὅ. 

ὃ 2. τὴν Λιμηράν) οὐκ 
ἀπὸ λιμοῦ ὠνόμασται, ἀλλὰ 
διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν λιμένας, 
ἀντὶ τοῦ λιμενηράν. 8610], 
ιοοῦη οοηβθηι ΑροΟΙ]]οἀοτα5 
ἀρὰ Βιναῦρ, 8608 εὐ Ἠεοτγοαΐδη, 1 
Ρ. 360. Αἱ κατάξηρον, ἐνδεῆ, 
ἘΧΡΙΠΙΟαὺ 56Π0]. δὰ ὙΠ 26, 3 μπο- 
ἸΏ8 ΓΘρΡΘίθηβ ἃ λιμός γοοθθ, Εἰ 
ΒΙ ΠΉ ΠΡ Βαϊάαθ να! πενιχρά, 
λιμώττουσα. Οἷ, οἰἴαπι ΕἸΥΠΙ, 
Μ, ἴῃ ). ν. Ρίυταᾷ ἀθ 1ᾶὰο ἃγ8ὸ 
ἱεριπίαν ΥἹ 105, 2. ὙΠ 26, 2. 
Βίγαῦ, 1. ἃ. Ραιβ. Π| 29, 4. Παυΐυ5 
ὉΡΡ1Β, αιᾶ6 δα βἰπυπιὶ ἰαίθ ρὰ- 
ἰθηΐθηὶ 5ἰία ογαΐ, δάμπιιο γυϊηδθ 
εχίδης, Οὗ συτγι. ΡεΙορ. Πρ. 2392 
Βαγβίδη. ἀδθοσυ. Πρ. 188. --- 
Θυρέαν. ΟΥ̓ 127, 2. -- με8- 

{{- 



καὶ τὴν Θυ- 
ρέαν ἐκπορ- 
ϑοῦσι, καὶ 

Αἰγινήτας 
ἐς ̓ ϑήνας 

πέμπουσιν, μάλιστα δέκα τῆς ϑαλάσσης. 
ἔνϑα ἀπο- 
κτείνονται, 

καὶ τῶν ,υ- 
ϑηρίων ἔνιοι 

ρῶς κολάζον- 
ται. 

100 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, νς΄. νζ΄. νη΄. 

τῆς ᾿Δργείας καὶ Πακωνικῆς᾽ νεμόμενοι δὲ αὐτὴν 
ἔδοσαν “ακχεδαιμόνιοι Αἰγινήταις ἐκπεσοῦσιν ἐνοι-- 
κεῖν διά τε τὰς ὑπὸ τὸν σεισμὸν σφίσι γενομένας 
καὶ τῶν Εἴλώτων τὴν ἐπανάστασιν εὐεργεσίας. καὶ 
ὅτι ᾿“ϑηναίων ὑπακούοντες ὅμως πρὸς τὴν ἐχεί-- 

’ 3. ἈΠΟ ΙΝ 
νῶν γνῶομην ἄει ἑστασαν. 

ὅτ. Προσπλεόντων οὖν ἔτι τῶν ᾿4ϑηναίων οἵ 
Αἰγινῆται τὸ μὲν ἐπὶ τῇ ϑαλάσσῃ ὃ ἔτυχον οἶχκο- 

τοὺς ἁλόντας δομοῦντες τεῖχος ἐκλείπουσιν, ἐς δὲ τὴν ἄνω πόλιν, 

ἐν ἡ ᾧκχουν, ἀπεχώρησαν ἀπέχουσαν σταδίους 
καὶ αὐτοῖς τῶν “ακε-- 

δαιμονίων φρουρὰ μία τῶν περὶ τὴν χώραν, ἥπερ 
Τάνταλος δὲ καὶ ξυνετείχιζε, ξυνεσελϑεῖν μὲν ἐς τὸ τεῖχος. οὐκ 

ἠθέλησαν δεομένων τῶν Αἰγινητῶν, ἀλλ᾽ αὐτοῖς 
ἧσσον ἰσχυ- κίνδυνος ἐφαίνετο ἐς τὸ τεῖχος κατακληεσϑαι" ἀνα- 

χωρήσαντες δὲ ἐπὶ τὰ μετέωρα ὡς οὐχ ἐνόμιζον 
ἀξιόμαχοι εἶναι, ἡσύχαζον. ἐν τούτῳ δὲ οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι κατασχόντες καὶ χωρήσαντες εὐθὺς πάσῃ τῇ 

ορέα ... Μ“ακωνιυκχῆς. Οἵ. 
41, 2. 1μεδἰ. Ῥεῖορ. ΠΡ. 498. 

Πο55. Ρεΐορ. Ρ. 168 588ᾳᾳ. ὄὍυτι. 
Ῥεϊορ. 1 ρ. 376 34. Βυγβίδη. 
Θδορτ. ΠΡ. 68 544. --- νὲεμ ό- 
μενοι. ὁ δάη. 1 2, Δ δ᾿ τῇ 
ῶ. -- ἔδοσαν ... ἐνοιπεῖν. 
ΟΥ 1 217, 2 εἱ ἰδὲ δᾶη. -- ὑπὸ 
τὸν σεισμόν. ΟΥΙ 101, 2. - 
καὶ ὅτι... ἕστασαν. Ροι- 
ἰ58: {ὰπ οἰϊδηὶ απο4, ᾿ἰσεὶ 
ΑὙΠ ΘΠ  ΘηΒ᾽ ἈΠὶ ἔτη Ρ τὶ 80Ὁ- 
Ἰθοῖϊ, τὰ 6 ΒΘΟῸΠΙ ΡΘΥΡ ε6- 
ίιΟ Β6η 5ϊβ8ϑθηΐ, 6 ἀϊοσθηάὶ 
θθῆοτο στῆναι πρός τινὰ εἴ. 
δᾶη, 11, 8 εἱ Μιβρυ, δίᾳιο αἱ, 
ἱπίορρτ, δᾶ ΒΌΡἢ. Αηΐ. 299, ἂς 
ἐκείνων Ῥτοποπηῖπο δάπ, 1 182, 
5 ον ΠῚ Ὁ. δ 16. 1 07 δὲ 
δάη. 57, 4. 

ΟἘΡ. δ, 911, τεῖχος, ἐἈ- 
βίγα πὶ, Οἱ, 1Π 88, -- τὴν 
ἄνω πόλιν. Οἱ, αὐὰ. ΓΙΌ. 1. 
ΙΝ 64, 1. -- σταδίους ... 
δέκα, Τιρακίαβ Ρεῖορ. ΠῚ ρῥ. 492 
{ἸΡῚ πὶ 6556. βρύα πὶ ΑΔ ΠΓΠΊΔ ἢ 5 

πιὰ ἀμυθῖθ 'ρΡ88 ἴῃ βἰναὰ ΤἬγγοδα 
σοηβίϊπθηάο ογγανὶξ, αυδπ)αυϑηι 
ΟΠῚ 60 οσοηβοηί Βο55. Ρεΐορ. 
Ῥ. 108 54ᾳ. ϑεὰ οἵ, ΡΠ]. ΒΟΡ]. ἀ6 
Ῥαγῖεί. Ρεῖορ. ρΡ. 08 54. Εὐγᾶῦθ 
Ουτγιϊαπι ῬῈ]. ΠῚ τ. 382, αυἱ Ῥὰ- 
Ἰδθοοδϑίσοη ὅϑοιῖ, ἀπᾶνγοδα δὰ 
ἸΏΔΤΘ 5ἰἴὰπὶ ρτῸ ΤΉγτγεδ Πδθοί, 
ἱρ5ῖι8 ΤῊ, νοῦθα 58.158 οβίθπααηί, 
Εχ τυϊηϊβ, απᾶ Ποάϊθ ἴθ ἰδ 
τοσίοπα ἱπνθηϊαπίιν, πῸᾺ}}88 ΤῊν- 
γθἂθ {θὰ Ρο0536, 486 {τὴ Ῥ6ηϊ- 
ἰὰ5 ἀεϊοία ἤθὸ ροβίθα τοϑίϊαϊδ 
εϑί, Βυγβίδη, ἀθορν, ΠΕΡ. 70 ἀο- 
σοὺ, [Ιἄφῆὶ 1, ἃ. Αδρὶποϑίϑυαπι 
οαβ.6}} 0 ἴῃ ΡΓΟΙΟΠίΟΥΪΟ [υΐ855 
ὁοῃΙοἷι, ἴῃ 410 πὰπο ΑΒΙΓῸΒ ορρὶ- 
ἄσπι 5᾽ὑππὶ οϑί, - 

8 2, τῶν περὶ τὴν χώραν. 
ΟἹ, ὅδ, 1. -- τὸ τεῖχος. 
ἔτυχον οἰκοδομοῦντες 8 1. -- 
ἠθέλησαν. ΟἿ δάη. 1Π 110, 
ὡ, - ἐ σῇ, δάῃ. 41, 8. 

8 8, ἐν τούτῳ δέ, Ῥτιοχι- 
πιὰ ΡΙ τὶ θι5. δχροβίία οὐρὶς ὈΙοη. 
Ηαὶ, Ρ. 842. Αἱ οἵ, 10ἱ Κτυθρ. 
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στρατιᾷ αἱροῦσι τὴν Θυρέαν. καὶ τήν τὲ πόλιν 
χκατέχαυσαν καὶ τὰ ἐνόντα ἐξεπόρϑησαν, τούς τε 
Αἰγινήτας, ὅσοι μὴ ἐν χερσὶ διεφθάρησαν, ἄγον- 
τὲς ἀφίκοντο ἐς τὰς ᾿Αϑήνας καὶ τὸν ἄρχοντα, 
ὃς παρ᾽ αὐτοῖς ἦν τῶν “ακεδαιμονίων, Τάνταλον 
τὸν Πατροκλέους᾽ ἐξωγρήϑη γὰρ τετρωμένος. ἦγον 
δέ τινας καὶ ἐκ τῶν Κυϑήρων ἄνδρας ὀλίγους, 

οὺς ἐδόκει ἀσφαλείας ἕνεκα μεταστῆσαι. καὶ τού- 

τους μὲν οὗ ᾿᾿ϑηναῖοι ἐβουλεύσαντο χκαταϑέσθαι 
ἐς τὰς νήσους, καὶ τοὺς ἄλλους Κυϑηρίους ὃ" 
κοῦντας τὴν ἑαυτῶν φόρον τέσσαρα τάλαντα 
φέρειν, Αἰγινήτας δὲ ἀποκτεῖναι πάντας ὅσοι ἕά- 
λῶσαν δια τὴν προτέραν ἀεί ποτε ἔχϑραν, Τάν-- ν 
ταλον δὲ παρὰ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ νήσῳ 

“ακεδαιμονίους καταδῆσαι. 
ὅδ, Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους ἐν Σικελίᾳ Καμα- 

ριναίοις καὶ Τελῴοις ἐκεχειρία γίγνεται πρῶτον 
πρὸς ἀλλήλους εἶτα καὶ οἱ ἄλλοι 

Καμαρι- 
ναΐων καὶ 
Γελώων ἐκε- 

Σικελιῶται χειρίαν ποιη- 
σαμένων οἵ 

Ρ. ϑὅ. -- αἱροῦσι. .. Θυ- τίοτιπι οἴ. 6. πιδὶ, --- προτέ- 
ρέαν. Οὗ, Ῥῖοα, ΧῚ 86. --- τὸν ραν... ἔχϑραν. ΟΥ̓ 1 14. 
ἄρχοντα. Φρούραρχον νοόαᾶι 10 8646. ΟΠ ΠῚ ΟΣ - 
θυ ΘΕ 59: 9. ] Ξυ5 0 Ὶ τοὺς ἐν τῇ νήσῳ] τῇ ΖΣφα- 
15. ἰρίιαν ἄρχων τοι ἰοία. ΘΟΠοτία Ἀτηρίᾳ. 8680]. οἕ δάιι, 24, 8..- 
5.8 ΡῬΓδοβι αἰαυτῖα Ὀγθο 5Ὲρογῖο- 
γο πὶ νἱἀείυτ ᾿πίγαββθ, αἱ Αθο ποθ 8 
Ριδθαββοί, -- τῶν ΛΠαπεδαι- 
μονέων. ἀεπειϊνατη ἱπίογ- 
Ραποιΐοπα ποβίτα οὑπὶ Θηπηἰαο 
γοἰαἰϊνο σοπἰπηχίσημβ (οὗ, δάη. 1 
48, 1. 48, 8), οὔτὴ ἰὰ ϑυδάεγοι 
ἙΟἸ]οοαῖϊο νοΥθΟΥΌΠΏ, 

4 καταϑέσϑαι ἐς τὰς 
νήσους. Ουοᾶ ἴδοοτο Αἰμοπίθη- 
5685 80] 6θαηι. Οἱ, Ηδδοῖ. εἰ δάπ, 
ΙΠ 12, 1. --- φόρον τέσσαρα 
τάλαντα. Οὗ. Μϑιίῃ. ὅτ. 8 428, 
ὅ. Ποῦ {θυΐαπι τη οἀϊοιτα, ἴμϊ588 
ἀοοσοὶ ἄτη. δὰ ὅ4, 2, αὶ τὸ ἔπει- 
τὰ αὐυοαὰα τὰ τῆς ὁμολογίας 
πραχϑῆναι αὐτοῖς (τοῖς Κυ- 
Δηρίοις) ἐπιτηδειότερον Ιερὶ- 
Τη8, -- ἀπολτεῖναι πάν- 
τας. ϑ΄π}}Π15 ογα ἀ θ᾽ ̓ τα 15. Ἔχ ΠῚ θα 
γνῆθ Ὁ 7: ΠῚ 68: Ν 85. 10: 
6 οὔγογα Πιοάοῦγὶ δὰΐ δἷὰβ ᾿ἰῦγὰ- 

Ουᾶτε τοὺς ἐκ τῆς νήσου ἀραΐθ 
οοπίδοῖς Πἰπάαν. 5Ρ [01]. Ρ. 7. Αἀ 
νυ!ραίαπι ἰᾷτηθη δαί ἁλόντας ε 
ΒΡρΕΥΙΟΓΘ ἑάλωσαν «αὐἱ δεϑέντας 
6 ῥτοχίτηο καταδῆσαι 5 θδυάϊεη- 
ἀσπὶ ε5568 δἀηοίαι ἄτη. ΘΙ ΠΥ 
Π 84, ὅ τοὺς ἔν Μαραϑῶνι 
ἀποθανόντας) ΕΝ 1: Ὃ σε 
ἐπὶ Θρᾷκης (πολεμήσαντες) 
Βρασίδείοι. Ιάδπι ἴπ νουθὶβ σσαρὰ 
τοὺς ἄλλους καταδῆσαι, αυδθ 
ΡΓῸ ΡΙϑπϊοτῖθυ8 παρὰ τοὺς ἀλ- 
λους ἀπαγαγόντας καταδῆσαι 
ἀϊοία 5ἰπι, ἀθηβαίδπη. ΟΥδΊ ΟΠ 6 ΠῚ 
αἰτοπᾶϊ νυῖι. 

σᾶρ. ὅ8. Βεπι, 4π8ε Πἰἰο παᾶὺ- 
γαίασ, οἱ οὐὔδίϊοημθμι 840 Ηρυπιο- 
ογαΐθ ΠαὈΌϊίαπὶ ρεγβου ρϑογαὶ θιϊᾶπὶ 
Τἰπιδθὰβ, 4αἱ ν᾿ ρογααγ ἃ ΡΟΪΥΌ. 
ΧΠ 28. -- Καμαριναΐίοις. 
ΟΥ, ΠΙ 86,2. -- Σικελιῶται. 
ΟΥ δᾶῃ. 1Π 115, 1. ϑίερῃ,. ΒΥΖ. 



102 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, νη. νϑ. 

ΕΠ πατει ξυνελϑόντες ἐς Γέλαν, ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων 
ς Γέλαν 

γόνοι. πρέσβεις. ἐς λόγους κατέστησαν ἀλλήλοις, εἴ πὼς 

᾽υναλλαγεῖεν. καὶ ἄλλαι τε πολλαὶ γνῶμαι ἐλέ- 
γοντο ἐπ᾿ ἀμφότερα, διαφερομένων καὶ ἀξιούν-- 
τῶν. ὡς ἕκαστοί τι ἐλασσοῦσϑαι ἐνόμιζον, καὶ 
“Ἑρμοκράτης ὁ Ἕρμωνος Φυρακόσιος, ὅσπερ καὶ 
ἔπεισε μάλιστα αὐτούς. ἐς τὸ κοινὸν τοιούτους 

δὴ λόγους εἶπεν. 
λόγος Ἑρμο- ὅ9. «Οὔτε πόλεως ὧν ἐλαχίστης, ὦ Σικελιῶ- 
ΓΝ ται, ΠΣ λόγους ποιήσομαι οὔτε πονουμένης μά- 
προοίμιον λιότα τῷ πολέμῳ, ἐς κοινὸν δὲ τὴν δοκοῦσάν μοι 

με κὸν. βελτίστην γνώμην εἶναι ἀποφαινόμενος τῇ Σικελίᾳ 
πόλεμον νῦν ε 

οὐκ εὔκαιρον πάσῃ. καὶ περὶ μὲν τοῦ πολεμεῖν ὡς χαλεπὸν 

ΟἸαν. 510, διίᾳ. Ρ. 89. -- πατ- αἰνοῦντες ἀεὶ ὑποπτεύονται 
ἕστησαν, ϊ.. 6. ἦλϑον. -- ἐπ᾿ διὰ φόβον καὶ μαλακίαν τὸν 
ἀμφότερα. Οἷ. απ. 1 88, 8. πόλεμον φεύγοντες ταῦτα παρ- 
-- διαφερομένων. ΘΌΡρ!. αινεῖν. διὸ καὶ ὁ Ἑρμοκράτης 
αὐτῶν. --- ἀξιούντων, ὡς τοῦτο ποιεῖ. (παραιτεῖται ") 
ἕκαστοι οεἰ., ὁαπὶ ρΡοΒβίθπ] αι 
δἀοτγθηί, αὐ [. 6. ΡΥ οσα) αα]- 
486 οοί. Οἵ. δάμη. 1Π 48, 4. -- 
Ἑρμοκράτης. Ὅε τοῦδ Βυΐα5 
Ἰηβὶοηΐβ νἰγὶ νἱὰ, Ιη. ποιῃ. οἱ 
τοῦ. Τῇυο. οἱ Πιοᾶ,, ϑδίανζ. Τμ6χ. 
ΧοΠΟΡΙ. οἱ ον. δα Ομαδυῖι. 
Ρ. 11. -- ἐς τὸ κοινόν, ἴῃ 
ΘΟΙΤῚ ἃ ἢ 6, ΟὨΠῚ τοῖα αὶ διιδτη 
αἴᾳτι ὉΠ} ταύθπι 564 ἀθγθηίαΓ. Οἱ. 

ἐς τὸ κοινόν 1 91, 7. ἴδοον, Χ 
86, κοινῇ ΤΟ. Ι 194, ἐς ΠΠάΘὺ 
2, Ῥίοῃ. ἢδ!. ἀπίϊαα. Ι 506, 
κοινῶς Το. ΠῚ 42, 8, ἴῃ οοτη- 
ΤΠ 6 οΘοπδαϊαί Το, ἄμ. ΧΠ 
δ, ἴῃ οοπιπθῃθ ἀἰββουαϊί 
ΧΥ 68. 

ὕδρ. ὅϑ 544ᾳ. .,ΤἹέμνεται ἡ 
δημηγορία αὕτη τῶ δικαίῳ 
καὶ τῷ συ φέροντι καὶ τῷ 
δυνατῷ, οὕτω δίκαιον μὲν 
γάρ, φησί, πρὸς τοὺς ὁμοφύλους 
συμβῆναι καὶ πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- 
ναΐους αἱρεῖσϑαι πόλεμον' εἶτα 
δὲ καὶ συμφέρον μὴ ἐᾶν κατα- 
δουλωθῆναι Σικελίαν" τὸ δὲ 
δυνατόν, ὅτι, ἐὰν ὁμονοήσω- 
μεν, ῥᾳδίως τῶν ἐναντίων 
περιεσομεῖγα."  86})0]. 
81. οὔτε πόλεως. ΠΡῸΣ 

περὶ καταλύσεως πολέμου παρ- 

ἅμα, δὲ καὶ αὔξει τὸ ονομαὰ 
τῆς ἑαυτοῦ πατρέδος, ἵνα συγ- 
γνώμην ἔχωσιν αὐτῷ οἵ λόγοι 
μετὰ παρρησίας καὶ φρονήμα- 
τος προερχόμενοι. 56Π01. ΑΠπᾶ 
Ἰπϊ απ οὐδί οἷ ΗΘΥΠΊΟΟΓ 5 ἔαϊί 
ἃρυᾶ Τίπιϑειπι 1. 84. ὁ. ὅ8 ἅ. 
Νοα ροίοται ΤΙ, οὔτε... οὔτε 
Ρδυιουϊαβ 5ῖο ΘΟ] ] θα ΓΘ αἱ ἔδοϊώ 
Ηεγοᾶ. ΠΗ .101 σὺ εἷς. ΣΣ 
πόλιος οὔτ᾽ ἐλαχίστης οὔτ᾽ 
ἀσϑενεστάτης, αυοὰ πορϑίῖο 
δα τοὺς λύγους ποιήσομαι 
Ρουθ πεῖ, Ὑογίαβ ἰρίταῦ: ἢ 0 ἢ 
δερὸ νϑῦθᾶ ἔδοἷα πὴ ΟΧ πηϊηϊ- 
γηᾶἃ οἰγι αὶ οΥία5 δυΐ 488 
θ611ο τηᾶχῖπη ἰδθονγοί (αᾳυϊ 
δὶ 6550ΠῚ, ΡΓῸ πιθᾶ ῬΟί5 οἰν] δία 
αυϑτα ΡΙῸ ἰοίδ ΒΊΟΙΠ ἃ αἰ ΒΒ ΘΓ 61). 
-- πονουμένης. Οἵ. δάη. Π 
51,6. --- ἐς κοινὸν... ἀπο- 
φαινόμενος, ἴθ Ρυθ]ϊ συ ]η 
ΡΡΟΡΟΠΘΩΒ τὖ ἀρυα Πο. ΧΙΧ 
160. -- τῇ Σικελέᾳ πάσῃ 
᾿πη 6.8. Οα πὶ γ006 βελτίστην. 

8 2. καὶ περὶ μὲν .. 
μακρηγοροΐίη; ἘΕνίδηι ἀρυὰ 
ΤΙπιδθαπὶ Ηθνπιοονίθβ ἀἰοὶν διι- 
αἰοη 85 σαφῶς εἰδέναι, τίνα 
διαφορὰν ἔχει ὁ πόλεμος τῆς 
εἰρήνης; 564 ροβίθᾶ ἰᾶπιοη ἰὰ 
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τί ἄν τις πᾶν τὸ ἐνὸν ἐχλέγων ἐν εἰδόσι μακρή- ἘΡΟΉΡ ΟΣ 
γοροίη; οὐδεὶς γὰρ οὔτε ἀμαϑίᾳ ἀναγκάξεται ΞΕ ἐξ τα 
αὐτὸ δρᾶν. οὔτε φόβῳ, ἣν οἴηταί τι πλέον σχή- διὰ ἴδια διά- 
σειν, ἀποτρέπεται. ξυμβαίνει δὲ τοῖς μὲν τὰ κέρ-Ἠ 96" 
δὴ μείζω φαίνεσϑαι τῶν δεινῶν, οἵ δὲ τοὺς κιν- 
δύνους ἐθέλουσιν ὑφίστασϑαι πρὸ τοῦ αὐτίκα τι 
ἐλασσοῦσϑαι. αὐτὰ δὲ ταῦτα εἰ μὴ ἐν καιρῷ τύ- 
χοιεν ἕχάτεροι πράσσοντες. αἱ παραινέσεις τῶν ξυν- 
αλλαγῶν ὠφέλιμοι. ὃ καὶ ἡμῖν ἐν τῷ παρόντι πει- 
ϑομένοις πλείστου ἂν ἄξιον γένοιτο. τὰ γὰρ ἴδια 
ἕχαστοι εὖ βουλευόμενοι «δὴ ϑέσϑαι τό τε πρῶτον 
ἐπολεμήσαμεν χαὶ νῦν πρὸς ἀλλήλους δι᾿ ἀντι- 
λογιῶν πειρώμεθα καταλλαγῆναι, καὶ ἣν ἄρα μὴ 

ὕαρ. ὅ9. ὃ 2. ἐν καιρῷ. Ἔν ἃ τῃηθηρΥϑ ἶβ ρᾶ6Π6 Οπιηΐθ 8 
ἃδοδὺ (Μ. Παθδι), οἱ ἀεἰενῖν Βεκκ. ϑ8εὰ ἴῃ ΓΘΙῚΡΟΓΘ 5, ΟΡρογίαπε 
ταθοα ήδη καιρῷ 51π6 ργϑθροβίτομθ ἀἰοὶ ΠῸῚ ΠΙΘΠΆΪΠΪ ΠῚ 5, 4 δ τη- 
4υδηι ΓΑ] η 8 εὐ ΘΒΡΟΓΕ (6 πὴ} 01 ]) οὐ ΙοοΟ ΠΟΠΠΙΠΠ Δ ΠῚ ἴα ἰορσαῃ- 
αν, εὐ καιρόν ἰπ δοοιιδαῖ, 5ουϊρβογιπὶ ΒΌΡΗ. Αἱ. 84 οἱ Ἐπν, Ηεὶ. 486. 
Αγποϊάυβ. αυϊά θη δὰ Π 40, 1 πο5 ἀεϊεραί, 564 ἴδ] ἀρ ποη ψαϊοὶ 
ΟΡΡοτίιιπθ, δ ἐν καιρῷ οἵ, 1 121, 1. 61, ὙΠΟ 19: 

᾿ρβη ΡΓανῖθ5 ἀδπηοηβίγαν]ΐ, 
αυοὰ ἴανα νἱξαρεναὶ Ῥοϊγῦ. -- 

ΡΙατῖ πὶ ἔα οἰ ἐπ ἃ ἃ πὶ ίϑειι τ ἃ- 
ΧὶπΊῸ 60 ΠΊΠ| 0 ἃ 0) οΥῖ .“ Ὅ ει 

τὸ ἐνόν. ,«Ῥοίϊεδί 6556 4ποα ἰπ- 
50 [πη4}1}} "6110, 588 οἱ φυοὰ 
Ροϑ551 αἴξενγτι; Πού ΠῚ ΘΗ Ϊ τὴ 

 ἕνεστι νεῖ ἔνι ἰάοπι 6556 φυοὰ 

με α 

ἔξεστι, δυνατόν ἐστι.“ Βαι,, 
ουϊ ἀββθηςταν πη. ἴῃ ΘΈΘΡΙΝ. 
ΤΠ65. ΠῚ Ρ. 1068. --- ἐκλέγων, 
ῬΥΟΘΠ 18 5. (858. οοηξενί, 
Ἰβοοῦ, 144, - οὔτε ἀμαϑίᾳ. 
ΟΥ̓ 1 80,1. -- ἀναγκάξεται, 
ἱπἀαοϊταν, ΡΟ ἢ ασ, αἱ 
ΠῚ 41, 3. αι ταίϊοπε [νι ηὶ 
αυοαιθ οορ θη ἀϊ γογθῸ τα ρρος 
Ια, Εαρτ. δὰ. 58], Τὰ’. 84. 
αὐτὸ δρᾶν, ᾿ἰ. ο. ΠΝ ἴῃ- 
ἔδυτε, -- τοῖς μὲν... οἷ δέ, 
ϑαμὲ 411 νος 4111 (τῶν πολε- 
μούντων), ΠΟ δἰίοΥὶ.,... ἃ]- 
ἴοτὶ (οχ ἘΞ Ρ ἐγ ΙοΥ]θ.5). 

ὃ 4, καὶ γένοιτο, ἀθ 
400 5 πονὶβ αὐυοάπθ ἰπ 
Ρυδθβθηίίἃ ροιβυδάδδίυγ, 

τὸ τὰς παραινέσεις τῶν ξυν- 
αλλαγῶν ὠφελίμους εἶναι. Ῥτο 
πειϑομένοις εἴϊατη πείϑεσθϑαι 
ΒΟΡΙΪ Ροίαϊ, Οὗ Μαίμ, ἄν. 
8 δδῦ 8η. 2 -- τὰ γὰρ ἴδια 

.ϑέσϑ'αι. Ταηρε εὖ ϑέσϑαι. 
Οἵ, Ι,, Ἠδογθβί. Ρμΐ. ΧΥῚ ρ. 280 
354. Πὲ δή ραγιϊοϊρίο δάϊπποίο 
οἵ. δάη, 1Π 26, 2, Οδίογυμῃ ἰο- 
ὑπ|} ἸΠΟἾΒΤΠῚ δὰ ἄπο αἰᾶ8 5Βθοὰπ- 
ΠΡ ῬΔΙΪΐοΡ γοίθγίασ, ϑοπίθηιϊα 
ἰσῖταν ἤᾶθο δϑί: Νδπηι) απο ΠῚ 
60 ΘΟΏΒ1|10, αἱ 5115 4αΐᾳαθ ρτῖνα- 
ι15 γ6θῈ5 θ6η6 σοηβα! θγθηΐ, ρΥΪ πιο 
ἰθΠΊΡΟΓΕ Ὀ6Π}τιΠῚ 5156 6 Ρ Π1115, ΘἰΪ ΠῚ 
ΠῸη0 ΘΔ Π486Π1 ΓΑΙΙΟΉΘΙῚ 56οτ1 ᾿Π ΘΥ 
Π05 αἀϊβοοδρίδηἀο σοπο ἰατὶ οοηθ- 
την. Ὁ 86π| ΠΠῸΘ7; Ὁ. τοῦ; 2. 
Τα 0116 ὴὶ 6556 {ΠΠΡ|σμϊ] (βγη). 
οὐδ, ΤΡ, 24) οοηϊδοίαγαπι βου- 
λόμενοι Ἰη!ογρυίδιϊο ἀοοθρί. --- 
δι’ ἀντιλογιῶν, ἀϊποερίϑη- 



νῦν δὲ καὶ 
περὶ τῶν ποι- 
νῶν σκεπτέον 

εἶναι τῶν 
᾿ϑηναίων 

πάσῃ τῇ, Σι- 
κελίᾳ ἐπι- 
βουλευόν- 

των. 

104 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦῊΣ Δ, νϑ΄. ξ΄. ξα΄. 

προχωρήσῃ ἴσον ἑκάστῳ ἔχοντι ἀπελθεῖν, πάλιν 
πολεμήσομεν. 

00. Καίτοι γνῶναι χρὴ ὅτι οὐ περὶ τῶν ἰδίων 
μόνον, εἰ 
εἰ ἐπιβουλευομένην 

σωφρονοῦμεν. 
τὴν 

ἣ ξύνοδος ἔσται, ἀλλ᾽ 
πᾶσαν Σικελίαν. ὡς 

ἐγὼ κρίνω, ὑπ’ ᾿4ϑηναίων δυνησόμεϑα ἔτι δια- 
σῶσαι" καὶ διαλλαχτὰς πολὺ τῶν ἐμῶν λόγων 
ἀναγκαιοτέρους περὶ τῶνδε ᾿4ϑηναίους νομίσαι, 
οἵ δύναμιν ἐ ἔχοντες μεγίστην. τῶν Ἑλλήνων τάς 
τὲ ἁμαρτίας ἡμῶν τηροῦσιν ὀλίγαις ναυσὶ παρόν-- 
τες, καὶ ὀνόματι ἐννόμῳ ξυμμαχίας τὸ φύσει 
πολέμιον εὐπρεπῶς ἐς τὸ ξυμφέρον κχαϑίέσταν- 
ται. πόλεμον γὰρ αἰρομένων ἡμῶν καὶ ἐπαγο- 

’ 5 ’ Ἵ ᾿ Ἁ μένων αὐτούς, ἄνδρας οἱ καὶ τοὺς μὴ ἐπικα- 
λουμένους αὐτοὶ ἐπιστρατεύουσι, κακῶς τε ἡμᾶς 

3 ’ , “ ᾽ ΄ διὰ 

αὐτοὺς ποιούντων τέλεσι τοῖς οἰκείοις, καὶ τῆς 
ἀρχῆς ἅμα προκοπτόντων ἐκείνοις, εἰχός, ὅταν 

ἂο. -- σον ἔχοντι ἀπελ- 
δεῖν, αὐ ἃθαπὰπὶ (56 51} 1 
115) ΟΡ Ἰ πΠ6 5 ΐπο ἀϊβορααδί, 

ὕδρ. 60. 81. ἔσται. Ἔστιν 
οοπίοιὶ Κταορ. Εχ νυϊραία ἴῃ 
ξυνόδου νοοα ΠΟΙ ἰδπὶ 46 ἶρ80 
οοηνθηΐα, ἀυδτ ἀθ ἀ6] 1 θο δι! οηὶ- 
Ὀὰ5 ΘΟΠΟΙΪΙ σορὶαπάππὶ οϑί. --- 
νομίσαι. Ἐχ 5ρουἸοτῖθι8 τὸ- 
ΡῬεϑίε χρή. -- τὸ φύσει 
καθίστανται, ἰπῖτη οἱ εἰ ἃ ΠῚ 
παίατα ἰηρδηϊίαιη (ρεπίϊιπι 
οΥρῖπο αἰνουβαγΓ 1) 58} ΠΟῸΠΘ6 - 
βία ΒΡΘοΐθ δὰ βυϑιῃ αὐἰ}108- 
ἰοπιὶ δοοοιηη οάδηιῖ, Ὀ΄ ΟἹ, 
284. 64, 8, ΠΙ 86, 2. ΘΕ ΓΑΙΠ ΟῚ, 
φύσει ᾿πολεμίους ὙΠ 29. Ὁ; 
ἴβοον. ΧΙ 168, πολεμίους φύσει 
ΡΙαι, ἂς ἤθρ. 470 ο. 

ἢ 2. πόλεμον γάρ ει. Ὦς 
το νἱὰ. 1Π 86. Γάρ ποη δὰ ρῥτγο- 
χΧἰπιᾶ Βυρουϊοτὰ τὸ φύσει - 
καϑίστανται, 568 δὰ ἘΠΑ ΗΚ 
Βοη θη δ πὴ διωλλακτὰς. .᾿4ϑη- 
ναΐίους νομέσαι το5ρ]ο]!. --- τοὺς 
ἢ ἐπικαλουμένους 

ἐπκισεραγεθννσι, ε δοοιυ- 
Βαιϊνο νἱά, Μαιῖ, ὅν. ὃ 402 ἃ 
δάῃ, 1, ἰπἴγα ο. 92, ΑἸΠ ΘΠ θη 568 

Ἰηρθνίαπι σοηβθοιμ! ἐγᾶπὶ παᾶρα- 
γιγνόμενοι προϑύμως τοῖς ἀεὶ 
ἢ βαρβάροις ἢ Ἕλλησιν ἐπι- 
Π Ἴδα ΘΕ. θιΣ ΥΙ 18; Βενγπιοουαία 
δαΐοτῃ ἰπαῖϊοα δἰϊατη ποὴ δανοοδίῖ, 
βίοι ὈΘΙασὰ οοπῆδϑιιπη 6556 
διυαϊνββθηῖ, δἰϊθυαίγοβ δαϊαϊανὶ 
Δοοισνεθαπί, αὐτοί ναϊεὶ 58 
ΒΡροηΐῖε, ΟΥ̓ δάη. ΠῚ 68, 2. -- 
τέλεσι) ταῖς δαπάναις. ὅ66}0]. 

τῆς ἀρχῆς ..-. προκπο- 
πτόντων ἐκείνοι ς] τοῖς 
᾿Αϑηναίοις. τὸ δὲ προκοπτόν- 
των, π οοδοποιούντων καὶ εὐ- 
τρεπιξόντων, ἤγουν προχοπὴν 
καὶ ἐπέδοσιν ποιούντων ἡμῶν 
τῆς ἀρχῆς ἐκείνων. ὅ86101]. 6 
γνοῦῦο, αυοὰ ρτορυῖα βἰρπὶβοδὲ 
οαράρθηαὶβ Δγθογῖθ5. ν᾽ᾶπὶ 
Δρογῖγο, οἵ. ΝΠ ὅθ, 8. ἀεπεοιϊ- 
νηὶ τῆς ἀρχῆς Ρδγιλιϊναμ 6558 
Ηδδοκίὰβ το νἱἀθίαῦ ἀοοογο. 
ΟἿ, οα. τδὶ. Νδῃη) 116 γ αὐ 6 ΠῚ 
σοηρίϊνση. {ΠΠπβίγατο σοηδηΐαν 
Βογηἢ. ϑγηΐ, Ρ. 141 εὐ ἄτη. οοιὴ- 
ΟΠΘἢ 68. ΟΙΙΠῚ ΙΝ 41, 8 γον 5 
πετάχυνον τῆς ὁδοῦ τοὺς 
σχολαίτερον π οσιόντας,ν υἱ τῆς 
ἀρχῆς ναϊοαι ἐν τῇ ἀρχῇ, εἰς 

1 
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γνῶσιν ἡμᾶς τετρυχωμένους. καὶ πλέονί ποτε 
στόλῳ ἐλϑόντας αὐτοὺς τάδε πάντα πειράσασϑαι 
ὑπὸ σφᾶς ποιεῖσϑαι. 

61. Καίτοι τῇ ἑαυτῶν ἑκάστους, εἰ σωφρονοῦ- 
μὲν, χρὴ τὰ μὴ προσήκοντα ἐπικτωμένους μᾶλλον 
ἢ τὰ ἑτοῖμα βλάπτοντας ξυμμάχους τὲ ἐπάγεσϑαι 
καὶ τοὺς κινδύνους προσλαμβάνειν, νομίσαι τὲ 
στάσιν «Βάλιστα φϑείρειν τὰς πόλεις καὶ τὴν ΖΣικε-- 

λίαν, ἧς 7ὲ οἵ ἔνοικοι ξύμπαντες μὲν ἐπιβουλευό- 
ἀεϑα; κατὰ πόλεις δὲ διέσταμεν. ἃ χρὴ γνόντας 
καὶ ἰδιώτην ἰδιώτῃ καταλλαγῆναι καὶ πόλιν πόλει, 
καὶ πειρᾶσϑαι κοινῇ σῴζειν τὴν πᾶσαν Σικελίαν, 
παρεστάναι δὲ μηδενὶ ὡς οἵ μὲν Δωριῆς ἡμῶν 
πολέμιοι τοῖς ᾿Αϑηναίοις, τὸ δὲ 
᾿Ιάδι ξυγγενείᾳ ἀσφαλές. οὐ γὰρ τοῖς ἔϑνεσιν ὅτι ὌΤ Τς 
δίχα πέφυκε, τοῦ ἑτέρου ἔχϑει ἐπίασιν, ἀλλὰ τῶν γὰρ οὐ τοσ- 

οὐ γαρ ἐπὶ 
“Χαλκιδέων 

οηϑείᾳ, 
ἀλλὰ διὰ 
πλεονεξίαν 
τοὺς ᾿4ϑη- 

Χαλκιδικὸν τῇ ναΐους ἐς τὴν 

τὴν ἀρχήν (486 ῬτΔΕΡ Οϑἰ τ 0165 
ἱπιγαηβὶνο προκόπτειν δάάαη- 
1.}), 564 δου ΠῚ Θχρ ϑηδίϊο ἐκεί- 
νους ἴἰαριίατοῖ, --- πειράσα- 
σϑαι. Ὑοππ τ παν εἶκός ἐστι 
ἀρυὰ ΤΊ. ΠΟἢ πιδρ 5 4πδπὶ ἰηΠἸπὶ- 
εἶντι8 οὔσῃ ἄν (ἶ δάῃ, ΠῚ 10, θ) 
ἔαΐαγὶ ἰηΠηϊνιιβ ϑϑααϊϊαν, οἴ 
ΘΊΔἢ], Οπδαοβι. στη, Ρ. 18. 
ἀρ. 61. 8 1. καέτοι τῇ 

ἑαυτῶν οεἰ. Οταίοῦ: φαϊοππααε, 
ἰηααΐϊν, 500108 ἈΓΌΘΒΒΘΥΘ ψαΪῦ, 60 
ΘΟΟΠΒ1Π10 ἰᾳ ἔδοϊαι, τπὖ 4] δ πα δία 
οχίουπᾶ 510 ἱπΊ ρου δά ϊ πη ρσαΐ, ΠΟΙ, 
ἰὰ ᾳυρα ποηπα!][ ΘΙ οΠΠἸοπβίαμπη, 
ἃ αυϊθὺβ ΑἸΠΘ ἢ Θη 565 ἰῃ ἤδπὸ ἰπ- 
Β0]Δ πὶ ἰηνὶϊαι! ξαπὶ, Γεοθγαηΐ, 
ἴππ|. οὑτὴ ἰαοάαὶ ἀοπηγοβίϊοα οἱ β8. 

Τῇ ἑαυτῶν ἰφῖθαν ἴππρο ϑαμῃ 
ἐπικτωμένους ψεγθο. Τὰ ἑτοῖ- 
μα, 588, Ορροηϊϊ τοῖς μὴ προσή- 
χουσι. Ὁυκ. - τοὺς κιν- 
δύνους προσλαμβάνει». 
Ἀγηοϊάὰβ ἱπίοιριθίδίατ. 5150 ]- 
ῬεῦῈ Ρϑγϊουϊὰ Ρυδθίου θᾶ, 
αυδθ ΘνἸ Αγ ποαιθαπηί. δε 
κινδύνους προσλαμβάνειν αἰ }}} 
ν᾽ δίων 6556 πἰϑὶ 550] ρ 6 ̓ 6 ΡΗ ὁ- 
ΥΪΟα]α; Π8ΠῚ ἴίὰ Ποὺ ἀϊορηάὶ 
Θ6Π08 Ἰερίτιν ΜΙ θυ 53: Οῦ 

προστίϑεσθϑαι κινδύνους 1144, 
1. οὐ ἴθ] δάηῃ. Αυσαϊο Δυϊοπὶ 
β᾽σ ἰ οδπίαν ἃ ρα σΐ σα] 8, 4 8 6 
οα ἢ ἴδ ΒοοΙΟΥΆΙ ἴηνὶτᾶ- 
τἴ0Π 8 ΘΟ ἃ ἐΓΘηΐ, τὰς 
πόλεις καὶ τὴν Σιπελέαν, 
ΟΊ 51η 5 Ὁ} 8 5 οἰ ν᾽ τα 065 ἴ ΠΊ 
ΒΙΟΙΠαὰ ἀπὶνθύβ8 Π|. --- ἧς 
γε, αὐαἱρρε συϊπ5. Οἵ, 120, Ὄ, 
ΥΙ 87, 1. ΠῚ 16, 6. - ἐπι- 
βουλευόμεϑα. ΒαρΡ]. ὑπὸ 
τῶν ᾿4Αϑηναίων͵ 

8 2. παρεστάναι, ἢ Π16 ῃ- 
ΦΟΠ ΘΠγο ὁ ΨΠ54..0: 
Βυθίθοίαπι νεγθὶ οϑύ δηπηϊ ίμχη 
0 ὡς ἱπο! ΡΊΘη8. Ὁ 9ὅ, 2. -- 
οἵ Ζωριῆς ἡμῶν, εἱ πο- 
βίνγιυτη, 4πὶ ΠοΓο5 ϑαηΐ, Οἢ 
Ιν 126. Υ 156. δὲ ἢΪ5 οἰντίδι!- 
θ5 νὶὰ, ΥἹ 8. 544ᾳ. -- τὸ Χαλ- 
κιδικόν. Οἵ Μδιῃ. Ὅν. ὃ 446, 
ὅ οἱ ἀδ8 τὸ δᾶη, Π] 86, 2. --- τῇ 
Ἰάδι ξυγγενείᾳ. Ἐπ Αἰπε- 
πΐθη865 θηΐϊπὶ δἱ (παϊοϊάθηβοβ 
Ι0η65 δγϑδηΐ, Οἵ. ἀβ 18 ΠῚ 86, 
5. Οὗ δαυΐθηι ογαηὶ ἐχ Ευθοοδα 
Ἰοπῖθαβ. ΜΠ. ΕΟ. ὙΠῸ 
ἸΙάδι εἴ. δάη, Ι 181, 1. 

8 8. οὐ γὰρ... ἐπίασιν, 
ΠΘ64ὰ6 δηΐπ ργορίογοδ, αυοά 
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» ᾽ , - ΄, 9 » , τι »" » οὔτον ἐκεί- ἐν τῇ Σικελίᾳ ἀγαϑῶν ἐφιέμενοι. ἃ κοινῇ κεχτη- 
ψφους ὅσον » 7 Χ - } - -» ἊΨ 

τοὺς Σικε- μεϑα. ἐδηλῶσαν δὲ νῦν ἐν τῇ τοῦ ,“Χαλκιδικού 
λιώτας μεμ- γένους παρακλήσει" τοῖς γὰρ οὐδεπώποτε σφίσι 
πτέους εἶναι, , Ἄκα Υ ρα Βίνηνς ΝΣ 
οἷς δείκνυται χατὰ τὸ ξυμμαχικὸν προσβοηϑήσασιν αὐτοὶ τὸ ὁδί 
ἀπαλλαγὴ καιον μᾶλλον τῆς ξυνϑήκης προϑύμως παρέσχοντο. 
ΠΈΣΕ καὶ τοὺς μὲν ᾿“ϑηναίους ταῦτα πλεονεκτεῖν τὲ καὶ 

προνοεῖσϑαι πολλὴ ξυγγνώμη, καὶ οὐ τοῖς ἄρχειν 
βουλομένοις μέμφομαι, ἀλλὰ τοῖς ὑπακούειν ἕτοι- 
μοτέροις, οὐσι᾿ πέφυκε γὰρ τὸ ἀνϑρώπειον διὰ 
παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἴκοντος, φυλάσσεσϑαι δὲ 

τὸ ἐπιόν. ὅσοι δὲ γιγνώσκοντες αὐτὰ μὴ ὀρϑῶς 
προσκοποῦμεν, μηδὲ τοῦτό τις πρεσβύτατον ἥκει 

ΒΊΟΙΠα σαηϊθα5 οϑιη ἴπο00- 
Ιαπύῖὶθα8 ἰῇ ἀπᾶὰ5 ρϑιίθϑβ 
αἰνῖβα οϑί, δυσὶ σϑηςΐ 8 
οὐΐο ἀρρνυβάϊα παν. “Ζέχα 
πεφυκέναι αἱ δίχα γίγνεσϑαι 
1 604, 1, υνὶ οἷ, 8ᾶη. ΒΕΚΙΚΟΥ 
οομηπᾷ ροβύ ἔϑψνεσιν ΠΟΠΊΘΗ 
Ῥοβυΐι; δὖ ΑἸΠθηΐθηβ565 τηδ]6 ἀϊοσα- 
γθηζαΡ Θϑηίοβ ΠΟῸῚ ΡτΟρίεγοϑ, 
«ποὰ αἀἰνίδαθ θβϑβϑηΐ, οὐΐὸ ΔΙ θυῖτι5 
χη] ἃσοτθαϊ, ()ὶ δπΐπὶ οἀΐο πιο- 
0.5 4115. Ὀ6]] πὶ ἱπίοεί, ΠῸῚ ἰᾷ60 
1ᾷὰ ἔδοϊι, αυϊα ἴῃ ἀπὰ5 ρϑυίθβ αἷ- 
Υἱβδὶ βδιιηΐ, δὐ αἱ ἴῃ ΔΙ ΘΓ ΓΆΤῚ 
ϑθηίθμῃ οαϊαμ ΘΟΠΟΘρΙΐ, ΠῸΠ 811- 
85 δάἀουϊταγ, ΤπιθυΡαποίϊοῃ ; ἰρὶ- 
τὰν πλαίαία δὰ ἐπίασιν οορὶία τῇ 
Σικελίᾳ νεῖ ἡμῖν. 

8 4. ἐν τῇ... παρακλή- 
σεῖ., ΙΑ ΊΠ 86. 8. - κατὰ 
τὸ ξυμμαχικόν. Οἵ 1. ἃ. 
κατὰ παλαιὰν ξυμμαχίαν εἰ 
ἴδ᾽ δάῃ. -- τὸ δέκαιον .. 
παρέσχοντο, ἀενῖταηι οὔ Τἰ- 
οἷα τη ΠΟΥ βύπαϊο 48 Πὶ 
ἔοοὰπ8 Ροβίμ!αθδὶ ργδοϑβεὶς 
ἰογαπί. [ΙἰΔαὰ6 μᾶλλον τῆς 
ξυνϑήκης προϑύμως ἰάθι αυοὰ 
ὑπὲρ τὴν ξυνϑήκην προϑύ- 
μως“. Ῥτοῖθῖβο!. ἀθ Οοπιρ. 
δὰ Τῆυο. Ρ. 22. 

8 ὅ., ταῦτα πλεονελχτεῖν. 
οί. αάη.1 38, θ. --- ὑπακοίειν 
ἑτοιμοτέροις. Ατποϊάιιβ δὰΐ ἴῃ 

γογθα, «ἑτοίμοις, ὑπακούειν μᾶλ- 
λον ἢ ἀντιστῆναι ἰιᾶθο γβοῖνὶ 
ἀαΐ, αἰ ΒεΙβΚ., ἑτοιμοτέροις ΡΓῸ 
ἑτοιμοτέροις τοῦ δέοντος, πὶ- 
5 ρᾶγαι15. (οἷ. Μαίῃ. ὅτ, 8 
457 0}, ἀἸσύατα ναἱῦ, ΠΙᾺ Πθυὶ τϑοίθ 
ΠΟ Ροίεδύ: ὑπ6 Θηἷπὶ γοροία5 ἢ 
ἀντιστῆναι ϑ Ηοο 5βηϊθηίϊδα δά - 
γοῦϑαῦὶ ἀοοθηθ Κτοῆὶ. θΟαδοϑί, 
Τῆυο, 1 Ρ. 10 ρτγορτῖς ἢ ἄρχειν 
Βα δααϊγὶ ἰαεῖ, 56α ὁοτηρϑυδιϊος- 
πἶβ νἱπὶ 50} ἔαίθιῦ 6556 68 ΠῚ, 
ατᾶδ ΘΧ δ8|18γπ|Ὸ ᾿ἰπο ΓΙ 
Ἰερῖθι5 δὰ βθηΐθηιθ Ἰηορυ θὰ 
Υἱχ ἀεβιἀθγοίαν, Οἱ, Μαίιῃ. αν, 
8 4571 ἃ. --- τὸ ἀνθρώπειον 
τὸς δοῦ εἰκοντῦοσ, εὐ τὺ 
ἐπιὸν. Ὁΐ δάη. Π 46, 1. 

16} ὅσοι δὲ ἥκει 
κρίνας. ἡ θΘΟΙ παν 80 ἱπολιοδία 
βίγιοίανα. ὅσοι... μὴ προσκο- 
ποῦμεν, βοοιπά απ, ἀυδπὶ 50 ππ- 
θεῖε ἀθθεθαὶ καὶ ὅσοι μὴ τοῦτο 
πρεσβύτατον ἥκομεν Ἀρέναν- 
τες, ἀυδδὶ βυρνᾷ αἰχίβϑβοί εἰ δὲ 
ενν προσχκοποῦμεν ν6} εἰ δέ 
τις γιγνώσκων αὐτὰ μὴ ὀρϑῶς 
προσχοπεῖ.“ Ἠδλδοϊ, Ὅε τὸ- 
Ιαὐϊν15. ΡῸῚ ΘΟΙτἰΧ ΟΠ θτὴ ἀ Δ ΠῚ 
Ἰοφαθηάϊ σαιϊοηαπι ῬΥῸ εἶ ΡΟβ 1118 
νὰ. δάη. 1 22, 1 οἱ Μϑι, ἀν, 
8 481 δ8άη. 1. -- πρεσβύτα- 
τον. Οἷ, ΡΙαι, Μοτ. Ρ. 7 ὃ ἀπὲρ 
ἐγὼ πάντων... ἀγαϑῶν πρε- 
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Ἀρίνας, τὸ κοινῶς φοβερὸν ἅπαντας εὖ ϑέσϑαι. 
ἁμαρτάνομεν. τάχιστα δ᾽ ἂν ἀπαλλαγὴ. αὐτοῦ 7έ- 
δύ .το, εἰ “πρὸς ἀλλήλους ξυμβαῖμεν" οὐ γὰρ ἀπὸ 
τῆς αὑτῶν ὁριιῶνται ᾿᾿ϑηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τῶν 

ἐπικαλεσαμένων. καὶ οὕτως οὐ πόλεμος πολέμῳ, 

εἰρήν" δὲ διαφοραὶ ἀπραγμόνως παύονται, οἵ τ᾽ 
ἐπίκλητοι εὐπρεπῶς ἄδικοι ἐλθόντες εὐλόγως 
ἄπρακτοι ἀπίασι. 
ς΄ β2. Καὶ τὸ μὲν πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους τοσοῦ-- 
Ὃν ἀγαϑὸν εὖ βουλευομένοις εὑρίσκεται. τὴν 
δὲ ὑπὸ πάντων ὁμολογουμένην ἄριστον εἶναι εἰρή-- 
νην πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐν ἡμῖν αὐτοῖς ποιήσασϑαι: 

δοκεῖτε, εἴ τῷ τι ἔστιν ἀγαϑὸν ἢ εἴ τῳ τὰ 
ἐναντία. οὐχ ἡσυχίαν μᾶλλον ἢ πόλεμον τὸ μὲν 
ΒΕ σα ἂν ἑκατέρῳ, τὸ δὲ ξυνδιασῶσαι, καὶ τὰς 

μὰς καὶ λαμπρότητας ἀκινδυνοτέρας ἔχειν τὴν 

Ορ. 61. 8 7. ξυμβαέημεν οοά4, Οἱ, 54. ΠῚ 42, 4. 
᾿ς αὑτῶν. (4858. Απρν ΟἸ  6π, 1 -Ῥά ες αὐ: 81: αὐτῶν. ϑιπι- 
[ΟΡ εἰάειι αὐτοῦ 62 “Ὁ ΘΧχίν, δὲ 1[ΘΓ ἢ αὐτῶν 02. 8 Ἰοὺ ΘΙ 

Οαρ. 62. 8 2. ταν νον πόλεμος οοἀα, ΟΥ̓ δάῃ. 
παῦσαι ... ξυνδιασῶισαι Ῥα]. Μ., 4}}} παύσαι ... ξυνδιὰ- 

σαι. Αὐ (ουμηϊηδίϊο σαν 5ἷπρ. ορῖ. δύ, Τηπογάϊαϊ «ὐϊπαϊοαπάᾷ 
. Οἵ, Βίδῃ!, Θαδοβί. σγᾶη]. Ὁ. 18. 

βύτατα κρένω. --- τὸ κοινῶς ΡΙογ πα ἰίαὰ αἰβοθυπαηί ἃ 
. ϑέσϑαι κοινῶς φο ερὸν Ὑπὸο,, αὐ εὔλογον 511 αποά 68, 
-δούλωσις ἡ παρὰ τῶν 4ϑη- Ρυϊ!ομγαπι οἱ ταί πὶ οοη- 
(ἔων ἐπιβουλευομένη πᾶσιν 5επίαποιμι, εὐπρεπές αὐοὰ 
ἰοίως. ὅ.ο!. Θέσϑαι, οοτη-ὀ υἱάδέιγ" 6556) 4 ΠῚ 4 18 πὶ Γ6- 
ὍΠΕΓῈ νοὶ δΔαπιϊπἰβίγαγθ νϑῖᾶ ποῆ δϑί. για. 1 87, 4. 
"00, 4, 89, 2. ΠΙ 88, 2. 44,4, ἸΥ̓ 86, 
Β 58. οὕτως, ἱ. 6. διὰ ξυμ- 60. 87, 8. ΥἹ ΠΕΣ 88: 9.“ 
ἥσεως. -- παύονται. Ῥιᾶο- ΑΤΠ. δὰ 158; Εὔλογον τἀ 6ῃ. 
ΠῚ οἰ, αποὰ 56ηἰθη πηι ὈΡΓῸ εὐπρεπεῖ νὶἱἀείυν ἰεοὶ ΠῚ 
Ππογα ΐ πη ΘΟ υἱτιγ, αὐοᾶ ἰάθη 82, 4, ΥἹ 179, 3, 

δηδιιηί πόλεμος εἱ “διαφοραί ὕΔρ. 602. δ 1. καὶ τὸ μέν 
ἴοι] ἀοβυϊιιία, --- εὐπρεπῶς οοΐ,») ἷ. 6. καὶ τὸ μὲν πρὸς τοὺς 

. ἀπίασι. ΔΑἰίοπας ορτορῖα ᾿Αϑηναίους (ἀγαϑὸν) εὑρέσκε- 
ὈΠΠεία. ϑιαπίθπιϊα πᾶθὸ οϑί: ται τοσοῦτον ἀγαϑὸν (ὄν). 

αι, »Εὔλογος εἰ εὐπρεπής εἰ πόλεμος ἴῃ οοδά. ἰτδάϊια παύ- 

ἴῃ Ποποβίδ 506016 (ὡς δή- 8 2. ἄριστον. Οἵ, δάπ. ΠῚ 
᾿ ἣν συμμαχοῦντες τοῖς ἐνϑάδε 81, 1. -- ἐν ἡμῖν αὐτοῖς 
ἢ χλκιδεῦσι 5601}, ᾧἃτ ἴη- ποιήσασϑιαι. Οἵ. δάμη. 28, 9. 
, ἢ τα πὶ ἴδοοτθηΐ, ὰο νοποὸ- “-- ἢ δοκεῖτε. . ξυνδια- 
ἐπι, τεσ ῖτο ἴῃ ἔδοιδ τὸ δὺ- σῶσαι. θυϊ Βθιγδῃί88 ἡσυχία 
! 
; 

ὙΌΣ ΟΣ 

ἔπειτα τὰ μὲν 
τῆς εἰρήνης 
ἀγαϑά, τὸ δὲ 
ἀστάϑμητον 
τοῦ πολέμου 
δηλοῦται. 
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εἰρήνην, ἄλλα τε ὅσα ἐν μήκει λόγων ἄν τις διέλ- 
ϑοι [ὥσπερ περὶ τοῦ πολεμεῖν]; ἃ χρὴ σκεψαμέ- 
νους μὴ τοὺς ἐμοὺς λόγους ὑπεριδεῖν, τὴν δὲ 
αὑτοῦ τινα σωτηρίαν μᾶλλον ἀπ᾽ αὐτῶν προϊδεῖν. 
καὶ εἴ τις βεβαίως τι ἢ τῷ δικαίῳ ἢ βίᾳ πράξειν 
οἴεται, τῷ παρ᾽ 

αὑτοῦ. ΟΥ̓ 54. 61, 7. 
8 8. αὐτῶν. 

σαι... ξυνδιασώσαι Ιεραμὶ 
(σἱὰς 534.) γαβίγα δοκεῖτε δχρὶ)ῖ- 
οᾶγ6 βἰυάθηὶ οοἸϊαίο 1 8, 2, υδὶ 
δοκεῖ μοι ἰάθπι να]οὶ τοι ὡς 
ἐμοὶ δοκεῖ (1 8, 8. 10, 4. 98, 7), 
αυΐα, 5 δοκεῖτε Ρτὸ ὡς δοκεῖτε 
Δοοὶρῖὶθ, ἰοἰᾶ 58θηίθηιϊα ρϑυῖῦ. 
Ουπὶ ἰριθυν 18}18. νυ ΒΟΓιι ΠῚ βύγιι- 
οἴαστα 418}15. πο Παθθίαγ. ἢὰ}10 
ΘΧΘΠΊρΡΙΟ ΟΟΠἢυτηδΥὶ ροβϑβὶΐ, 58π|- 
ἸΏΟΡΘΓα ἰδυάϑηάιι8 οϑὶ ἤδθυνγοσάο- 
Π115, απο, οὐπὶ ἄπο Βοπὶ ΠἰὈγὶ 
1πῆΠηϊῖνο8 βτδοθθαηΐ, ἡσυχίαν εἰ 
πόλεμον εἰπαπάανϊυ (διὰ, ΤΉὰς, 
Ρ. ὅ8). Ρτγδβίθγεδ τλ ΟΠ ΘΠ Δ. ΠῚ εϑί 
τὸ μέν τϑἔεντὶ δὰ τὰ ἐναντία, 
τὸ δέ τὰ ἀγαϑόν. Οἱ δᾶπ. 1 
68, 4. -- ὥσπερ περὶ τοῦ 
πολ εἐμεῖν, αὐδθ ἰδπὶ ἴθ ηᾶ οἱ 
ἰηθρία βϑιηΐ, υἱὐ τηϊγαπὶ ν᾽ ἀθαίιῦ 
[886 αἱ δα ἀοίοπάογθηι, δὰ 
ΤΠΔΓΡΊ ΘΙ ἃ ἰἰθγασῖὶο δάϑβουρία 
Βα ηΐ, Αἱ 5᾽τα}} 18 ἰοοὶ 59, 2, τὶ 
ἀ6 6} σταν δία αρίταγ, τπηϊηὶ- 
δοοθαίαν, [πνὸ ὁ ἀεϊον!ε Κυπθρ.. 
-- ὑπεριδεῖν... προϊδεῖν 
Τοβροπμάθπυ ἰηΐο 56, ἃν Τδιῖπὸ 
ἀεβρίσοτο οἱ ργοϑβϑρίοουα ἀϊ- 
χουῖβ, δὲ αὐδ]ῖθυβ δἀπομλϊηδ- 
(Ομ Ρ5. οὗ, 1 38, 4. ΠῚ 89, 2. 

8 8. τῷ δικαέῳ. Ὀαιϊνυπὶ 
ταοᾶϊ νὰ] ᾽658586 Μαιῖι. 8 400, ὅ, 
868 ἀοθεὶ Ῥοίϊυ5 Ἔχ βιϊπηαγὶ ἀδιὶ- 

ἐλπίδα μὴ χαλεπῶς σφαλλέσϑω, 
γνοὺς ὅτι ἘΠΕ ἫΝ ἤδη, καὶ τιμωρίαις μετιόντες 
τοὺς ἀδικοῦντας καὶ ἐλπίσαντες ἕτεροι δυνάμει 
τινὶ πλεονεκτήσειν, οἵ μὲν οὐχ ὅσον οὐκ ἠμύναντο, 
ἀλλ οὐδ᾽ ἐσώϑησαν, τοῖς δ᾽ ἀντὶ τοῦ πλέον ἔχειν 
προσκαταλιπεῖν τὰ αὑτῶν ξυνέβη. 

ΟΥ, μά. 61, 1. 

τιμωρία γὰρ 

νι5 οάυ586 (50}0]. 
καέως ἐπιέναι), αυοὰά δρί(αν ἃ 
εἷβ αὶ 6] πὶ ΘΟΙΩΡΌΠοα ἰᾷ6 
ποῖ, αὐἰὰ οα 58 6 56 88 
αὐϊίαῖθ οι πὶ 8 ΘΟΘ5Β05 506 
οοποθροτϊηὶ. - τῷ παρ ἐλ 
πίδα, Ἰηβροιδίο, ἰ. 6, οχῖει 
Βροὶ ϑ08δ6 ἱποχβρθοίαίο. 
ὙΠ 66, 8 δὲ 8δάη. Π 89, ὅ. 
μὴ χαλεπῶς σφαλλέσϑ' 
π6 φιανιίου ᾿ἰαθαίαν, ΡῸΥ 
-- πλείους ... πλεονεκτῆ 
σειν. Οἱ τιμωρίαις μετιόντ 
τοὺς ἀδικοῦντας διηΐ οὗ τ 
δικαέῳ, 5ἴουι οἵ δυνάμει .. 
πλεονεκτήσειν ἐλπίσαντες νἱοὶ 
β'πὶ οἵ βέᾳ οἰόμενοί τι πράξει 
ΟΠ δηβιοπύμπη ποὴ ἀδθοὶ ῬΡΔΘΡΘΥ 
καί ροϑβί ἤδη Ροβίίαμη ; πῇ 
ΡΓΟΧΙΠΊΟ καί γεβροηᾶθί. Ρὲὺ 
δυνάμει τινί Κυιθροῦ 5.) 
δυνάμει τι οοπϊεοἷϊ Ὃν ΒΌΡΟΥΙΟΙ 
τι... βίᾳ. ---οὐχ ὅσον οὖν 
Πα ΑἸ αἴθ π8 Ὁῖο κ55.,ὕ0 ἔγαρη 
9 εἱ 43,14. Οἵ, Βαιίηι. θ᾿. 8. 160, 
-- προσκαταλιπεῖν, ἰπ 8 
ΡΘΥ Διὶ. θγ6. 

8 4. τιμωρέα σοί, Αρβί 
οἰδ, 486 ἀϊοιηὶ, ἴῃ τοῖο Ιοοο ἢ 
Βἰία 6586 ῬΓῸ σοπογοθίϊθ 6Χ 
κεῖται νεΥῦ0 οὐ οἱ γτϑϑροπᾶδῃ 
εὔελπι Δρραγοῖ. ἢθ οτὶ καί 
διότι καί οἵ, Κταορ, Οὐ, 8 δ 
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οὐκ εὐτυχεῖ δικαίως, ὅτι καὶ ἀδικεῖται" οὐδὲ ἰσχὺς 
βέβαιον διότι καὶ εὔελπι. τὸ δὲ ἀστάϑμητον τοῦ 
μέλλοντος ὡς ἐπὶ πλεῖστον κρατεῖ, πάντων τε 

σφαλερώτατον ὃν ὅμως καὶ χρησιμώτατον φαίνε-- 
ται ἐξ ἴσου γὰρ δεδιότες προμηϑίᾳ μᾶλλον ἐπ᾽ 
ἀλλήλους ἐρχόμεϑα. 

θῶ. Καὶ νῦν τοῦ ἀφανοῦς τὲ τούτου διὰ τὸ ἕπονται παρ- 
αινέἕσει δ ἀτέκμαρτον δέος καὶ διὰ τὸ ἤδη. φοβεροὺς παρόν- σπονδάς, ὧν 

τας ᾿ἡϑηναίους, κατ᾽ ἀμφότερα ἐχπλαγέντες, καὶ ἡ ὠφελέα ἔτι 
τὸ ἐλλιπὲς τῆς γνώμης ὧν ἕκαστός τις φήϑημεν ἐρχο προ: 

μκνυται. 

ὃ 4, προμηϑείᾳ νυϊθσο. Προμηϑέᾳ οχ ορι([π}15 Π|Ὀγῖ5. (1 Τθοθρῖς 
ΒΕΚΚ,, 5βθὰ ἰάθη ΥἹ 80 ἀδαϊι προμήϑειαν, αὶ 5ἰπΠΠΠοΡ προμηϑίαν 
ΠΟΠΠΌΠ ΠΌΤΟΥ πὶ ῬΓδΕΒίδ} 155] 1] 0 ὉἸ1ΠῚ, Ηδο ἔογπια δ᾽ ϑ{Ππογὸ ΡΥ ΟΒ8ΠῚ 
ΟΥδυΪΟΠ 6 πὶ Αὐἰΐοαπι σοηβυὶ Βομδοῖ, Με]. οι, ρ. 41, ΟΥ̓Δ, ἰαπιθῃ Βομπεῖά. 
84 ΡΙαί, 1 Ρ. 442 εἰ ϑιαάεϊπι. ἀ6 Ὁϊα]. Πβγοάοί, ΠΙ ρ. 854. Νὲδο 5ὶ 
Ῥοειΐοα εϑί, ἰάθο ἃ Τῃυον ἀϊά 6 αἰϊθηα νἱἀθίιγ, 4 θπὶ ΡΟο ϊοῖβ ν οὐδ θ}}}5 
ποῦ οπιπΐπο Δυδιϊηαΐ586 58115 Θογίαμι δϑί. Αἴ4ιιθ. ΟΠη ὠφελία αδὶ- 
4.6 50. ΡΥ πλι8 (οὗ, 54. 1 8, 2), ἰπ 410 ΡΔΥΙΙ(ΘΡ τὸ τ ποιητικόν 
αἰοῖς Ἠεγοάϊαη, ΠΡ. 468, οοπδίαπιϊα, αὐ ἰΐοπ] προμηϑιέα 5οιϊθδίατ, 
βυδάοί, 

Οαρ. 68. 8 1. ἕκαστός τις. ΡΙῸ τις 485. Αὐρ. Ραϊ], γαΐ. 
Μ, Η. 1). 1. Τναιγ. ΒΕ, τε. ΝΟΡΪΒ ἰϑπιθ ρϑ010 ἀρίϊι5 αἰοὶ ν]ἀδίαν 
σΟΠΒΙἸ οΥὰπὶ ἀφίδοϊιβ ἴῃ οἶδ, 41:86 Π085 ΘΟΧβθοιυ 705 6858 

82 δάη. 17. --- δικαίως, αἱ 
Ἰπϑίατῃη δϑί, πιοσϊίο, Οἵ, ΝΠ 

νῖοθ Τὰηριίαν αὐ 29, 8 ἐμπρη- 
σϑεῖσα οἱ 41, 2 κομισϑέντας. 

68, 4 εἱ αᾶπ. Π 64,2. -- ἀδι- 
κεῖται. 86}0)]. προηδίκηται. 
ΟἿ, δάη. 1 838, 4. -- τοῦ μέλ- 
λοντος. Ηδθο νδῦθα οαπὶ Βιρεγὶ- 
οὐ τὸ ἀστάϑμητον ν᾽ ἀδηίατ 
ΘΟ ΔΘΓΟΓΟ, τί κρατεῖ 5βοπού οὔὉ- 
εἰποί, ργδεοναϊ] οί. -- προμη- 
θϑίᾳ μᾶλλον, ρτονϊ ἀεπίϊι85, 
ΟἿΤ Οὐ] ΒΡ ΘΟίϊ 5. 

ὕαρ. 68, 81. τοῦ ἀφα- 
νοῦς, Ϊ, 6, τοῦ ἀδήλου, τοῦ 
᾿ἀσταϑμήτου, αυρά αῃίθᾶ αἰχὶί, 
-- διὰ τὸ. . ϑηναίους. 
Οορίια διὰ τὸ ᾿ἤδη δέος (εἴ. 
ΜΆΜΙΝ. ν᾽ ΘΟ ὙΠ 60; 2 
ὑπό τε τῶν ἄλλων ἀνθρώπων 
καὶ τῶν ἔπειτα), ᾿. 6. ῬΤΟΡ(ΟΤ 
Ρτδοβεπηίθηι (οἷ, θοπ. ΧΧΗΙ 
184 τὴν ἤδη χάριν) πιούα ΠῚ, 
αἱ 4118}15 516 ἐΧ Ρ]ΠΙοαπΡ ΔρΡΟβίιο 
φοβεροὺς παρόντας ᾿Αϑηναίους, 
ὉΡῚ δάἀϊδοίίναπη ργαθάϊοαιϊνο Ρ ο51- 
{ΌΓΠ) δδί οὖ ργ οἱ ρ᾽ τὴ βιιϑίδητνὶ 

Ναυρδηίυγ αὶ Ἶνδθὸ ἴτὰ οπεπυδηῖ 
νοϊμηί, αὐ Πϊχία ἱπίθυ 88 6858 
ἀϊοδηὶ διὰ τὸ παρεῖναι εἱ διὰ 
τοὺς παρόντας, 486. ΟΠ 50 
ΤῊΪΓ τῇ αϑηΐατη ἱπαρία ηα}}0 ρτγο- 
Ὀαίαν ἩΧΕαρίο. Νᾷπι ἡ {, 2 
καὶ οὐ βουλόμενος 4 ἃ ἃ Πα ἃ ἃ ΠῚ 
᾿πνὶ τι 5 βἰσηϊβοαὶ οἱ αὐτούς δὰ 
ἀναλαβὼν γεν φΡετιϊποί, ὙΠΙ 
105, 2 θοπὶ [ἰὈν] διώκειν Ῥτο 
διώκοντες Παθθηΐ (5᾽ πη 116 ν πὶ 
ν᾽ 6815 ἰὴ 5α. 88, 1) ἰάφαθ τϑοα- 
Ρὶ6 ΒΕΚΙς. Ὅες ἰοοο ἴ 2, ὅ ρεοῖ- 
ΡῬΘιδπΠῚ ἤπο δἰϊαίο οὗ, δάπ, Εβῖβ 
ἀθ ποὺ ἰοοὸ ἀϊβρυίαίιπι δϑί ἴῃ 
ἌΠΠ8]. ΡΠ}. 1870 Ρ. 884. -- ἀμ- 
φότερα. ϑαπὶ 5ῈΡουΐονα {8 
διὰ τα τ ᾿ς ΟΣ διὰ τὸ εεἰ. --- 
καὶ τὸ ἐλλιπὲς. .««εἰρχϑη- 
νι: ὉἹ 55, ἃ ἐλλιπὲς ἣν τῆς 
δοκήσεώς τι πράξειν. Ψψοιίδϑ: 
οὐ αὰποᾶ οσοπδ᾽]ϊο ἰη δἷβ 486 
αυϊϑαθθ ΠῸ5 ΡΘιδοίυΓΟΒ 
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πράξειν ταῖς κωλύμαις ταύταις ἱκανῶς νομίσαντες 
εἰρχϑῆναι, τοὺς ἐφεστῶτας πολεμίους ἐκ τῆς χώ-ἢ 
ρας ἀποπέμπωμεν, καὶ αὐτοὶ μάλιστα μὲν ἐς ἀίδιον 
ξυμβῶμεν, εἰ δὲ μή, χρόνον ὡς πλεῖστον σπεισά- 

Ν ᾽.07 Ἁ 3 5 ; 

μενοι τὰς ἰδίας διαφορὰς ἐς αὐϑις ἀναβαλω- 
ἣϊ ’ ᾿Ὶ -» ’ μεϑα. τὸ ξύμπαν τὲ δὴ γνῶμεν πειϑόμενοι μὲν 

ἐμοὶ πόλιν ἕξοντες ἕκαστος ἐλευϑέραν, ἀφ᾽ ἧς 

αὐτοκράτορες ὄντες τὸν εὖ καὶ κακῶς δρῶντα ἐξ 
ἴσου ἀρετῇ ἀμυνούμεθα ἤδη, ἀπιστήσαντες «δ᾽» 

ἀπαβαυΐϊδαὰθ ΒΡ ΌαΠπ 5, αυδ ἴῃ οἷβ ἀὐογαπὶ δἰϊαπϊῖὰ 
Π05 δῖ, Αὐμποϊάὰβ τὸ πράξειν ΠῚ 4 εἱ τι πράξειν ΤΥ ὅδ οοπὶ 
ῬᾶνδΥΪ ρΡΌ586. εὖ ποίϊοπθιη ἰῃβίσΠ6 αυϊάάδηι [δοϊεηϊ σΟὨ ΠΥ νἀ δὺὶ 
56 ἴίὰ μοι ὠήϑημέν τι πράξειν ἜΧΒροοίανὶ δαποίαί. ΕἸάεπι τ 
νόθα 62, 8 ν᾽ άθηιιν τηδρὶβ ἴανϑγθ, αυᾶτῃ ἴανεπι, Τὰς θιΐδτη ἃ ΚυΘΙ]Ο 
ἀρίϊα5. εχ  βεϊπιδύαπι βογγαν!ῦ ΗΠ). Οἵ. ἑκάστη τις 1Π Δῦ, 4. 

8.5, ἣν δὲ ἀπιστήσαντες ἄλλοις ὑπακούσωμεν εἰ ἴπ ἤῃ 
ΠΝ πλς οοαᾶᾷ., ρΡτδείθγαιδπι αὐοὰ ἣν διαπιστήσαντες ΡαΪ. 

Ἀ ΘΗΣ 

486 τηοάο οοΟρπονίπηι5. --- ἐ 
ἀΐδιον. ΟΥ Π Θά, 8. -- ἐ 
αὐὖὐϑις. ΟΥἷ δὔη. 1 129, 8. Ὁ 
Βοιμἢ. ϑγπηί. Ρ. 1960. 

8 ἢ. τὸ ξύμπαν δἀνενθὶα- 

6556 Ῥυϊανίπιαβ ρτοροβὶίο 
ἀφοταῖ (ᾳποιηΐηιιβ ρου ἤοογοίαυ), 
ὨΪ5 ουβίϑδου ἝὴἹβ 5815 (ἰ. 6. 1ἰὰἃ 
αὖ 4|185 οἰ σγϑὶ σα βᾶ5. 4 ΌΔΘΓΘΥΘ 
ΠΟΙ ΟΡ 510) ἱπιρ εἀϊία τ 6558 
αὐθιίναιῖ. Οδποίϊναβ ΟὈϊθοίν 5 
ὧν (ἰ. 6. τούτων ) εχ νοοδθιο 
γνώμης ἃρίι8β 68. Ρᾶγῖΐον δίαπθ 
ἂὰ διανοίας τοίοιίαν ΨΙ 18, 4 
τὸ μέγεϑος τῆς διανοίας ὧν 
καϑ' ἕν ἕκαστον ἔπρασσεν. 
Κυομ]α5 αὐἰάοπι Οαδοβί. Τῆι. 
ΤΡ. 10 ἱπιοῦραποιί Ὁ ἐπὶ ἴϊὰ πῖι- 
τὰν ἰαδβὶῦ, αυὦὖὐ κατ ἀμφοτέερὰ 
πράξειν ἰηϊονγίοοία 6556. δχἰϑιϊ- 
τηθπῖανσ, ϑοὰ δυῖο οατὰ θὰ οὁὉ- 
βίδηϊ, ααᾶ ἴῃ Οομημηθῃΐ. δπίϊαι. 
βιυᾷ, 1842. Ὁ. 181 αἰδρυίδια 811, 
τὰ ἰρ8ᾶ δβθηίθμιϊα, ἘΕΠ5 ΘηΪΠὶ, 
486 ποπᾶππι ΘΟηΒΘοΙ ογδιὶ ὧν 
ἕκαστός τις ὠήϑησαν πράξειν, 
αδ6 5αηΐ οαἄθπι δία Βαρτὰ ΘΟ, 
8 14 εἴ τις βεβαίως τι πράξειν 

ες οἴεται, τοττοῦὶ Β᾽Ο ΠΙΘη565 
πο Ροϊογδηΐ, 568 πηοηθηαϊ δορὰ ΐ, 
Π6 δοῦιπὶ ΟΟὨΒΘαῸΘΠΟΥΙΠῚ 506 ἃ 
Ῥᾶσοθ δ] 16 ηῖ8. ΔΉΪΠΪ8Β Θβϑθηΐ, - 
ταῖς κωλύμαις. Ὅς ἴρ5ἃ νο06 
οἵ, δάη. 1 92, 1. ϑυμρὺ δυίοπι 
"δος ἱπιροαϊπιοιία ἀμφότερα {Π|8, 

τον (οἷ, δάπ. 145); πϑ 6 
γνῶμεν νεῦθο ρανιοϊρίαπι ἕξον- 
τες οἱ ροβίοα ὑπακουσόμενο 
ΒΌΒΡΘΗΒΌΙΙ δϑί. --- ἀρετῇ, ὁἃ 
μοποβίαϊο, ἵν 6, ἅτ θΟΠῸ5 6 
ἔονίοβ νῖτοβ ἄθοει. -- ἀμυνού- 
μεϑα. Οἱ δάη. 1 42, 1. 
ἤ δη, αἱ ἀρᾷ 1απο5 ὁοπεΐπα 
(οἴ. ον. δῖ. 1 6, 29), βδορὶὰ 
σοΙοσοπι ἰᾶθοαθθ δου 551 Π}} 
οἴὔδβοιαπιη ἰηάϊοαι. Οἷν 1Ψ 10, 
δ, 4. ὟἹ 90, 8. ὙΠῸ, ΓΝ 
6. Βειοά. ΝΠ 2856. ἴῃ ἴπ6 ραν: 
τοῦ οοἰοοαίαπι οδὲ ΠΠ 2, ὃ. ΤΥ 
10, 8. ΠῚ 92, θΘ. Ρτοχίηιθ ἃ 
ἤδη ἃ πορὶθ οοπίθοίαγα πὰ 
᾿Παύαπα δοοσράϊι οὐ. ΡΑ]. βου! ρίαΡε 
ἣν δι. -- ἀπιστήσαντεξβ 
ΘΌρρ!. ἐμοί. Τιοαυΐθιν δαιοπὶ 
οὐϑίου ἴθ ραν 5 πειεϑόμενοι 
εἰ ἀπιστήσαντες ἃ Ρυϊπ]Δῆι 
ῬΘΙβοπᾶπὶ γα 15. Ρ6Υ κοένωσιψ. 
Ουοᾶ ἴῃ οοἀᾷ, βουὶρίαπι οϑὺ ἣν 
δὲ ἀπιστήσαντες ἄλλοις ὑπα- 
κούσωμεν του! εἶ. ἰδ οναὶ εὐ αυᾶ 
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ἄλλοις ὑπακουσόμενοι. οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαί 
τινα, ἀλλά, καὶ ἄγαν εἰ τύχομεν, φίλοι μὲν ἂν τοῖς 
ἐχϑίστοις. διάφοροι δὲ οἷς οὐ χρὴ κατ᾽ ἀνάγχην 
γιγνοίμεϑα. 

04. Καὶ ἐγὼ μέν. 
πόλιν τε μεγίστην 

ἅπερ καὶ ἀρχόμενος εἶπον, τὸ τέλος λέ- 
καὶ ἐπιών τῳ ἾΣτα ὅτι οἵ παρεχόμενος Συρακόσιοι 

μᾶλλον ἢ ἀμυνούμενος ἀξιῷ προϊδόμενος αὐτῶν πρύϑυμοί εἰ- 
σι ξυμβῆναι, 

ᾶρ. θ4. καὶ 1. προειδόμενος ... αὐτός 46 Ἠοἰ5Εὶϊ οοπϊδοίανα 

ΘΧΡΘαΙΡῚ ποααθαμὺ αἰ Πα Πα 105. 
Αο ΡΥ ΠῚ αἰ ἀ 61 ΘΟΓῸΠῚ γ6γ00- 
γῬατα ΔρΟ 0518 ἀθβἀθγαίαγ. ϑαρ- 
Ῥίεγ αυϊά πὶ Θ8Π} γ ΟΙ πθυτιπὺ ναυὶβ5 
τηοᾶϊβ, Βυίίμη, ὅτ. 8. 160, 7 εἰ 
Βεγηῃ. ϑ'γηί. ᾿. 2602 λόγος ἔσται, 
5610]. εἰ Ατη. ὁ ἀγὼν ἔσται 
Ροβὲ οὐ περὶ τοῦ τιμωρήσα- 
σθαΐί τινὰ δοΒΙΚατὶ ἰαθβμί65, 

ἀδ αν, ἂν ν. 43 ε 
᾿ῬτΟΧΙ πὶ φέλοι ἂν γιγνοίμεϑ᾽ 

. ἐλευϑέραν ἔχειν. 

ἀλλήλοις Βαθδυάῖθη5. 5:64 δαΓ ΠῚ 
ΤΑΙ ΟΠ Πα 65, ααᾷ6 ὉΠ]|1π8 
᾿ησυδθ ἰορῖθιβ ἐοπνοπῖαι δὰ 
ἜΧΘΠΙΡ Ϊ5. σΟΙΩΡΥΟθ Θέμιν, Μ816 οοτία 
οὐτη πος Ιοοο οομηροηϊίαν ΨΠΠ 
ὅ0, ὅ, αὶ νὶάθ δάη. οἱ 5βα, ἢε- 
ἴη46 οὐπὶ ἰοἴϊι5. βϑηίθηιίδθ τϑίϊο, 
αυδ]επὶ μὲν--- δέ ρατιίοι]αα οβίθη- 
ἀυπί, ρΡοβία]οι, τὸ οομ γανῖα οοη- 
{γαυὶὶθ γϑἀαδηΐαγ, πΠΊΘΠΙΓΟΥ ΠῚ 
᾿πίϑν 8586 Ορροβίἰουτιηὶ 66 8 Ὀ}Π185 
14 τανθαίᾶ ἐδύ, αὐ ΒΡ ΘΡΙΟΥΙ πεξι- 
ϑόμενοι ποῃ ἀπιστήσαντες γ6- 
βροηάοαί, 1ἴὰ φιοα ππὰπὶ ᾿Ρ5ΟΓῸΠῚ 
γΘΡΟΥ ΠῚ ΠΟΙ ΟὨΪ 15 ΟΘΟΙΏΠΙΟ- 
ἀδίαπι οβϑῖ, ϑεὰ ἣν ὑπακούσω- 
μεν, ἀαΑπΙ  τιᾶ πη ὑπακούειν εου- 
ἰτατίατη υἱπὶ Παθθὶ δία π8 πόλιν 

Νϑαια πη ΡῚ5 
500 Ιἰο000 ἀμυνούμεθα εὐ. οὐ 
περὶ τοῦ τιμωρήσασϑαΐ τινὰ 
Ἰπίου 56. τϑΐθυαηίαγ, αυᾶθ ΠῸΠ 
ΤῊΪΠΒ 6 ΘΟΠΙΓΑΥΪα ὈοΒίἃ 6558 
ΕΧ ἰρβοῦμ 5θηἰθηίία δἰιοοῖ. 
Ἐχ εἃ γϑῦῸ α8πὶ ἔδοϊ πη 6Π16}}- 
ἀαίίοηθ ἃ αἰτᾶαιιθ ρᾶγίθ ἴθ πᾶ 
αυδθ ἀδθθηΐ τηθ γα ἰπδίο ογάϊπο 
5101 Ορροπιπίασ, Ιλ 6 πὶ 56η- 
ἐθητϊα 6 ΘΟΠ ΡΠ Δι Οἢ πὶ Παῦθ5 ΠῚ 
40, 4. --- οὐ περὶ τοῦ τιμω- 
ρήσασϑαι, πο δὰ πἰοἰ5ο 6 η- 

ἀπιῃ ΑἸϊᾳ πα Θ ἷ. 6. ὩῸη ἰίᾷ αἱ 
ἀθ π|οϊβοθμο ἀϑαίαν. Οἱ, δάῃ. 
1ΠΠ 4ὔ, 6. --- ἄγαν εἰ τύχοι- 
μὲν, ϑϊ ναϊάθ ποθ ΐβ γ65 5π0- 
ΟΟβϑουϊί, βΒ' ρυϑθοίατο ΠΟ 15- 
ὁαπὶ ἃ οἷ Τῇ ἔιυαονῖι, {ΟΝ ;9 
ἣν τὰ ἄριστα πράξητε. ἐς) ΠΥ 
16. εἰ ροβίροβίιο οἵ, δάη. 1 10, 
ὥ. 68, 1. δΔάπ, ΤΥ 4,1, ἀ6 ἐν αὶ 
ΓΙ ΟΝ ΘΙ 6556, οἵ δάπ. ΠῚ 82, 

, Ν 4 

-- φέλοι μὲν ἂν. ἀπ πος 
1465 υὦὐ φέλοι οἱ διάφοροι; 
τοῖς ἐχϑίστοις ει οἷς οὐ χρή 
ἰηνίσθιη. ΟΡΡοΒαΐί, 50 ορροβαϊῃ 
οἰἶαπι γιγνοίμεϑα ἂν εἰ κατ 
ἀνάγκην γιγνόμ εϑα, ἴϊὰ αυϊάοπι, 
αὐ ορίαιϊνι5. 84 ἄν 6οχ 110 ἱπαϊ- 
οδιϊνο ΒΌΡΡΙθμάιιβ 5ἰ..9ς. Ηφττη. 
ἸΙ. ἃ, Αἱ αἱτυπηαθθ ῬδΥΙΤῈΓ οοΓ- 
{πΠηῚ Θδύ πάπα ἈΠ} οαβα ἀρρᾶ- 
Γαΐ, ΟΌΓ Δἰύθυ πὶ 16 Πῖ5, 8] 060} ΠῚ 
σοπμῇ ἀθη 5. δπαπίϊοίαν. ΤΠ εῖπαάθ 
Παθο ναίϊο 18 χθιηρ}ῖβΒ ἀδϑεϊαία 
εϑύ οὐ ἰδπὶ ἴδ 0}}}5 δπιθπααίϊο γε- 
γνοίμεϑα, υὖὐ ᾿ᾶπο τηθαϊο ἃ ΠῚ 
Ἰοοο δάῃίθεθνθ πὰπο ποὸη ἀα]- 
ἰ61η118. 

Ολρ. 64. 8 1. ἀρχόμενος. 
ὅ9, 1. -- πόλιν... παρεχό- 
μενος. ΟἸ ΤΡ ΝΣ Τὴ ἃ Χὶἰ ΠΊ ἃ [ἢ 
ΔΙ] ΟΡ αΠ 5. νοὶ] οἷ διοίοτσὶ- 
ἰαίθη) φῬγυοΐθυθῃβ οὐ δᾶ πῖ- 
[θη 5. ΡῬΔΓΌΠΙ τϑοίθ ϑί6ρ}. ἷἴπ 
ΤΊ65.7. 4 ἈΠ] Δ ΠῚ παρέχεσϑαι 
ἴίαᾳ αἴοὶ ν]αϊπηιβ δὰ 11] 80, 1; δϑί 
Ῥοίϊὰ8 Πὴ ἃ ΧΙ ΠῚ ἃ ΠῚ οἷν (τα 16 πὶ 
ΘΧΒΙθΘη5 (πο85: οἷῃ 56} 
θγοΒ56 δίδάιί ἀδυβίθ]]6η), 
ἴα αὐ 'ρ886 ῬτῸ πιαχὶ πιὰ οἰν ἰδία 
5Βῖ. Οἱ, 85, 6. Ηργοᾶ. ὙἹΙΙ 101. 
-- προϊδόμενος αὐτῶν, "5 



τοὺς δὲ ἄλ- 
λους τὴν αὖ- 
τὴν πε οϑυ- 
μέαν ἔχειν. 

καλόν τε εἷ- 
ναι καὶ ξυμ- 

φορον. 

119 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Δ, ξδ΄. ξε΄. 

ξυγχωρεῖν, καὶ μὴ τοὺς ἐναντίους οὕτω κακῶς 
δρᾶν ὥστε αὐτὸς τὰ πλείω βλάπτεσϑαι, μηδὲ 
μωρίᾳ φιλονικῶν ἡγεῖσϑαι τῆς τὲ οἰκείας γνώμης 
ὁμοίως αὐτοχράτωρ εἶναι καὶ ἧς οὐκ ἄρχω τύχης, 
ἀλλ᾽ ὅσον εἰκὸς ἡσσᾶσϑαι. καὶ τοὺς ἄλλους δι- 

καιῶ ταὐτό μοι ποιῆσαι, ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν καὶ μὴ 
ὑπὸ τῶν πολεμίων τοῦτο παϑεῖν. οὐδὲν γὰρ αἰ- 
σχρὸν (ὃν) οἰχείους οἰκείων ἡσσᾶσϑαι, ἢ 4ωριέα 

Βεκκου, Ὑυϊσαίδῃη προειδομένους... αὐτούς τυγϑι5 αφυϊάδηι ἀ ἴδῃ - 
αἴ Κτοι!, Θυδοϑβί, Το, 1 Ρ. 11, 56 οἱ Π05 γδβροῃάϊμηιβ ἴῃ ΟΟμητηθηΐ. 
δηΐαι. βία. 1842 Ρ. 1381, Απρτηθπίατη ραν οἱ ρὶϊ Δ 0Γ. ΠΟ βιιβία!!- 
ται, αυοά νἱεἰτπηὶ ν 15. ἀοίθη θυ ποὶθθατηιβ, Νὰπι αἀὰδθ οἰπβ δὰρ- 
τηθητ! Ἔχθπιρία Αἰουθθαηίαγ (Ἀ6βοῃ. 1165. θη. ΧΙΧ 258, Ὀίοην5. 
Αηΐ, 1 θὅ. ΝΠ 42. Τιυοὶ. Τοχ. 89. (855. Ῥίοη. 1Π| 10, 8. ΠΙΧ 
28, 8), 6 σογγχϑυῦιηΐ ΠΟΥ 551111 δαϊίουθβ, 

ί(ᾳυδε 68, ἃ οχροβίία 5.0) ΡΤ ο- 
νἱβῖ8. 6 ρεποί, νἱὰθ. Μδίῃ. 
σι 919... θοροῦ, 1. 19]. 10] 
159. 839. Αὐτα Ὑμιογάϊαϊ 
ΠΟΠΠΙΠΊα δ ἰάοπι εδί δίαιιθ 
ταῦτα. Οοηΐον ΠῚ θ0, 4, ἔγϑαῖιθι- 
ἰοπὶ ἔουπιϊαπὶ δι᾿ αὐτό (1 2. 18. 
98, ΙΝ 58 4].} οἱ 8άη. [ 144, 4. 

ξυγχωρεῖν. Ῥοτγί. σοπ- 
πος Ἐπ ἔδοονυβ ἱπίευρτγο- 
ἰαἰ5 δϑί, 568 νι ἀθίῃν γαΐθγα δὶ 1- 
αὐυϊὰ οοποράοτγοα, τοπηιὶίίονθ 
ἀε ἴᾳτε 880, π΄ τὸ ξυγχωρεῖν 
22, 8; π|8]6 οογία βαρ] οδὶ ΒΘΓΗ]Ι. 
5Ύπι, Ρ. 180. -- τῆς τε οἷ- 
κείας... τύχης, εχ᾿ὶπιϊ δ Γ8 
16. ΒΆΠΙΤΠΔ ΠῚ ροίθϑβίδ( τη 
[46 416] πᾶ θ δια οὐ ἰπ πὶοδη] 
νοϊιαπηίδίοπι οὐ ἴῃ Γογίπ πηι 
(Ρουί.), 1. 6. πιὸ δθᾷὰδ ἔογίυ- 
"86 δίᾳαιι6 (πο ᾿ἷἰπὰ5 ἴοτ- 
ἔππᾶδ 48 Π}} ΤΠ ΘΟΓ ΠῚ 60η- 
Β. ΠΟΥ πὶ ΔΥὈ Τὰ ἢ 6586, Οὗ 
ΘΠ Γα 51Π}}ΠΠ{6ὸ 0 ἰηνουίθηάα 1 
120, ὅ. 140, 1. --- ἡσσᾶσϑαι, 
ἂς ἴᾳγτο 60 ἀἄροράορτιο, αἰ115 
οοάοτο, ΟΝ 8.8 οἱ δάη.1 77, 1. 

8 3, ταὐτό. ΝοΙ͂ὶ ταὐτόν 
ἀοβίάθγαυθ ργορίον Βαϊ. ἄν, 
γηᾶχ. ΠΡ, 414 (οα. 1), Ια. δὰ 
Χρη. Απδῦ. ὟἹ 4. 9. -- τοῦτο 
παϑεῖν, 5611. τὸ ἡσσᾶσϑαι. 

8 8, οὐδὲν γὰρ αἰσχρὸν 

(ζῦν». Ἐπαπιϊδίαπα, ἴῃ οσαΐα5 ἰπῖι10 
ἢδδθο ἰθρππίαγ, ἰΐ8 ἴῃ οοἀά, 56γὶ- 
Ρύμηι δϑί, αἱ πηῖγα νοὶ ροίϊα5. π}}ἃ 
γϑγθου πὶ ΘΟΠΔΟΓΘητα ενϑδαδί. 
Ωυὰ οηΐπὶ δἰθὶ ν θὴρ ΡΓΟΠΟΠΊΘΩ 
γοἰϑιϊν τη οἷν, νἱχ α}}0 πιοάο οχ- 
ρβάϊα5. Νβαϊιθ βηΐτη ἐχ 60, φυοᾶ 
ἴπ ἐθπιροῦα θ6ΠΠ απ σογθηΐ, ἀθίπαα 
Ρϑοοπὶ ἴδοϊθηΐ, ᾿ῃ 6}! 6 σῖτα παυά 
ἴαΓρΡΘ 6588 ἀοπιθβίϊοοβ ἀοπηθϑίϊοὶβ 
οράδγθ, 56α ᾿ρβδηι ρ8οὶβ ποπεϑβίϑ- 
(θη ΡοίϊὰβΒ Ὀ6}]1 οομηροπομηαὶ 
ΟἈ58Π| 6588 ραίεί. Νβαὰο Ηδθγπιο- 
ογαίοβ. ἰά, ααοὰ 510} 16 5105 Ρ6τ- 
ΒΙΔΒΌΓΙΒ Θϑ, π}}} δαἀάϊία οοη- 
ἀϊοίοπα δι οαιδα ᾿(ἃ ῬΓΟΠΌΙ ΔΓΕ 
Ροιοδί, αιδϑὶ αὐᾳάὰθ δνθπ "ΠῚ 
βἰι, Οδγίθ ἴῃ οἷβ αὰδθ ΒΘοι Γ, 
αὶ ἀθ ΑΘ  σΘἢ15 56 110 δϑί, 400 - 
το δάνθγϑιιβ "05 586 σ'θβϑίαυὶ δἰ πί, 
δὐἀϊαηοία οοπἀϊοϊ ΟΠ Θ ην σωφρονῶ: 
μὲν οἰοαυϊίατ, [άπ ὄν ροβί 
αἰσχρόν οχοϊάϊδδθ Ραΐδτηι5 60- 
46. ΟἸΪ550 δὰ 5ΒρΡΙ Ομ δπὶ ᾿ὰπ- 
οἰαγδηι οἵ ᾿ηβουί 6586, 4υοά 
ἰάσπι ἴῃ αἰϊαᾳαοί ΠΠπν}8 Τα οί 6556 
νἱάϊπιιιθ βὰ. ΠῚ 87, 2. Ψοῦθα 
οὐδὲν αἰσχρὸν ὄν ρατίίον Ιόσαπ- 
ἰὰν ἀρυὰ ΤΉ ἂς Βρορ. θῦθ ". 
ΟἿ, Κταορ. αν, 8 ὅθ, 9. δάμ. 7. 
- Οὐ λοττο, τινὰ Δωριέως. 
Ηδθο οἷβ, αὐδθ ἀθ Ολιηδυϊηδοῖβ 
Π| 86 ὨΒΙΓΔηΐαΓ, ΠΠαβίνας ΠῈΪἃ5 
ΘΟΙ ΓΘ ὴ5. οἰΐϊδπὶ ΠῚ 90, 1. 
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τινὰ Δωριέως ἢ Χαλκιδέα τῶν ξυγγενῶν, τό τε 
ξύμπαν γείτονας ὄντας καὶ ξυνοίχους μιᾶς χώρας 
καὶ περιρρύτου καὶ ὄνομα ἕν κεκλημένους Σικε-- 
λιώτας. [οἱ] πολεμήσομέν τὲ, οἶμαι, ὅταν ξυμβῇ, 
καί ξυγχωρησόμεϑά γε πάλιν καϑ'᾿ ἡμᾶς αὐτοὺς 
λόγοις κοινοῖς χρώμενοι" τοὺς δὲ ἀλλοφιλους 
ἐπελϑόντας ἀϑρόοι ἀεί, ἣν σωφρονῶμεν, ἀμυνού- 
μεϑϑα, εἴπερ καὶ καϑ' ἑκάστους βλαπτόμενοι ξύμ- 
παντὲς χινδυνεύομεν, ξυμμάχους δὲ οὐδέποτε 
τὸ λοιπὸν ἐπαξόμεϑα οὐδὲ διαλλακτάς. τάδε 
γὰρ ποιοῦντες ἔν τε τῷ παρόντι δυοῖν ἀγαϑοῖν 
οὐ στερήσομεν τὴν Σικελίαν, ᾿ἀϑηναίων τε ἀπαλ- 
λαγῆναι καὶ οἰκείου πολέμου, καὶ ἐς τὸ ἔπειτα 
καϑ' ἡμᾶς αὐτοὺς ἐλευϑέραν νεμούμεϑα καὶ ὑπὸ 
ἄλλων ἡσσον ἐπιβουλευομένην.“΄ 

8 8. 

καὶ περιρρύτου.  επιθίν, 
περὶ σχηω. ἃ 118 Θουκυδίδης 
χἂν λαβῃ παρὰ τοῦ ποιητοῦ 
ι, ἐδέως αὐτῷ χρώμενος ἴδιον 
τὸ ληφϑὲν ποιεῖ. οἷον. ὁ μὲν 
ποιητὴς (θά. τ΄, 112) ἐπὶ τῆς 
Κρήτης ἔφη Κρήτη τις γαῖ᾽ 
Ἐστὸ ἘΣ. περίρρυτος ... ὁ δὲ 
Θουκυδίδης ὁμονοεῖν τοὺς 
Σικελιώτας καλὸν οἴεται εἶναι 
γῆς ὄντας μιᾶς καὶ περιρρύ- 
του, καὶ ταὐτὰ πάντα εἰπών, 
γὴν τε ἀντὶ νήσου καὶ περίρρυ- 
τον ὡσαύτως, ὅμως ἕτερον 1έ- 
γξιν δοκεῖ, διότι οὐχ ὡς πρὸς 
μέγεϑος (γε: ροιΐυ8 δὰ ᾿ἰπβυῖδε 
ἠοΟΙΟῃ ΘΠ οἰγοα! αι ἀπά δπὶ σοῦθο- 
γΏ ΠῚ ΘΧ ΡΥ ΘΠ 81), ἀλλὰ πρὸς 
ὁμόνοιαν (Ι. 6. ὦ ἀεπιοπβίνδη- 
ἄτππη ΘΟηΒΘη Δ Πθι. 6556. ἴπϑαϊα- 
ΠῸ5 6556 ΘΟΠΟΟΓ 65, ΟἰΠὶ αν Θμ τὶ 
δἰ ηΐ Ἁ ΘΟΠΒΟΤΙΪΟ ΔΙ ογ τα) αὐτοῖς 

ἐχρήσατο. 1,ερὶ γοσαθελιπι δἰϊδτι 
ἃρυὰ Ὀϊοά. “δὶ Αὐίβιϊα, ἀοοοὶ 
ΒΙοομιῇ, Αἀά. Χεη. ἀθ ὕει, 1, 
Ἰ εὖ ἀε 1,αἱ. οἵτο α τὴ [] ὰ ὰ 5 Καθ θ5. 
π-ονομα... κεκλημένους. 

ΤΗυοΥ 1419 ὟΟ]. 11, ϑ6οῦ, 11. 

τὸ δὲ ξύμπαν οοἀα, ΟἿ, δάπ, ΠῚ 40, 4. 

Οἵ, δάπ. Π| 87,1. -- Σικελιεώ- 
τας. Βεοβρίοιυ δα Ηθυμπηοογαίθβ 
αἃ 605 50105, 4ιογιηι ἰοραῖ δά- 
δγδηῖ. ὙἹα, ο. ὅ8. --- ξυγχωρη- 
σόμεϑ'α γε. Ῥανίίουϊα γε δα αϊία 
εϑὲ., αἱ ξυγχωρησόμεϑα ΡΓὰΘ 
ψδιθο πολεμήσομεν τηδίοτα νἱ 
εἰξεγαίαν, Νϑῆρθ ϑβιυρονγίουθβ 
ΠΟῸΠ ἰᾶπη οαιβἃ ΟΟὨ ποίαν, ΟΡ 
ΠΟΥ μἀΠῚ 510 ὈΘΙΠ πὰ ἀαδ ΠῚ. ΟἿΓ 
ΦΟΠΙΡΟΠΘΠΔ ΕΠ), -- λόγοις, 601- 
Ἰοᾳυΐϊ:5, οσοπϑαυϊίδύϊοπὶθ 8, 

8 4. ἐπελθόντας, ποπιϊ- 
Εἶνε οοηΐτᾶ Π05 ργοΐεοίο8. 
Θρροβίψιιπι οϑβύ ξυμμάχους οἵ 
διαλλακτάς. -- ξυμμάχους 
δὲ οὐδέποτε κ. τ. Δ., πρ4ᾳὰ 6 
νΕΓΟ οὐϊδ 608. ὉὈΠῚ4 8 

Ροβίμϑδο βοοΐοϑ ἃΓΟΘΒ56Π1885 
δαὶ Ρδοὶ ἔἸ οα 0068. ῬΥΟΧΙΠΠ ΠῚ 
Ἰθῖταν νου ἐπαξόμεϑα ΟὈϊδοία πὶ 
68: τοὺς ἀλλοφύλους. 

8 δ. ἐς τὸ ἔπειτα. Οἱ. 
ἐς ἔπειτα ἴ 180, 2 εὐ ρΡεΓρεπάβ 
ἀἸβουϊ ΠΊ6ῃ, 

8 



114 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ξε΄. ἕς΄. 

σπονδαὶ ῶν θῦ, Τοιαῦτα τοῦ Ἑρμοκράτους εἰπόντος πει- ἶ 
πΘ ὧς ον ϑόμενοι οὗ Σικελιῶται αὐτοὶ μὲν κατὰ σφᾶς αὖ- 
τῶν ᾿λϑηναί- τοὺς ξυνηνέχϑησαν γνώμῃ ὥστε ἀπαλλάσσεσϑαι 
Ἐ Πγεοόνεε το πολέμου ἔχοντες ἃ ἕκαστοι ἔχουσι, τοῖς δὲ 
ουσιν, ἐφ᾽ ᾧ Καμαριναίοις Μοργαντίνην εἶναι ἀργύριον τακτὸν 
Ἂ ἽΕΠΡΗΣ μεὶς τοῖς Συρακοσίοις ἀποδοῦσιν. οἱ δὲ τῶν ̓ ϑηναίων 

ὑμμαχοι παρακαλέσαντες αὐτῶν τοὺς ἐν τέλει 
ὄντας εἶπον ὅτι ξυμβήσονται καὶ αἱ σπονδαὶ ἔσον-- 
ται κἀκείνοις κοιναί. ἐπαινεσάντων δὲ αὐτῶν, 
ἐποιοῦντο τὴν ὁμολογίαν, καὶ αἵ νῆες τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων ἀπέπλευσαν μετὰ ταῦτα ἐκ Σικελίας. ἐλ- 
ϑόντας δὲ τοὺς στρατηγοὺς οἱ ἐν τῇ πόλει ᾿4ϑη- 
ναῖοι τοὺς μὲν φυγῇ ἐζημίωσαν, Πυϑόδωρον καὶ 
Σοφοκλέα, τὸν δὲ τρίτον, Εὐρυμέδοντα, χρήματα 
ἐπράξαντο. ὡς ἐξὸν αὐτοῖς τὰ ἐν Σικελίᾳ κατα- 
στρέψασϑαι δώροις πεισϑέντες ἀποχωρήσειαν. οὔ- 4 
τῶ τῇ γε παρούσῃ εὐτυχίᾳ χρώμενοι ἠξίουν σφίσι 
μηδὲν ἐναντιοῦσϑαι, ἀλλὰ καὶ τὰ δυνατὰ ἐν ἴσῳ 
καὶ τὰ ἀπορώτερα μεγάλῃ τε ὁμοίως καὶ ἐνδεε-- 

Ολρ. 6ὅ. 8 4. τῇ τε παρούσῃ οοἀᾷ. Ιοπσε ῥ᾽] αγίπιὶ οἱ ορ ϊην ; 
ΡῬᾶτποὶ τὲ οἵ. Ἐπιοπά. Βεποαϊοίαβ. Οὗ δᾶπ. 

Οὰρ. 6ὅ. 8 1. αὐτοὶ... 3. αὐτῶν ... ὄντας, 
ξυνηνέχϑη σαν) ὡμονόησαν 
ἀλλήλοις καϑ' ἑαυτούς, μὴ 
κοινολογησάμενοι τοὺς λόγους 
τοῖς ᾿᾿ϑηναίοις. 5610]. --- ἔχον- 
τες... ἔχουσι. Οἵ, δάπ,. 1 
140, 2. -- οργαντένην. 
Ουπὶ ορρίἀπτη ἰμίον ϑυγϑοιιβαβ οἱ 
Οαδίαπαη δὰ ϑυπδοί πη 5βἰυα πη 
Οδπιδυϊηδοὶ ἔθηθγα ΠῸη ΡοΟίπουϊηΐ, 
δὺς ἴῃ ποιηΐηθ νοὶ ΜΟΥ ΔΗ ΓΙ Π68, 
ῬΓῸ αυᾶ ἔογβιίδη ἀ6 Μοίιπσαθ 56ὰ 
Μοίγομδθ στο οορίΐθβ, ν8ὶ Ο8- 
ΤΩΔΥΪΠΆΘΟΓΆΙΗ, ΡΓῸ 48 Οαία- 
Πᾶ60Β ΘΧΒΡΘΟοίανουβ, ΠΘΟΘ588 δϑί 
ΘΥγαϊι πὶ 6886, δι Ῥγϑϑίο πο- 
εἰββι πιάση ᾿ΠΠατὰ ΜΟΥ ἢ Ἶπ6ὴ. ΑἸ ΓῈΓ 
οἰπαβάθμη ποτηϊηἶβ ἰοο5. ἰμΐου ὃ υ- 
Γϑοι588 οἱ Οδπιδυῖηᾶπι [που ϊζ ρου - 
τοι, Ηοο ρῥίδοεὶ ΒΙοοηιβοϊάϊο. ΟΥ̓, 
ἰδιθη ΗοΪπὶ. Ηΐβι. ὅ51ο, ΤΡ, 408, 

ΑἸπθηϊθηβίππι ἀθο65. --- κάκεξ: 
νοις, ΑἰΒοπἰθηβίθα5, ααἰ αβοῦπι 
Β0108 ΠΟΟΓΟΒ. ὕπηο ΘΟΙῚΡ ΟΒ᾽ ΟΠ 6ΠῚ 
ΠΟῚ ἴροϊββο ΟΥ̓ ὅ ἀϊβοθιηιιβ. “-- 
ἐποιοῦντο. Οἵ, δἄη. 10, 1, 

8. τοὺς μὲν... ἐπρά- 
ξαντο. ἴὃὃ6 τὸ οἵ, Αὐϊϑα, 1 
Ρ. 8714 οὐ 8680], Αὐϊβίορ!ιν. Ν 65. 
40, ἂς ἐπράξαντο, (πιυϊια πη) 
ἐχορογαηΐ, οὗ, ΥἹ 584, ὅ. ὙΙΠ 
δ, .ὃς. δ... 

8 4. τῇ γε παρούσῃ εὖ- 
τυχίᾳ χρώμενοι, απαΐὶρρε 
αυἱ ρΥδ656}ιὶ ἴογια πᾶ ατ8- 
τοπίατν, Β πον εὐτυχίᾳ κε- 
χρησϑαι ῬΙαι, Μεη. 72 ἃ, τοι- 
αὐτῇ τύχῃ χρῆσϑαι 1ωγ8. Χ 25, 
τῇ παρούσῃ καταστάσει χρῆ- 
σϑαι ΟΔ858. θΪο ΧΧΧΥῚΙΗ 8, 1. 
Ὧς γε Ρϑυιίουϊα δὰ ραν οϊρίατη 



μα. 
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στέρᾳ παρασκευῇ κατεργάξεσϑαι. αἰτία δ᾽ ἦν ἡ 
παρὰ λόγον. τῶν πλειόνων εὐπραγία αὐτοῖς ὑπο- 
τιϑεῖσα ἰσχὺν τῆς ἐλπίδος. 

6060. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους Μεγαρῆς, οἵ ἐν τῇ Μεγαρέων 
)λ ζό πό τὲ ᾿ϑηναίων τῷ πολέμῳ Βπτὰ πα σεῦν. πόλει πιεζόμενοι ὑπό ῃ μῷ), “των τινὲς 

ἀεὶ κατὰ ἔτος ἕκαστον δὶς ̓ἐσβαλλόντων πανστρα- κρύφα λό- 
’ [ σοι Ξ τιᾷ ἐς τὴν χώραν. καὶ ὑπὸ τῶν σφετέρων φυγά- ΤΡ ΔΉ Ὸ ες 

δῶν τῶν ἐκ 11Πηγῶν. οἱ στασιασάντων ἐχπεσόν-- ποκράτη καὶ 
“Μημοσϑένη. τες ὑπὸ τοῦ πλήϑους χαλεποὶ ἦσαν λῃστεύοντες, 

ἐποιοῦντο λόγους ἐν ἀλλήλοις ὡς χρὴ δεξαμέ- 
νους τοὺς φεύγοντας «ὴ ἀμφοτέρωϑεν τὴν πόλιν 
φϑείρειν. οἵ δὲ φίλοι τῶν ἔξω τὸν ϑροῦν αἱ- 
σϑόμενοι φανερῶς μᾶλλον ἢ πρότερον καὶ αὐτοὶ 
ἠξίουν τούτου τοῦ λόγου ἔχεσϑαι. γνόντες δὲ 
οὗ τοῦ δήμου προστάται οὐ δυνατὸν τὸν δῆμον 
ἐσόμενον ὑπὸ τῶν καχῶν μετὰ σφῶν καρτερεῖν, 
ποιοῦνται λόγους δείσαντες πρὸς τοὺς τῶν ᾿48η- 
ναίων στρατηγούς, ᾿Ἱπποχράτη τὲ τὸν ᾿Δἡρίφρονος 

Ρεγπμοπιὶ οἵ, 86, 2. ΠῚ 68, 3, ἐκ Πηγῶν. Ῥερὶβ ἰρσίταν, ἀ8 
- κατεργάξεσϑαι) νικᾶν, 
5680], Οἵ. άπ. 86, 2, -- αοἰτέα 

Ε εὐπραγέα. Οἱ, ΙΥ 17, 4. 
Τῶν πλειόνων -- ἐ ἐν τοῖς πλεί: 

οστοῖς πράγμασιν. - ὑποτι- 
θεῖσα. Οἵ. δάπ, 1 188, 2. -- 
ἰσχὺν τῆς ἐλπέδος, 1. Ὁ. 
ἰσχυρὰν ἐλπέδα, Ῥτορν, 8Ρεῖ 
γἱβ ΟΥ 6 ΠῚ. 

ὕαρ. 66 5ᾳᾳ. Οὗ. διοά. ΧΗ 
606 οἱ ἀβ νἱοϊπῖϊβ Μδϑρᾶγαθ [Ιοοὶβ 
ὥρτγαϊί, ἀρᾷ ἄγη, δά, 2 νό]. 1 
Ῥ. ὅ40 54ᾳᾳβ. Βιυγβίαῃ. ἄβοσυ, 1 
Ῥ. 8378 5αα. 

81. πιεξόμενοι τῷ πο- 
λέμῳ. Οἵ, ΑΥβίορῃ. ΟΝ 
101. --- ἀεὶ κατὰ ἔτος ἕκα- 
στον. Οἷ. δάη. 11 8ὅ, 4. 
δὶς ἐσβαλλόντων. Ἐχ τε 
ογθίο Ῥαθ]οο, Οἵ, ΡΙαι, Ρρυῖοὶ, 
ο. 80 δὲ ὕΠ|πἰ|ὸ ἢ. 46 ὑβθρῃΐβιῃ. 
Μεραγ ῥ. 86, αἱ ποῦ ἀϊδιίησιθη- 
ἀμὰπὶ ἀοοθὶ ἃ ἀβογθίο 1 139 οοπι- 
τηθπηολαίο, Οδίουαπὶ δαὰ, Ρᾷᾳιιβ, 
1 40, 8 εἱ βιρτᾷ 1 81, --- τῶν 

ααΐθαβ ἄ δάῃ, 1 108, μι εἰ Ρο- 
{{{| δγαπί, -- στασιασάντων. 
Οἵ, δάη, 86, 8. -- τοῦ πλή- 
ϑους. Ροραυΐατα ἰσῖταν. ἱπηρο- 
γίαπη. δι ἴδπὶ ἃπίθ ἤδη 566]- 
ἰομθπὶ ἔπϊῤ δὰϊ δα οοηβιϊ αὐ πὴ 
εβὲ Μεραυὶβ εὐ βουνϑίιμη 8616 
δὰ ο8, 486 ο, 74 πανγαίᾷ βιιηΐ, 
Οἵ, Βοποθῖη, Απηΐϊᾳι. ἰἴᾳτ. ΡᾺ0], 
α΄. 1. 94. 

8. 2, ἠξέουν... ἔχεσϑαι. 
ἘΝ νασέ Ραταθαπί, 
αὖ ΓΘ ὈΓσΟΤοπὶ, Ηξίουν 
ΠΠθδτῖιβ τοδὶ: Ροϊοϑὲ διάεραπί 
[ο΄. ὙΠ 68, 1]; ἔχεσϑαι ρτο- 
ΡΥ ΔΒ Δ ΘΡΘΓο, δογϊίθυ ρ6᾽- 
56 4πὶ, ἂὐ [Υ̓ 49, ΤᾺ Κι ὁ ἢ Πα 
Ροβίγοπιο λόγον γα]οὶ τό τὰ, 6 
αι Δροθαίΐαν.“ ΒΙοΟηΐ, 

δ ἕξ ΟἹ «προστάται. ΟΥ. 
δάη. ΠΙ ΤῸ, 8. -- μετὰ 
καρτερεῖν, 560 τὴ ΤΟ] ΘΓ ΓΘ, 
ἄυτᾶτε. --- Δἀρέφρονος. Ηππο 
6588. Ῥογῖοἢ 8. ἔγδίγοη βυβρισαίαν 
ὙΊΒΟΠοΡ ἰῃ Μυβ. Ηρὶν. 1 ρ. 8176. 

85Ὲ 



οἵ δὲ ἐς τὴν 
Μεγαρίδα 
πλεύσαντες, 
καὶ ἐνέδραν 
ποιησάμενοι, 
δόλῳ τῶν 

προδοτῶν τὰ 
μακρὰ ,είχη » 
ἐσελϑόντες 
αἵροῦσιν. 
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καὶ Δημοσθένη τὸν ᾿ἀλκισϑένους, βουλόμενοι ἐν-- 
δοῦναι τὴν πόλιν καὶ νομίζοντες ἐλάσσω σφίσι 
τὸν κίνδυνον ἢ τοὺς ἐκπεσόντας ὑπὸ σφῶν κατ- 
ελϑεῖν. 

ἑλεῖν ᾿ϑηναίους (ἦν δὲ 
ἀπὸ τῆς πόλεως 

ξυνέβησάν τε πρῶτα μὲν τὰ μακρὰ τείχη 
σταδίων μάλιστα ὀχτὼ 

ἐπὶ τὴν Νίσαιαν τὸν λιμένα 
αὐτῶν), ὅπως μὴ ἐπιβοηϑήσωσιν ἐκ τῆς Νισαίας 
οἵ Πελοποννήσιοι, ἐν ἡ αὐτοὶ μόνοι ἐφρούρουν 
βεβαιότητος ἕνεκα τῶν Μεγάρων, ἔπειτα δὲ καὶ 
τὴν ἄνω πόλιν πειρᾶσϑαι ἐνδοῦναι" ῥᾷον δ᾽ ἤδη 
ἔμελλον προσχωφρήσειν τούτου γεγενημένου. 

01. Οἱ οὖν ᾿4ϑηναῖοι, ἐπειδὴ ἀπό τε τῶν ἔρ- 
γῶν καὶ τῶν λόγων παρεσκεύαστο ἀμφοτέροις, ὑπὸ 
νύκτα πλεύσαντες ἐς Μινῴαν τῆν Μεγαρέων νῆσον 

᾿ ὁπλίταις ἑξακοσίοις, ὧν Ἱπποκράτης ἦρχεν, ἐν ὀρύγ-- 
ματι ἐκαϑέζοντο, ὅϑεν ἐπλίνϑευον [τὰ τείχη] καὶ 

- 3 , 

ἀπεῖχεν οὐ πολυ. 

ἀρ. 67. 8 1. ἐπλένϑευον. 
Τ. Ε΄ Τυρά, Νιμά, Μοβαὰ. Ῥϑιπι, Αὐ, εἰς 'Ρδη. 
ἐπλινϑεύοντο, αυοά ρᾶυ]ο Α]1ἃ νἱ 

-- ἐνδοῦναι, ἰτᾶάδιο, ἀε6- 
ἄογο 6 ποὺ δυϊι5. νοῦῦὶ ἀ88 
οἷ, Ἰπίογργ. δα. Υ 62. 

8 4. τὰ μακρὰ τεέχη. Οἱ, 
1 πΙ 055 τὴν δέ Βυρρ!. τὰ 
τείχη. --- ὀκτώ. Αρυὰ ϑιέγδῦ, 
591 Νῖίβαδοδ ἃ Μερϑυὶβ τοπιοίᾶ 
ἀϊοῖταν δέκα καὶ ὀκτὼ σταδίους, 
εὐ δρυὰ Τηπογάϊάοπι δὰΐ ἃ Τπὰ- 
ογάϊαθ ροίϊι5 αυδι ρα ϑίγαθο - 
ΠΘΠῚ ΘΙ αι Π] 6558 οαπβθηΐ Μδη- 
ηρτί. ἄταθο. Ρ. 844 εὐ ἄγη, δ} 
05 οὐ αυἱ οἷβ 556 ῃ 0 1800} ΡΓῸ- 
Ὀδᾶτγα βίυᾶοὶ Κγυβ. Ηδ]}. 1 1 ρ. 
806, ϑεὰ δίγαθοηὶ αϑβϑης θη} 
6856 ἀοοσοί οἰϊδηὶ [68 Κ. ὅτᾶθο. 
βορί, Πρ. 402. Τοῦ ἀθ ἰοὺ 
ἀϊββθηβι ὄργαιί, 1, ἀἅ,. Τυογάϊ- 
ἀοπὶ (ἈΠΊΘηΏ δυοίουο πὶ ΒΘΑ ΔΙῸ 
Βαγβίδη, ἀθορν, 1 Ρ. 878, -- τὴν 
Νίσαιαν τὸν λιμένα. Οὴ, 
δάη, 1167, 2, -- βεβαιότητος 

: Μεγάρων, αὶ Μερατὰ 
{ναὶ 8 ἰΘηοΥθαΐ, Ρουίς -- 

" Ε [ἢ 

τὴν ἄνω πολιν. Οἵ, δάη. 1 

οἵ δὲ μετὰ τοῦ 4Δημοσϑένους 

455. ΟἹ. (ἷὸ ἃ ργ. τὩδη.) Μ. 
οὐ 6 δοῦν, ἀυρ. 

Ιδϑῖταν 1 78. 

98, 17. ἔμελλον, ΒῸΡΡΙ. 
οὗ Μεγαρῆς. -- τούτου γε- 
γενημένου, ἷ. 6..,5) ἀρ 5 80 
ΑἸΠΘπΙθηβῖθ5. πιυσῖὶθ ἰοηρἑβ', 
Η δ 80 Ε, 

ὕδρ. 67. 81. ἀπό. Οὗ δ(η. 
Π 17,1, -- παρεσκεύαστο. 
ΟἿ, δᾶπ. 1.40, 1. -- τὴν ... 
νῆσον. Οἱ. ἀάη. ΠῚ 81, 1. -- 
ἐν ὀρύγματι. ἤδθο ἴοβδ58 ἴῃ 
οομ ποηΐθ ἤδυὰ ργοου] ἃ ἸΟΠρ 5 
ΠΙΟΘΏΪθ 08. νἱἀθίον ἀαϑεογθη ἃ, --- 
ἐπλίνϑευον τὰ τεέχη, 18- 
(6γ65 δὰ Πα γ05 ΘΧδίγαθη 0 8 
Βαπχεθδπί, Ροιί, ϑ'θα τϊραη 
εδὲ τείχη πλινϑεύειν, αυοὰ ἀἰϊοὶ 
Ροββεί, δὶ ἀποθηα 8 ἰδίου 15 ΤΕ 
ἤδυθηί, οὐδ ἤθη ποῦὶθ τὰ 
τείχη ἀὰ ἀπεῖχεν νὶἱάοιυν δά- 
Βουρία πὶ 6556, οὐἶὰ5 5 ᾽ ΘοίΌ τη 
ἀοϑιἀθυαθδηΐ, 
ἰηβουίαπι,. -- καὶ ἀπεῖχεν, 
'.. 6. καὶ ὃ ἀπεῖχεν, ΟΙ, δάη, 
1 Ὁ. 

ἀοίηάθ αἰΐθμοὸ ἰοθο 
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τοῦ ἑτέρου στρατηγοῦ ΠΙλαταιῆς τὲ ψιλοὶ καὶ ἕτε-- 
, “ ᾽ ΣΟΥ ρ.; ’ [κέ 

ροι περίπολοι ἐνήδρευσαν ἐς τὸ ᾿Ενυαλιον, ὃ ἐστιν 
ἔλασσον ἄπωϑεν. καὶ ἤσϑετο οὐδεὶς εἰ μὴ οἵ 
ἄνδρες οἷς ἐπιμελὲς ἦν εἰδέναι τὴν νύκτα ταύτην. 
καὶ ἐπειδὴ ἕως ἔμελλε γίγνεσϑαι., οἵ προδιδόντες 
τῶν Μεγαρέων οὗτοι τοιόνδε ἐποίησαν. 

ἐκ πολλοῦ τεϑεραπευκότες ἀμφηρικὸν ὡς λῃσταί, 

2, τὸν Ἐνυάλιον οοἀά. 
ν 9 

Τμτη0 τὸ Ἔν. 

ἀκάτιο Ψν 

Οἵ, δά. 
ἄπωθϑεν. Ι᾿. γαι. Τ. ψιμα. Μοβᾳα. Βεκκ. ἄποϑεν. Οἷ, βᾶ, 

ΠΠῸῚΤῚ 
εἰδέναι οἵα. Μ. Τ. Εις, Τπιρᾷ. εὐ δβχριπρὶ ναὶ Κυαθο, Οὗ ἰαπιθα 

ΤΡ ὩΣ 

8 2. “Πλατατϊῆς: Ἐπ ,οἶ8, δαπὲὶ δὰ τὸ ἐσδραμεῖν 8 ὅ, υδὶ 
ααἱ ΑἸμδπᾶ5 ρεγπρϑγαηί, --- ἕτε- ἀε ὁπλέταις οἵ. άπ. ΑἸογὰ ἰᾶ- 
ροε περέπολοι. Ουδουῖίαν, τηθῃ εχ Ρᾶτίθ ποῃ ΠΕΡ] σ᾽ ἐπ πὶ 
Ὠὶ οἰγοϊίογεβ Γπουϊηπθ δα θβοθη- 
165 (ἔφηβοι) {Π1 Αἰ Πμδπι θηβίαπι, 
Ὧἀθ ααἰθιιβ νἱά. θη. ἀπίϊαα. 
αν. 1 8 128 οὐ Βομορθα, Απίϊαι. 
αν, 1 ρ. 861. 428, Δη 80 [8 ἀϊ- 
γουβὶ τὶ 65 Θχοισυθηΐοβ (5 τ οἱ ἵ- 
ὑΓΆΡΡΘΠ), ατ8|6θ65 σψυϊὸ 6556 
ὙΥΔομβιμαίῃ, Απίϊαα. ατ, Πρ. 816. 
ΕῸΊΠ05 ααΐάθηα ᾿π θ!]οσθπ5 ΌΚΟΥ, 
ααδιηααδηι πἰ περέπολοι Ρ]οΓαπι- 
46 πὸῃ δάἀμποιὶ οβϑβοηὶ δα θ6}|8 
ΘΧχίουπα, αὐἷἰὰ Μίποα ἰδ) ϑδηΐθ 
ἃ0 ΑἰΠδπίθπβῖθυβ οσοαραία. ἴῃ 
Θᾶ4π6 ργϑαβι ἀϊατη Ροϑβίἑατη δβϑϑοὶ 
ΠΠ| δ1, 101ὶ ἔαϊβ8 οοιϊοὶϊ. Αἱ 
Βοροκῃ. [Ιηβοὺ, 1 ρ. 806 περδὶ 
ΠῸ5 περιπόλους 6588 ΘΡΙΘθΟΒ; 
ΠΔ ΠῚ Οὐπὶ ΤΟ. 605 οὐπὶ ψιλοῖς 
Πλαταιεῦσι οοτηροπδὶ οἱ ΠΟρ 15 
ΟΡΡοπδί, ρϑίβθγθ 608 ἔιιῖ5568 ἰθυϊίθυ 
ΔΥΠΊδίΟΒ., οατη Ἀπ] 6ὴ Θρ ΘὈὶ παὰν- 
οπλίᾳ υϑὶ 5ἴπι, Οἷ, Ηαγροον. 
εἰ Χοϑη. Με. [Π ὅ, 21. Εἰ 
Ηδδοκὶὰβ αὐϊάρη δα ᾿ᾶθο ἰπίρογ 
86 ΟΟΠοΟΙΠδηἀ8 νοῦ ἕτεροι περέ- 
πολοι ποῆ δἴοίθ ἰία ἰπησϑηάδ, 
αὐδϑὶ περέπολοι ἰίοτη ἔμουϊπὶ ψιε- 
λοέ, 5εὰ δοοϊρίεπάα ρῇὸ ἢἷβ8: 
ἕτεροι, περέπολοι ὄντες, οχ᾿ϑιὶ- 
τη. Αὐ (ἰτοηθβ, α8]65 ἰπὶ 
ΘΡΒΘΌΪ, πἰο πο ᾿δρίϑ ν᾽ ἀθηταῦ 
ΘΟΤΠΠ]ΘΠΊΟΥϑυὶ ὙἸβοθθῦο ἴθ Μ8. 
Ηεὶν. 1 ρ. 8397, οἱ ποπηῖηθβ Ἰἰον τον 
Δυμιϑιὶ παπὰ ἀμθὶ6 πιαρὶβ ἰάοπεὶ 

εβὺ ψιλοὺς ἐκ παρασκευῆς ὦπλι- 
σμένους, ααα!θ5 πἴἰο νἱἀβπῖαγῦ 
τϑαυῖϊγὶ, ΑἰΠθηϊθηβίθιβ Βϑοαιἀπτη 
ς. 94 ΠΟῃ ἔπ ]1586, ὉΌῚ οὗ, δά. -- 
ἐς τὸν Ἐνυάλιον. Νιδὶ ὁ 
ΒΘαΌΘΥΘίΩν, ἀθ8 ρΓῸ αδὶ {θπιρ]Ὸ 
ποτηϊηδίιβ νἱἀθῦὶ ροββϑοὶ. Νάχῃ 
4αδπὶ αι πη, ΟΌΓη οο ἢι, Ρἰθγαπι- 
46 παρά, ποη ἐς ροπίτυν (οἱ. 
Ατη. δα ἢ, 1.)}, διττὸν ἐς τὸν 
αλόεντα ΠῚ 8 Ἰορὶ ἀοοοὶ (0ε]]., 
αὶ οἵ, δάπ. 8 6. Οποπίδῃι δαΐοπι 
δ βθαυΐίαγ, οτπὶ Β εἶβι,, ἰεβδηάμμπι 
νἰἀείν τὸ Ἐνυάλιον 5ἶνα (εἰ. 
100. δὰ Ῥινγη. Ρ. 810) Ἐνυα- 
λιεῖον. ΠΙαὰ εοἰϊαπι π΄ ϑίθρῃ. 
ΤΙ65. πον. πίπο δχοϊίαίατη οοτη- 
ταθηἀαύμ βπΆ}Π10 115 Πύϑιον, 
“ήλιον, Ἐλευσίνιον. Ηος ποίας 
ΤΟΙ ΡΠ πη (ἵερόν, τέμενος) ἰ 
σομπεϊπθηΐθ οΟΙ] Οοα πα ἢ 6586. 6Χ 
8 ὅ ἱπθαῃῦ. γθοίθ ΘΟ" ρῖν δδοῖς. --- 
Φ ΤΩΣ τς προ τος Οὐ, Κυπορ. 

ἦν τὴ 62, 5. δάῃ. Ἔλασσον 
ἐὰν ἔλασσον ἢ τὸ ̓ ἀνγμα 8 1. 
-- τὴν νύκτα ταύτην ἰᾳπρε 
οὐτη νου Ϊ5 , ἤσϑετο οὐδείς. 

8 8. ἀκάτιον ἀμφηρι- 
κόν)] πλοιάριον, ἑκατέρωθεν 
ἐρεσσόμενον, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν 
ἐλαυνόντων δικωπίᾳ ἐρέττει. 
ὅ561|0]. -- τεϑεραπευκότες 
τὴν ἄνοιξιν. Ἦσο ᾿π50] 6 η 18 
ἀϊοίαπι εβὶ, οὐηὶ ϑεραπεύειν 
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τὴν ἄνοιξιν τῶν πυλῶν, εἰώϑεσαν ἐπὶ ἁμάξῃ, 
πείϑοντες τὸν ἄρχοντα, διὰ τῆς τάφρον κατα- 
κομίξειν τῆς νυχτὸς ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν καὶ ἐκπλεῖν" 
καὶ πρὶν ἡμέραν εἶναι πάλιν αὐτὸ τῇ ἁμάξῃ κο- 
μίσαντες ἐς τὸ τεῖχος κατὰ τὰς πύλας ἐσῆγον, 
ὅπως τοῖς ἐκ τῆς Μινῴας ᾿4ϑηναίοις ἀφανὴς δὴ 
εἴη ἡ φυλακή, αἡὴ ὄντος ἐν τῷ λιμένι πλοίου 
φανεροῦ μηδενός. καὶ τότε πρὸς ταῖς πύλαις ἤδη 4 
ἣν ἣ ἅμαξα, καὶ ἀνοιχϑεισῶν κατὰ τὸ εἰωϑὸς ὡς 
τῷ ἀκατίῳ οἱ ᾿4ϑηναῖοι (ἐγίγνετο γὰρ ἀπὸ ξυν- 
ϑήματος τὸ τοιοῦτον) ἰδόντες ἔϑεον δρόμῳ ἐκ 
τῆς ἐνέδρας. βουλόμενοι φϑάσαι πρὶν ξυγκλῃ- 

8 4, ξυγκλῃσϑῆναι Ρᾶ]. Ψυϊσο ξυγκλεισϑῆναι. Ολ55. ξυγ- 
κληϑῆναι, Ν. ξυγκλειϑῆναι, Δυρ, ἃ πιᾶπ. γε. ξυγπλῃϑῆναι, 
αυρά γϑοθρὶΐ Βοκ. 564 αἸΆ ΠῚ 18 ΠῚ κέχλ μαι οἱ κέκλειμαι Ῥγδθίον 
κέκλεισμαι, ποη ἐκλήϑην ἰυχίαᾶ αἰητιδ ζκλήσθην 56 ἐκλείσϑην 
ἀϊοῖαγ. ΕΝ 12 Βε6κκ. ἰρ88 ξυγπλῃσϑέν ΘΧΒ θα  δἰαᾳιθ 1 117 
κατεκλήσϑησαν. Οοπρτηαυηΐ οἰδτη κλῃστός ΠΙ 17. ὙΠ 88 εἰ ἄκλῃ- 
στος 1] 98. Οἷ. 5ἀ. ΠΙ 54, 1. 

ἄνδρα τινά, οοἴ6Γ᾽ 6 ἃ114 ἃ 6 1], 
Οἵ ΟἿ ΔΙΙ4ᾳ 6 πὶ ἀθπ θυ δυΪ, 
αὐ 1 9, 2, υιϑ᾽08 0155] Πητιπὶ 810. 56α 
ϑεραπεύῦειν τι ΟΠ ΪΔ ΠῚ ΟΠΊΠΪΠῸ 
Βούνἱ 6 αἰϊοαὶϊ τοὶ βομδύ, Π0]] 
ΒΟ πὶ ΘΌΡΒΓΘ Ια αϊά, αἱ τὸ 
ναυτικόν 11 65, 7, 564 εοἰἰδπι 
οατα δἱ βίυδίο δἐξίθατα 8]}- 
ααἱ ἃ να]εί. Τα Πηἰ νὰ βϑαυῖίαν 
ΥἹΙ 61, ὅ. ΜΙ 10, 8, «101 ὅπως, 
αὐ 1 19. 1, -- τῶν πυλῶν. 
Ῥοτγίδιτιπὶ ἸΟΠΡΌΥΕΙΠΙ Ὠ]ΟΘΗ 11}. -- 
ἐπὶ ἁμάξῃ. “Ναν!ρἱοιοι πὶ ΡῬἰδα- 
βύγ!5. ν Θούο "1 ΠΊ ἜΧΘΙΏΡΙΆ δα βου ρϑβὶϊ 
ΒΙοοπιῖ, ἔγαπᾶάθυη 6} 1 θη ἰλπϊὸ 
Β᾽Π}}Π1Π|Ὰ Π| ΠϑΡΡατὶ ἃ Τἧν. ΧΧΝ 
9. ρυδοίοσθα δαηοίδῃηβ. --- τὸν 
ἄρχοντα. Θτδοίβδοίαὸπη Ρεϊο- 
ΡΟΠΠοϑίον τη Νίδδθαα οἱ ἴῃ ἰοῃρῚ5 
τηοθηΐϊθιιθ Ργδοβιἰϊὰ ἃροη τ 1]. 
Οἱ, 66, 4, 67, ὅ. 68, ὃ. 69, 8. 
ἐν ὙΕῚ τῆς τάφρου. Εδπὶ 
6556 0558), αιι86 ἰυχία 8] (6 Υ11ΠῚ 
ΤΩῸΡῚ ὈΥΔΟ τη, ἷἰπ 410 Ρογίϑ 
Γαοῦῖί, δα τᾶν νοὶ Νίβδθαπὶ ἔϊ6- 
τί ρέγάυοια, γϑοίς ἀοοοί δδοϊς. 
-- ἐς τὸ τεῖχος ἴυπρα ΟΕΠῚ 
ἐσῆγον νοῖῦο. Τεῖχος δυίοπι 

βἰηροϊαυῖὶβ ἸΟΠΡΌΒΠΘ ΤΠῸΓΡῸΒ ΘΟὨΙΪ - 
Ππδ ΠῚ ΤῊ ΠΟ 6 ΠῚ οὐ Ποϊθηίθβ ἢϊς 
εὐ 68, 1 οἱ 69, 2 ἀεδίρηθί, δὴ 
ἘΠῸΠΙ ΘΟΥΌΙη Ὀν ΘΟ απη οἱ γορὶοηϊ, 
ἴῃ αὐδηὶ ΑἰΠθηΐϊθηθε5 δρΡ 58] 
δὐϑηΐ, Οὐΐδοθηδ, υϑουϊίαν, ΟἿ. 
δάμη, 69, 2. -- ὅπως. φυ- 
λαπκῇ] ὅπως ἀφανὲς δῆθεν ῃ 
τοῖς ᾿“4ϑηναίοις τί χρὴ φυλαάτ- 
τεσϑαι. οὐ γὰρ ὄντος οὐδενὸς 
ἐν τῷ Μεγὰρικῳ λιμένι πλοίου 
φανεροῦ διὰ τὸ ἐντὸς τειχῶν 
μεϑ' ἡμέραν κρύπτεσθαι. τὸ 
ἀκάτιον, ἄπορον. ἦν. γνῶναι 
τοῖς ᾿ϑηναίοις ὑφ᾽ ὧν τινων 
λῃστεύονται. ὅ.Πο]. 6 δῇ οἵ. 
δάῃ, 110,0. ῬγῸ δεϊθοί, ἄφα- 
νής (ἰποὸν 18) ἴδοὶ! 8 ἀσαφής 
οομΐοῖα5Β. Οἱ, ΠῚ 32, 8, --- τῷ 
λιμένι. Ὅ Ποῦ οἵ, αδἄπ. ΠῚ 
δ; “ϑι 
8 4. ὡς τῷ ἀκατέῳ] ὡς 

τοῦ ἀκατίου ᾿μέλλοντος εἶσ- 
κομέξεσϑαι. 5010]. --- ἀπὸ ξυν- 
ϑήματος. ϑῖςο τίθγαηὶ ΥἹ ΘΙ, 
δι ΝῊ 29. 1. ΟἿ "απ, ἃ 498. 
1190, 4. ἵν 180, ὅ. --- ἔϑεον 
δρόμῳ. Οὗ, αἄη. ΠΙ| 111, 2, -- 



δ κατὰ τὰς πύλας φύλακας κτείνουσι. 

τὸ »᾿ 

ἘΤΟΣ Θ. ΘΕΡΟΣ. (Ὑ(Υ̓ 671. 68. 119 

σϑῆναι πάλιν τὰς πύλας καὶ ἕως ἔτι ἡ ἅμαξα 

ἐν αὐταῖς ἦν. κώλυμα οὖσα προσϑεῖναι" καὶ αὖ- 
τοῖς ὅμα καὶ οἵ ξυμπράσσοντες Μεγαρῆς τοὺς 

καὶ πρῶτον 
μὲν οἵ περὶ τὸν “4ημοσϑένη Πλαταιῆς τὲ καὶ 
"περίπολοι ἐσέδραμον οὗ νῦν τὸ τροπαῖόν ἐστι, 
καὶ εὐθὺς ἐντὸς τῶν πυλῶν (ζσϑοντο γὰρ οἱ ἐγ- 
γύτατα Πελοποννήσιοι) μαχόμενοι τοὺς προσβοη-- 
ϑοῦντας οἵ ΠΠλαταιῆς ἐκράτησαν καὶ τοῖς τῶν 
᾿ϑηναίων ὁπλίταις ἐπιφερομένοις βεβαίους τὰς 
πύλας παρέσχον. 

08. Ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ᾿“ϑηναίων ἤδη ὁ ἀεὶ 
ἐντὸς γιγνόμενος χωρεῖ ἐπὶ τὸ τεῖχος. καὶ οἵ 
Πελοποννήσιοι φρουροὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀντισχόν- 

5 ’ 9.» 9 ΄ ’, 9 “ 

τες ἥμυνοντο ὀλίγοι, χαὶ ἀπέϑανον τινες αὐτῶν, 
οἵ δὲ πλείους ἐς φυγὴν κατέστησαν, φοβηϑέντες 
ἐν νυκτί τε πολεμίων προσπεπτωκότων καὶ τῶν 

κατὰ τὰς πύλας Ολ55. Αὑρ. (μῖο ἰαπηθη ἃ Πη8Π, γ60.) ΝΜ. 6. 
ψεη. Τὶ Ε΄ Τορᾷ, Μοβαα. Ῥάντη, 4]. δυϊρο οἱ Βεκκ, κατὰ πύλας. 
Βεὰ δγίϊοα!β δϑὲ Πθοθββαῦῖιβ, ααἷᾷ ΘΔ θη ρογία ἰᾶπὶ 8 δάαῖίο ἀγιὶ- 
ΟἾ]Ὸ ΘΟΙπΙηθιηοναίαᾷ οϑί. Ἐβαϊὶ οἰΐδπ 8 ὅ, 

ὕαρ. 68. 8 1. χωρεῖ. Οἱ. ει. Μ. Ὑν Ἐν Τὸ Ικιρᾷ, Μοβαα, 
Ῥϑγτη. 8]11α 116 ΠΟΙΠᾺΠ] ἐχώρει, 4ὸ πο Ορῃ8. 

8 2. ἠμύνοντο. Αὑρ, Ρ4]. Τ. Εν Τὶ. γαῖ, Μ. Η. Μοβᾳυ. ἡμύ- 
ψναντο, αὐοα πηΪπι5 Ρίδοοῖ. 

προσθεῖναι. ΒΌΡΡΙ. αὐτὰς 
(τὰς ϑύρας). 

15. αἀαοααδ δ᾽᾽αυϊὰ Ππἷο Ἰοσὶ οοη- 
6 νϑῦρο οἵ, ἰπ- 5ΘΠΙΔΠΘῈΠῚ οἷΐ. 

ἰογρν, Ηογοά, 1Π 78. ὅαρ. 68. 8 1. ἀεί, Οἱ, δάπ. 
ΠΠ ΤΊ, 1. 

8 5. ἤσϑοντο ... Πεῖλο- 832. οὗ δὲ πλείους 
ποννήσιοι. ΗῚ5 ἜΧΡΙἰοδίαν, προδεδωκέναι, ρΡ] γί 46 
ααἱ 5ἷπὶ οἵ προσβοηϑοῦντες. Οἵ. δυΐεπι ΡοΥἑΟΥΤΙ τ, αἀὐοὰ οὐ 

1,, 2. - τοῖς... ὕὅπλί- ποοίυ Β'0.5 0.6.8 ἂρρτδββῖ 
ταις. Οὐπι ποῃ Ρ]αίδβθηβεβ οἱ οὐδηΐύ οὖ ρυοάϊίοῦθοβϑ δχ 
περίπολοι, 568 50]1 Ρ]αίδθθπβεβα Μαραυθηβὶθαβ οοηΐτα ρ- 
ν᾽οῖββο αἸοαπίαν, ὁπλιτῶν νοοα-Ἔ ὀ σπαρθαπί (ἴρ505. ορρυβπᾶ- 
θα]ο ἴρβϑὶ περέπολοι 5ἱβπίποατι Ὀδηΐ), ἴθ ἔπρδπι 56. νϑῦίο- 
ΑἸἸο [ογβϑιίαῃ. νἱἀδαηίυσ, Οὗ τὰ δυθιίγαιϊϊ Ὁ πηΐγον- 
Ἀπ. ὃ 3, ϑΒεᾷὰ ᾳαυοηΐδη ρῸ 518 Μεβ αν Θη 5105 5.6 ΘΒ Ξ 8 
ΒοΓαΠῚ ΠΟΠΊΪη6. ΟὈΒΟΌΓΙΠῚ δηΐτα-ὀ ργοαϊῖίοβ. γερὰ ἐν νυκτί τε 
Οἰαπη γΕΥθΟΥΠΤη ΡΟΝ ἐπ π 6556 ΠῸΠ . καὶ -. ἀντιμαχομένων 

ἴιὰ διὰ μέσου οοἸ]οολία σπηῖ, αὖ 
ΠΟ 50] }} αὐ φοβηϑέντες, 568 

ν ΟΡ Ι βίη] 6 ὁδὶ οὐ οἰγοϊζοσθθ Πα 
απ Ρ]αἰαθοηβὶθιβ ἴθ τὺ 6 ΠῚ ἴδ τα 
ἰσυ τ} 1556. ᾿θοὶ Πηῖ185, συαν 8. ΓΙ] ἃ- 
ἴυγα 6 ΤῊ ]Π1065 6558 ΒΙΡΡοονδι8 ξ1 
ῬΥΟΌΔΌΙ]6 Θβί, ργαθβθυεϊπι οὑπὶ 46 

εὔἴδι δὰ νομίσαντες Ρον πεῖ, 
Οὐ, «ἀπ, 1Π| 60. Ὧδ ρᾶνγί. Ῥγᾶθϑ8, 
προδιδόντων οἴ. «ἀπ. 1Π 81, 4. 
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προδιδόντων εγαρέων ἀντιμαχομένων νομίσαντες 
τοὺς ἅπαντας σφᾶς Μεγαρέας προδεδωκέναι. ξυν- 8 
ἕπεσε γὰρ καὶ τὸν τῶν ᾿ϑηναίων κήρυχα ἀφ᾽ 
ἑαυτοῦ γνώμης κηρῦξαι τὸν βουλόμενον ἰέναι 
Μεγαρέων μετὰ ᾿Αϑηναίων ϑησόμενον τὰ ὅπλα. οἵ 
δ᾽ ὡς ἤκουσαν, οὐκέτι ἀνέμενον, ἀλλὰ τῷ ὄντι͵ 
νομίσαντες, κοινῇ πολεμεῖσϑαι κατέφυγον, ἡἷξς τὴν 

αν Δ: ἰσαιαν. ἅμα, δὲ ἕῳ ἑαλωκότων ἤδη Γ ἀροῦ 
τὴν πόλιντῶν καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει “Μεγαρέων ϑορυβουμξξὰ Ψ οἱ 
ἐσέ μ οὐέῖ πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους πράξαντες καὶ ἄλλο μετ᾽ 
ἐνδοῦναι, ὅ- αὐτῶν πλῆϑος, ὃ ξυνήδει, ἔφασαν χρῆναι ἀνοίγειν 
τε πυ σον: τὰς πύλας καὶ ἐπεξιέναι ἐς μάχην. ξυνέκειτο δὲ 

αὐτοῖς τῶν πυλῶν ἀνοιχϑεισῶν ἐσπίπτειν τοὺς 
᾿Αϑηναίους, αὐτοὶ δὲ διάδηλοι ἔμελλον ἔσεσϑαι 
(λίπα γὰρ ἀλείψεσϑαι), ὅπως μὴ ἀδικῶνται. ἀσφά-. 
λεια δὲ αὐτοῖς μᾶλλον ἐγίγνετο τῆς ἀνοίξεως καὶ 
γὰρ [οἵ] ἀπὸ τῆς ᾿Ελευσῖνος κατὰ τὸ ξυγκείμενον 
τετρακισχίλιοι ὁπλῖται τῶν ᾿Αϑηναίων καὶ ἱππῆς 
ἑξακόσιοι [οἢ τὴν νύκτα πορευόμενοι παρῆσαν. 

8 4. ἄλλοι οοα4. Οἱ, 8άη. 
ἃ δ. οἵ τήν. Οἵ οτι. 6]. νη. Ὁ. 1, Αὄνν ἢν. θδη, Νϑο δρίῃιβ 

ν᾽ ἀθίιν υυϊοι!α5, απὸ αἀαϊίο νουθᾶ β᾽σαἰ ποδὶ οἱ δα αἰτοβ, ααἱ ποοσίθ 
τον [δοϊοθαπί, δἀνοποῦϑηΐ, ΟΠ ΘΧβϑρθοίθπιβ δα ταἰία5 0 - 

1181,1. ---ἄλλο μετ᾽ αὐτῶν 8 8. ἀφ’ ἑαυτοῦ γνώ- 
πλῆϑος. Τίὰ πη ὁχ Ἀθυθβοῃϊῖ μης, 508 Βροπίθ, ὅ0]ἃ ἀφ 

Ὧ6 856- ξαυτοῦ φτο᾽ ΠΪ5 Ροβιυῖῦ Π᾽οά. ΧΗ 
600, οἱ ᾿ἰὰ 58Π6 β88θρῖ 5 Β0γ  Ὀἰ ΔῸΓ, 
γιὰ, Ὅυκ. δὰ ΥἹΙ 40. ϑοὰ γνώ- 
μῆς δάάϊ ἢῖο ὅδ855. ΧΙΜΠῚ 58, 
ΧΙΥΙ 52. «],, ἀπᾶθ ᾿ιᾶηο γοοθπὶ 
ἔγαβίστα ἃ Κυιθο. ἀο]ουὶ δρρᾶγοί. 
-- τὸν βουλόμενον ἰέναι, 
Ἤ ἢ.11 Μ 861 δ νυ αἰδην. (ἧς 
ΒοΠοοπι, Ουδβοῦν. Ρ. 18 54. - 
μετὰ «ον ϑησόμενον τὰ 
ὅπλα, ουὔπι ΑἸ ΠΘη ΘηΒ᾽θ 185 
αὐπλᾶ ἱπποίατγι5. Οἱ, δά, ΤΠ 
2, Ἐν -ΞἬ κοινῇ, ἰ. 6. ,γγκοινῶς 
ὑπὸ πάντων Μεγαρέων, καὶ 
οὐχὶ ὑπὸ μόνων τῶν πραξάν- 
τῶν πρὸς ᾿ϑηναίους.““ 4ού- 
κας. -- πολεμεῖσϑαι. Οἱ, 
δάη. 1 87, 1. 

8 4, πράξαντες. ΟἿ. δάη. 

οοῃϊθοίατα βου ρϑίπηιβ, 
ἱπηρσδηία ἀπὰς ϑιδρίθ ηδίμγα 
Δ Ρ {155ϊπ|6 σο δου θαῃί, Εδάθιη θηϊπὶ 
γα ἢ εἰ 0 (πιαχὶ πᾷ Ρ8Γ5. ἰδοιϊοη δ 
ῬΟΡαΪδυ 5), ατι86 τὶ οοηϑοὶα δγδί, 
σαπὶ 11Π15 [δοϊοθαί, 

Θ, δ. ἡ, ἔθ ἀλείψεσϑαι. 
σὲ δὅὴ, 100; Ὁ. -- ἀσφάλεια 

«ἀνοίξεως, ταὐὶὰ5 8 Ὁ 06 πὶ 
ἀρουῖτο Ροτιδβ ροιογϑηί. --- 
[οῇ ἀπὸ πο. πλέει ΉΝΙ 
οἴτπὶ ἀηίθα ΠῸΠ ΘΟΙΠ ΠΟ ΠΙ ΟΥ̓ ΐ 5᾽ηΐ, 
Δυιι 5 Δαν ἀοοπάιτιβ. δϑί δΐ ἴῃ 
ἄλλοι πιπιαπάυβ. --- κατὰ τὸ 
ξυγκείμενον, βΒϑοῦπ άπ πὶ 
Ρϑοιαπὶ, ουΐαβ τοϊΐᾳαθδθ οοπαὶ- 
οἴομοβ πιοάο ἱπαϊοαίδθα ϑαῃί, 
Οομίτα ΟἸα55. νἱάὰθ. Αμηδ]. ΡΠ]. 
1870 Ρ. 828 5α. 
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ὁ ἀληλιμμένων δὲ αὐτῶν καὶ ὄντων ἤδη περὶ τὰς 
πύλας καταγορεύει τις ξυνειδὼς τοῖς ἑτέροις τὸ 
ἐπιβούλευμα. καὶ οἱ ξυστραφέντες ἀϑρόοι ἦλθον 
καὶ οὐκ ἔφασαν χρῆναι οὔτε ἐπεξιέναι. (οὐδὲ γὰρ 
πρότερόν πω τοῦτο ἰσχύοντες μᾶλλον τολμῆσαι) 
οὔτε ἐς κίνδυνον φανερὸν τὴν πόλιν καταγαγεῖν" 
εἴ τὲ μὴ πείσεταί τιρ, αὐτοῖ τὴν μάχην ἔσεσϑαι. 
ἐδήλουν δὲ οὐδὲν ὅτι ἴσασι τὰ πρασσόμενα, ἀλλ᾽ 
ὡς τὰ βέλτιστα βουλεύοντες ἰσχυρίξοντο, καὶ ἅμα 
περὶ τὰς πύλας παρέμενον φυλάσσοντες, ὁ ὥστε οὐκ 

ἐγένετο τοῖς ἐπιβουλεύουσι πρᾶξαι ὃ ἔμελλον. 
1 09. Τνόντες δὲ οἱ τῶν ᾿Αϑηναίων στρατηγοὶ ἡ Νίσαιά γε 
ὅτι ἐναντίωμα τι ἐγένετο καὶ τὴν πόλιν βίᾳ οὐχ ἐειγισθεῖσο 
οἷοί τε ἔσονται “λαβεῖν, τὴν Νίσαιαν εὐϑὺς περι- δ, νος 
ἐτείχιζον. νομίζοντες, εἰ πρὶν ἐπιβοηϑῆσαί τινας ῬΑ μακρὰ 
ἐξέλοιεν, ϑᾶσσον ἂν καὶ τὰ Μέγαρα προσχωρῆσαι τείχη ἀπορ- 

2 (παρεγένετο δὲ σίδηρός τε ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν ταχὺ ὀήγνοταις τ, 
καὶ λιϑουργοὶ καὶ τἄλλα ἐπιτήδεια) ἀρξάμενοι δ᾽ ων. 

Οοἴατγπο ἰἰΐποῦα δανοηθνδη . Ἠοϊπιδμτιβ ἰάτηθη.. τι {14 βϑηϊθητα 
ἰάοπμθα ἢδι οὐ π6 ῬΓΔΘΒΘΗΤΒ Ῥαυοὶρίαπη τηϑ]6 Ροβἰἐππὶ 5᾽0, ππο ἀπο 8 
τεοΐεγι γεῦρα κατὰ τὸ ξυγκείμενον, ἀποὰ ρδὺ Ποτιπὶ ΘΟἸ]ΟΟ Δί ΟΠ 6ΠῚ 
Ποτὶ Ρ0556 Υἱχ νἰ ἀθιαν. 

8. 6. καὲ οἵ (ΟἹ, τ. (Εἴς οχ 991}. ΒΙοοπιί.) Μοβαι. 
ψυϊσο εὐ Βεκκ. καὶ οἵ. 

Οἢ. 54. 82, 2. 

: ξ 6. ξυστραφέντες 608 περιταφρεῦσαι ὉΣθοπι, 46- 
ἄϑροοι ἤλϑον, ἃσιΐηα ἷπα6 περιτειχίσαι ῃᾶΡγδΐὶ Χἧ 66, 
ἀπ 50 ἴδοὶὸ [δ ΕΝ ἐδ Ὲ 82. παρεγένετο... ἐπι- 
νοποιαπί. --- οὔτε ἐς κέν- τήδεια. Ηδπο ἰοίδτη οἐπιυιπίϊδιϊο- 
δυνον ... καταγαγεῖν. ποῖῃ ἰάδο ἴῃ ρἈΓΘη ἢ 6βὶπὶ γεαθο- 
Θιοοθαπὶ πραθ ΟἸμηΐῃ 0 δγρίϊ- 
ὁπ 6πὶ ἰδοϊοπάδπι 6886 (Ἰη, Ρ δ 68. 
ἐπεξίεναι) πεαὰθ 60 ἰοπιροτίβ 
τηοτηθηΐο ὈΥϊν αι ϊβ ΘΟΠ5}}1185. ὈΓΌΪ 
Ῥογϊοαϊυτα αἰθυθηά πὶ (Ἰπῆ, δον. 
καταγαγεῖν). -- τις. Οὗ δάη. 
18, 4. --- αὐτοῦ, 1116, ἴῃ ἴρ88ἃ 
Γθ6, ποὴ ἴοτὶβ οὰπὶ ΑἸΠθπίθη- 
βίθυβ. -- οὐδέν δΔανογθὶ 1 ον 
αἸϊούπηι, αὐ 1 206, 4. ΙΝ 12, 2. -- 
ὡς βουλεύοντες. ἐσχυ- 
ρέξοντο. δοηΐ, Μϑι. αν. 
8 69, 70. 

68ρ. 69. 81. εὐθὺς περι- 
ετείχιξον. Ὀὶοάουιβ ΡΥΪΠΊΙΠῚ 

ΤΏ118., αυοά ἜΧΡΙΙοαίϊ Ομ 6 πὶ νογθο- 
ΤᾺ ᾿εὐθὺς περιετείχιξον ἰἴἴὰ δΔα- 
᾿πηρῖι, αὖ αὐϊὰ δηΐθα ἴδοίιπι 511, 
40 ΟΡτ15 ΔΟΘο  ογυΪ ροζιογὶί, δι σπὶ- 
Ποοίατ. [τὰ ᾿Π ΘΥΡ απ ρ᾿ταν απ οα 8 η}- 
τηοᾶάο Πδϑιγδίϊο 6 πη πγοσιπι δοαϊ- 
Ποδίϊοπο ᾿πϑιϊιαῖα, -- σέδηρος. 
Βαπίηθρ ἰηδίγπιπθηίαᾷ ἔρυγθϑ 
(σιδήρια ο. 4)} ΟΥ, άπ. Ἴ 18, 
Ιρ50 ἰδπῆθηπ ἴδυγο δα σϑιϊηδουΐα 
[αοϊομ ἃ ΟΡ [1556 ρτίαι ΒΙοοτηΐ, 
ΟΥῚ 93, ὅ. 1Π| 18, 8. ---λεϑουρ- 
γοί. Οἱ. Υὶ 82 εἰ Μοεν. Αἰι, -- 
ἀρξάμ ενοι οοἰ. Ηοο ρατγίϊοὶ- 
Ρἴαπι ποαῖ δὰ περιετείχιξον 
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ἀπὸ τοῦ τείχους ὃ εἶχον καὶ διοικοδομήσαντες τὸ 
πρὸς Μεγαρέας. ἀπ᾽ ἐκείνου ἑκατέρωϑεν ἐς ϑαλασ- 
σαν [τῆς Νισαίας] τάφρον τὲ καὶ τείχη «ἦγον» 
διελομένη ἡ στρατιά, ἔκ τὲ τοῦ προαστείου λίϑοις 

πραὰθ δἂ ἀπεσταύρουν τοίουγα 
Ἰϊοθῖ, ΠΙπὰ ἤθυὶ ροβϑϑί, δὶ ἀρξα- 
μενον δχδάνθυβαπι ραυοἰρίο νο- 
μίξοντες γοβροπάθγοι, Αἱ ποὺ 
ΒΘη θη Ἰαυα ΟΥ̓ νοίδύ, Ῥαίοϊ 
Θηΐπη βουϊρίογθπι Ππὰ περεξτεί- 
χιζον, Ῥοβίαθιδηι 40 ΘΟΠ51|10 
ΑἸΒμΘηΐθηβ65 1ᾳ ἔδοθυϊπὺ ὀχροβυϊ, 
ἴΐα ΘΧΡΙΪΟΔγΘ, αὐ απ γίίοπθ ἴῃ 
ΘΧΒίΓαΘΠἀ0 πη ΠΙ θη 0 51Πη06}}}ἃ - 
{πὶ πιϑὶ βίην [ἀδ᾽15 ἀθβουῖθαι. Αα 
ΧΡ Ιοαίδη. ϑπὺ ἀΘβου!ρυ ΟΏ 61. 
ἀρξάμενον Ῥουτ ποῖ, ποθὴ δα 51η1- 
Τηϑ1 ΓΕ νοῦ 0 περιετείχιξον 
ΘΟ ΘΠ Θη88πι|. ΝῸ τηδρῚβ ἄρξα- 
μενον οαπὶ ψ ΘΟ ἀπεσταύρουν 
᾿πηρΘητιπὶ οϑέ, ΠΘβου θ᾽ [αν ΘΗΪ ΠῚ 
τοὐπὶ Ορτ5 αποιηοᾶο ἱποποδίατη 
οὐ Ῥουϊθοίιπι δἰ, ΠῸΠ ἀπο 0 
οἰγοιτην } } αῖαθ βἰηῦ δϊαιιοί οἷὰβ 
Ρᾶνίθβ, Νϑαις λέϑοις καὶ πλέν- 
ἅγοις χρώμενοι νεῖῦο ἀπεσταύ- 
ρου» δΔοοοΙημη οἀδίαν. Πθηΐατιο ἀἰοὶ 
Υἱχ ροίοβϑί, ἀυδηὶ ἄσγα οἱ αὐ ῆ- 
οἶο586 δχοορὶίαία αἰγᾶαιιθ 5ἰῦ ᾿ηέον- 
Ρτείδηαϊ γᾶιῖο. Πά4π6 οαπὶ ΠΟ ἷ5 
γουθαπι, δα αὐυοᾶ ἀρξάμενοι το- 
[θη τι πῈ βὶ(, ἄθθβϑα νὶἀθδίαγ, 
γον Θχοί ἀϊ556 ΟΘΠΒΘΠΊ.5. 51πη11- 
᾿πὸν Μαάνὶρ. Αἀν, οὐἶῦ. ΤΡ. 820. 
- ἀπὸ τοῦ τεέχους ὃ εἶἷ- 
χον. Ουπὶ Αἰμοηΐθηβοβ ἃ0 ΠοΟ 
τείχει ἱποὶρ᾽θηΐθ5 ΝΙΒα ΘΔ ἢ ἃ τηδυΐ 
δ ΠΊΔΥΘ. ΟἸΓΟΙ ΤΠ] αἰ  ουΪηϊ, ΠΟῚ 
ἘΠῚ ὈΥΔΟ ἢ αγ ΟΠ ΟΥ̓ ΠῚ ΤΩ ΤῸ - 
ΤΠ1, 564 (ἰοιἱ Ἰοηροὶ πλιγὶ, αὐοα 
ὉΠῸΠ ΟΡιι5 οβϑϑηΐ, βίπρηϊαῦὶ 
Β᾽ σαἰ Ποαύ ᾿Ἰη 6] 6 οηαϊ βαηύ. Ῥδυὶ 
ΘηΪπ] Π]040. αΐθγα 16 ΠῚ ΓΒ. ὈΓΌΘΤΩ 
Οαπ] ροτία οοπ πη σοθαῦ, ΠΘαΙΘ 
Αἰτουιιτη ΝΊΒα θα ΠῚ αὐ} 1556 ΔΙ (6 τσὴ 
αἰιτα ΝΊβα απ δα πᾶν Ρ ΓΟ Πιιῖ856 
γϑοίθ οοσϊίανοιϊβ, Οποᾶ νου ]β, 
αὐἰθι5 ΤΉιοΥν ἀἰά 65 66, 4 δι 1 108, 
4 46 Ἰοηρὶβ πιιγὶβ 8018 δβί, οἱ 
Ατοοῦιπὶ τη θη πη παίαγα 5818 
ἈΡΡρᾶγοι, [)6 βἰῃρυθαῦὶ οἵ, οἰϊδπὶ 
δάῃ, ΤΠ 18, 7 οἱ βιυρτὰ 67, ὃ. -- 

διοικοδομήσαντες ἀν 
Μεγαρέας, οὐτη ΡΥ ΘΙ δὰ - 
νούβϑ5 Μεορδγθηβ685 δἰ (τη 
ἰσϑπθνθῦθο τ αγῸ ἱπίοτ- 
βδορβίβϑϑδϑηί, Οὗ, δάη, ΠῚ 21, 2. 
Εδοίυτη οϑύ ἤοο ἴῃ βραίῖο ἀποθιβ 
ΤΥ ὈΥ8Ο 15. Ἰη του θοίο. Ὑ Υθ.ΠῚ 
γϑοῦνῖ ΨΠΠ 90, ὅ 46 ὑπδηβνοῦβ0 
Ροτγιῖσιι ἈΒΈΓΡ ΔΙΙΤΗ, ὕπα 6 ἱποϊβυτη 
ἀπ᾿ ἐκείνου. .. Νισαίας ἃ 
ΒΕΚΚ, τπ8]6 ΟὈΠῚ Ηἷβ ψογθὶβ οοη- 
Ἰᾳπούαπη 6886. Θοβηοϑοῖίιν, --- 
ἐκείνου, Ἱ ἘΣ τοῦ τείχους ὃ 
εἶχον. -- τῆς Νισαέας 4ὰ0- 
ταϊη 8. οὐ ἑκατέρωθεν ἰπηρα- 
ΤΠ. ὰ5 οὐ νϑγθογι πὶ ΟΟἸ]οοδίϊο οὈβίαϊ 
οὐ αυοὰ ἑκατέρωϑεν τῆς Νι- 
σαΐίας, φαοπίαιη Νίδαθα δα πηϑγα 
5 68, αυοἀδπιπιοάο γαριρηδί 
ΑἸτονῖ. εἰαβά τη γϑοίομἶβ βίσηϊῆοα- 
τἰοπὶ ἐς ϑάλασσαν, σαὶ ΘΟΉνΘηΪΘἢΒ 
ΡοΙπ5. δβϑϑὶ ἑκατέρωσε. Νδαιῖιθ 
ἃρ(8 ἐς ϑάλασσαν τῆς Νισαΐίας 
ἰἴψηραβ, 48 ΤαΙΟΠ 6 Τη8 7} 6 ἃ υὑγ08 
ἀθπομλῖπαὺῦὶ παι πιθηλἱηΐ πητι5. οἱ 
Ποο Ἰοοο ἀγιΐου!αβ απία ϑάλασσαν 
ΟΠ 5858. νοι, ἘοΙπααϊθαγ, αἱ 
γψοῦθα, Θ.ΟΥ ἢ ΠῈ}18. δἰὉ ᾿αποΐαγᾶ, 
ῬΓῸ Ἰἠτο  ῬΓοΙπθη ο Πα Θδμλιι5 ΘΧ 
βαρουίοτα τὴν Νίσαιαν εὐϑὺς 
περιετείχιξον δἀδοτὶρίο. ὦυο 
ἀεο!οίο ἃ ἰοῃρὶβ πηυγὶβ 6Χ αἰγἃ - 
486 ρᾶτγίθ, 4 ἃ ὑγ8 ΠΒΨ 6.51 Πῇ 
ΤΠ αΓα πὶ σοὨ ΠρΟΡδηΐϊ, 
τηοθηΐαᾷ δά πιᾶτο ἀποία 6856 αἰ- 
οπηίαν, 5.1 Π11}}6 δα αἰ πη πίαπι ἢ ΟὉἷ5 
οὐοαν ΠΙ 0, 1. -- διελομέἕνη 
ἢ στρατιὰ. ὃ τὸ οἵ, δάη. 11 
18, 1. Οδίοσαπι Το. ρΥορυΥΐθ ἃ 
διελομένης τῆς στρατιᾶς βου ]- 
θοῖ6 ἃν ἡ στρατιά βία) δὰ 
ΡΥΪπλιηὴ ῬΑΡ Οἱ ̓ πὶ δά οι ἀθθ6- 
θαι; βεὰ ἀρξάμενοι οἱ διοικοδο- 
μήσαντες δὰ ἀιιοοϑτοίδγθηϑ, τὰ ΠΊ6 ἢ 
ποπιϊηαίϊν 8 ἡ στρατιὰ διεελομένη 
δΧ ἀϊοθημαϊ σοποῖο δάη, 1 49, 4, 
Π ὅ4, 2 {Πυδύναιο γεϊπαϊέ. --- ἐκ 
ΤΈΣ . χρώμενοι καὶ... ΟἿ 
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καὶ πλίνϑοις χρώμενοι, χαὶ κόπτοντες τὰ ϑένδρα 

καὶ ὕλην. ἀπεσταύρουν εἴ πῃ δέοιτό τι᾿ καὶ αἱ 
οἰκίαι τοῦ προαστείου ἐπάλξεις. λαμβάνουσαι αὐταὶ 
ὑπῆρχον ἔρυμα. χαὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν ὅλην 
εἰργάξοντο᾽ τὴ δὲ ὑστεραίᾳ περὶ ῥείλην τὸ τεῖχος 
ὅσον οὐκ ἀπετετέλεστο, καὶ οἵ ἐν τῇ Νισαίᾳ δεί-- 
σαντες, σίτου τὲ ἀπορίᾳ (ἐφ᾽ ἡμέραν γὰρ ἐκ τῆς 
ἄνω πόλεως ἐχρῶντο) καὶ τοὺς Πελοποννησίους 
οὐ νομίζοντες ταχὺ ἐπιβοηϑήσειν τοις τὲ Μεγα- 
θέας πολεμίους ἡγούμενοι. ξυνέβησαν τοῖς ᾿4ϑη- 
ναίοις ῥητοῦ μὲν ἕκαστον ἀργυρίου ἀπολυϑῆναι 
ὅπλα παραδόντας, τοῖς δὲ “ακεδαιμονίοις, τῷ τὲ 

ἄρχοντι καὶ εἴ τις ἄλλος ἐνῆν, χρῆσϑαι ᾿Αϑηναίους 
ὅ τι ἂν βούλωνται. ἐπὶ τούτοις ὁμολογήσαντες 

Ομγ. ϑυϊά. ΟαρΡ. 69. 8 8. ἀπετετέλεστο. Αὐς. Μοβᾳι, τ. 
Ῥμοί. Βεκκ, ἀποτετέλεστο. (Οἵ. 54. ΠῚ 38, 1. 

τοῖς δὲ ἰδοῖϊ Απρ. 1, αι, ΒοκΙκ. ἴῃ ᾿εὰ. Βίευ,, οἰβὶ {{, οἱ Ν'ί. 
ἐδϑύϊτη ΟΠ ΠῚ ῬΓΟΡΙΘΥ οἄ, τηδὶ, Βεκκουῦὶ β5:]δητί τα βιιβρθοίαπη ει. α]οῸ 
τοῖς τε. Ἐπ μὲν... τε 88η6 ΠΟΠΠΕΠΊΠΛΙΔΠῚ ἱπίθυ 8586 Γοϑροηαθῃΐ (ξ, 
Βα, 1 144, 2); ἰά νϑῦὸ πο, συμ Πιΐο τηθηθγο 5ίδι1 πὶ αἰτθυ απ ρ8Γ- 
ἐἰοι! 8. τε... καί βυδιοϊαίαν, αἰβριίοοθι, Ψαυϊ!σαίδηι ἰάπιθπ Θχοιβαί ΑΤη, 

την 15. αὐ ὈΙπά. ἴῃ Βίθρῃ. ΤΠ 65, ἀπεσταύρουν ρτο ἔκ τε... 
Οἵ. δάπ. 130, 4. -- αὐταί, χρώμενοι καὶ... ἀποσταυροῦν - 

τὲς. ΑἸίΟΓΟ ἰ000 γϑυθαπὶ Π ἰ πὶ 
1πια} 1, αιιοα ΡΑΡΕοἱρ᾽ο ἀποσταυ- 
ροῦντες τηοϊοβίθ βαθϊοθιθίιγ κό- 
πτοντες. Ἐδάθπιὶ ἀθ οαπβὲ 1 182, 
5 δείσας. .. καὶ λύει (ρτὸ 
λύσας) οὐ ὙΠΠ 46, 4( πλουσιώτα- 
τοι ὄντες. . ἐπικουρίᾳ δὲ. 
ἀξιοῦσι (ρτο ἀξιοῦντες). οἕ 
δά. ΠΙ 86, 2, --- τὰ δένδρα 
καὶ ὕλην. ΤΡ Β6Π0. βίδίαϊς 6}}1- 
Ῥϑίῃ δάϊθοιίνὶ ἄλλην, αυρτη 56- 
αὐϊέαν ϑίορη. ρροηὰ, δὰ ϑουῖριί. 
ἀθ ὨϊΔ]. Ρ. 120.“  .υ Κ. Τί6πὶ 
ΘΌΠΟοΘπι. δὰ ΡΙαί. Αρ. 1 1 ρ. 75. 
Οὐ, αἄη. 1 110, 8 εἴ, υϑὶ δαάθῃι 
σγοοϑθ]ὰ ἀἰβοουπυηίαν, Π 175, 1. 
- εἴπη δέοιτό τι, 5ὶ 48 
ῬᾶΥ5 ΔΙΙΟα ὈΪ τὴ πὶ τἴ 0Π6 (ρτο- 

Ῥεῖε τοῦ ἀποσταυροῦσϑαι) ἐ5 ὁ- 
τοί, ΝΙβὶ δέοιτο ἱπηρουβοη8}6 6588 

1886. υϊξαιᾶπι αὕὑταιταρτηθια- 
Πἰ5 παρ ΠΗ ΛΗ δανθυβδηίθμ [Γ5ιγ8 

τὰθηθαῦ Μίϑι. αν, 8 412, 1 Ὁ. 
Καρῆη, αν, ἴῃ 5. 5010]. 8 804 
δάη. 8. 

8 8. οσον οὐκ. Οἵ, δάη 1 
90  -- σέτον ἀπορίᾳ ἰυχίϑ 
Ροβίζατι δὶ ραγεοὶ ρ 15 οὐ νομί- 
ζοντὲες εἱ ἡγούμενοι. ΤΓαΒ ἰβῖταΓ 
ἐνδηΐ οδιιθᾶθ {πιο 8. τῆς 
ἄνω πόλεως. Οἱ 66, 4. -- 
ῥητοῦ... ἀπολυϑῆναι. ἢε 
γϑἀοπηρ (οἶδ Ὀτοι 15. οἵ, δάῃ. ΠῚ 
10. (Ἑκαστον ἂς ΡοΙοροπηο- 
5118. δοοϊρίοπάιϊιπι οχοθριϊβ [,.806- 
ἀδοτηοηἶ 15: πᾶτῃ ἢϊ ΑἸ ΠΙ Θ᾽ θ 08 
ῬΘΥΠΉ δα: ΒΌΡΤΆ ϑαίθπι 
ο, 60 ἀϊχεγαι Ρϑ οροηποβὶοβ 8008 
Νίβαθδε οἰβίοαϊαπηῃ ἢδΌυΪ858.. 
Η8δ8οκ. 



Βρασίδας μὲν 
τότε ἐπὶ Θρῴ- 
κης στρατεί- 
ανπαρασκευ- 

αξόμενος 
βοηϑεῖ. 
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ἐξῆλϑον. καὶ οἱ ᾿ἡϑηναῖοι τὰ μακρὰ τείχη ἀπορ- 4 
ρήξαντες ἀπὸ τῆς τῶν Μεγαρέων πόλεως καὶ τὴν 
Νίδαιαν παραλαβόντες τἄλλα παρεσκευάζοντο. ι 

τ0. Βρασίδας δὲ ὃ Τέλλιδος “ακεδαιμόνιος 
κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον ἐτύγχανε περὶ Σικυῶνα 
καὶ Κόρινϑον ὦν, ἐπὶ Θράκης στρατείαν παρα- 
σκευαζόμενος. καὶ ὡς ἤσϑετο τῶν τειχῶν τὴν 
ἅλωσιν, δείσας περί τε τοῖς ἐν τῇ Νισαίᾳ 11ελο-- 
ποννησίοις καὶ μὴ τὰ Μέγαρα ληφϑῇ. πέμπει ἔς, 
τε τοὺς Βοιωτοὺς κελεύων κατὰ τάχος στρατιᾷ 
ἀπαντῆσαι ἐπὶ Τριποδίσκον (ἔστι δὲ κώμη τῆς 
Μεγαρίδος ὄνομα τοῦτο ἔχουσα ὑπὸ τῷ ὄρει τῇ 
Τερανείᾳ), καὶ αὐτὸς ἔχων ἦλϑεν ἑπτακοσίους μὲν 
καὶ δισχιλίους Κορινθίων ὁπλίτας, Φλειασίων δὲ 
τετρακοσίους, Σικυωνίων δὲ ἑξακοσίους καὶ τοὺς 

Οαρ. 70. 8 1. στρατείαν. Νυϊσο εὐ Βεκκ. στρατεών. Οιηὶ 
δαίθιῃ ἐπὶ Θράκης, ἴῃ ΤΗτγδοίΐδιη ν ΘΥ515, πὶ στρατιᾶς ΠοΙηΐη6ς 
ΠῸΠ θ6π6 ὁοηρυιαηΐ οἱ ο, 74 ΤΗὺογ ἀἰά65 ἀρογίθ πο γϑβρ οῖθηβ αἰοαΐ 
τὴν ἐπὶ Θράκης στρατείαν παρεσκευάξεν, ἵναπερ καὶ τὸ πρῶτον 
ὥρμητο, στρατείαν τεοορρὶξ Ηδδοκ,, ααθπὶ βθοῦΐὶ βδιιπηα8, (θίθυιπι 
οἵντϑας 1. 9. 

Γερανία Ῥαϊ. Ατρ. ὅδΔ55. Μοβαι, Ἐὶ Ὁ. Οἱ, Ηονοάϊδι. 1 ρ. 278. 
Φλιασίων οοἀᾷ. Νοη ἀπο ανίπιιβ δηϊα α] Οὐ θπι πουηΐ 5. ἕο πιδ πὶ 

ΤΙιογ αἰαὶ τά άθυθ, ἀυδιη γοϑὑιιδίϊονθϑ {ἰτ}} (Φλειάσιοι ἵπ πποπυπηθηΐο 
ΘΟ Ὀθυτίπιο Οὐπβίδε ϊποροϊ απο, 46 αυο οἷ, ἀάπ, 1 182, 2, εὐ ἴῃ Ἀοβϑιὶϊ 
ἴα Ρεῖορ. ρΡ. 42, Φλειάσιον ἴῃ Ιηδου. Αὐΐ. 1 πι 48) ρυδοθηΐ, 
ΡΓΔΘβ εἶπ οατη πὸ ἴῃ Εἰ υῖθ. αἰ 460 ταᾶπιι ΒΟΥ ρι15. Οπληΐᾷ οἷι8 νοβιϊρία. 
δνδπαουϊην (Υ 118,1 Φλειασίαν Ῥαϊ. Ἰάδηηαιο ΚΟ δ, 2 Φιλειοῦντα, 
Ν ὅβ, 2 Φλειοῦντα Ἡ., Ν' δ, 2. ὅδ, 2 Φλοιοῦντα 1. εἰ Ν᾽ ὅ8, 1 
Φλοιοῦντα 6. 1.). ΟἿ, Βυτβίαη. ἀδοσν. ΠΡ. 88, ὅ. 51 468 παθεπᾶδ 
εϑὺ Ηδυοάϊδηο ἀρθθπὶ ἃ νοῦ φλεῖν ποιηθὴ ἀιιχῖββα ἀοοοηί (1 ρ. 348), 
«αοιηοάο οΥία βἰζ δὲ νοοδ]β, αὐᾶπὶ το] αι ῖβ ἰοοἷβ ἰδοῖθ γϑυϊ αἱ τη α8,. 
ορ πηα οἷβ ὀχρ!ϊοαίαν, απ [ἴβθηον ἴῃ Απηδὶ, ΡμΪ}. 1812 Ρ. 1742 54. 
ἀἰβραϊανιῦ, ἦ 

δάη. 1 107... })6. τῷ Ραγίουϊαο,, 
οοἸ]οοαίζοπο οἵ, δάη. 1 10. ἣ᾿ 
Τοιποδίσπκος. Δρυὰ ϑβιίγαῦ,. 
8394 Τριποδίσκπιον, ααἱ αἰάϊε, 

8 4, ἀπορρήξαντες, οὐ 
{(ρᾶντίθ ὑθβοῖ888) δΌΤαρ ἰ 556 }ΐ, 
αἰ. οἰϊαηηδὶ Μοραγα 'ρϑα ἴῃ δα ]- 
ἰἰοηθη ΠΟ νϑηϊΐϊβδοί, ἤυχηΐίοῦ 
ἴοηραᾷ τηοθηΐα ἰθπουθηΐ, αὐὑδθ πἰ- 
ΒΙΠοταϊπ 8 ὁ, 109 τγϑουροταία ἃ 
ΜορδυθηβῖΡιι8. ἸΘ ΘΠ. 118. 

ὅλρ. 70. 81. ἐπὶ Θράκης 
οὐ παρασκευαξόμενος. [6 
οΒ 518. Παἶϊι5 Ἔχ ρϑα το η}5 νἱὰ, 79, 
ῷ, -- πέμπει ἐς τοὺς Β. Οἱ. 

καϑ' ὃ ἡ νῦν ἀγορὰ Μεγαρέων, 
κεῖται, ἀρὰ 5ί6ρ},, Τριποδίσκος, 
Τριποδίσκοι, Τριποδίσκη, Ραιι5,.. 
Ι 48, 1 Τριποδίσκοι. 1)6 5[ὰ 
οἵ, Τέραϊς, αταθο, βορὺ. ΠΡ. 410 
8646. οὐ Κειιβ. Ηδθ]}, Πὶ 1 ρ. 396. 
Βιιγδίδη.  αδθορῦ. 1 Ρ. 880. τῷ 
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μεϑ' ἑαυτοῦ ὅσοι ἤδη ξυνειλεγμένοι ἦσαν, οἰόμε-- 
νος τὴν Νίσαιαν ἔτι καταλήψεσϑαι ἀνάλωτον. ὡς 
δὲ ἐπύϑετο (ἔτυχε γὰρ νυχτὸς ἐπὶ τὸν Τριπο- 
δίσκον ἐξελθών), ἀπολέξας τριακοσίους τοῦ στρα- 
τοῦ, πρὶν ἔχπυστος γενέσϑαι, προσῆλθε τῇ τῶν 
Μεγαρέων πόλει λαϑὼν τοὺς ᾿4ϑηναίους ὄντας 
περὶ τὴν ϑάλασσαν, βουλόμενος μὲν τῷ λόγῳ 
καὶ ἅμα εἰ δύναιτο ἔργῳ τῆς Νισαίας πειρᾶσαι, 
τὸ δὲ μέγιστον, τὴν τῶν Μεγαρέων πόλιν ἐσελϑ  ὡν 
βεβαιώσασϑαι. καὶ ἠξίου δέξασϑαι σφᾶς λέγων 
ἐν ἐλπίδι εἶναι ἀναλαβεῖν Νίσαιαν. 

ι {1 Ἄζι δὲ τῶν “Μεγαρέων στάσεις φοβούμεναι, οἵ δὲ Μεγα- 
οὗ μὲν μὴ τοὺς φεύγοντας σφίσιν ἐσαγαγὼν αὐτοὺς εἴθε τ 
ἐχβάλῃ, οἱ δὲ μὴ αὐτὸ τοῦτο ὁ δῆμος δείσας ἐς τὴν πόλιν. 

ἐπιϑῆται σφίσι καὶ ἣ πόλις ἐν μάχῃ καϑ' αὑτὴν 
οὖσα ἐγγὺς ἐφεδρευόντων ᾿4ϑηναίων ἀπόληται, 

ἑαυτοῦ ὕΔ55. Ο]. γεη. Μ, Τ΄ Ε. Ο. Βερ. ἃ]. ναϊρο οὐ Βεκκ. 
αὐτοῦ. 
ΡῈ 06. ἀπόληται. 658. ἀὐρ. 6. (ς 8. ΡῈ ΤΆ) 

Ρα!. 1τ, αι. Μ, Η. Μοβαι. ἀπολεῖται. ΟἿ. 56... 80:1. 

» εἢ 

πο ττη δα ἨΌ5 ἡσῃ 
ἈΠΊΡΠΪῈ5 σδηΐαπ [556 οροιίοί, δὶ 
12, 2 δαϊπποιϊβδ Βοθοίονυπι ἀπο- 
θῈ5 τα] .5 οὐ ἀποθηι5 τοί ΘΧοὺ- 
Οἴτιιβ 56Χ Π}]Π1ἃ ρΥαν 8. ΔΤ δίαγδα 
τ ἢ 1 2} ΟΟὨ Δ α͵556 γθοίθ ἰγδάϊ αν, 

Ουδαδβί. ογᾶπ), Ρ. ὅ. [Ιἄθπη ἰδοίαπὶ 
ἘΒ. ΠΠ 3. 9. ΝῚ 91. 

σδρ. εὐ ἘΠ ΠΟ ΡΝ Ὁ ὑ τος 
ἀξ ΟΡ ΜῈ τ Ὁ ὉΝ ὃ ξ. 
ΝΌΟΝ ΠΟΥ οϑί, αὐ ποιηϊηϊθ8 
ςΟἸΙΘοιῖν 5 αἀϊδοιῖνα νοὶ Ρδυι οἱ ρα 
ἀϊνογβὶ ρθη θυ 8 οὐ Πα οἱ ἃρρο- 

8 2, ὡς δὲ ἐπύϑετο, οὰ πὶ 
ΘΙ ΟΟΙΠ Ρ Θγ 556. ΟἿ, αάη. 44, 
4 οἱ 48, 1, 128, 8. ὙΠ1| 62, 2. -- 
ἔτυχε ἐξελϑών. Ηος 
Θππητἰδίι πὶ ἃροάοβὶ ἰπῃσθη αι η1. 
-- ἀπολέξας. Μεαϊάπι. Ιορῖταν 
Εν θ  ΘΥΗΣ Οὗ δάπ. 1 
16. --- ΟΣ ΣΝ γενέσθαι. 
Οὗ δά, Π| 80, 1, -- τῆς ὝΕΙ 
σαίας πειρᾶσαι. ὧ δάμ, 
θ4, 4. -- σφᾶς. Ιρβ0πὶ οἱ τον 
(65. ΟἷἉ, δάη. ΠΙ 118, 2. -- ἐν 
ἐλπέδι εἶναι. ΟΥ̓, ΕἾΤΕ ΙΠ 51, 
0, Ροβϑὲὺ ἴοὺ πυάὰβ Ἰπδηϊίναϑ 
ΔΟΥ 5 ΡΟΒίειι5. οϑὲ δὰ βἱμηη μα ]- 
ΠοΠῚ εἰκός ἐστι ἰοοσαιϊοηΐβ. ΟἿ, 
δάη. ΠΠ10, 0. 1 60, 2. ὅ5.1Δῃ!], 

ηδηίαν, [Οἱ Μαιμ]. αν. ὃ 484,28. 
Κναθρ. αὖ. 8 ὅ8, 4 ἀάῃη, 1.] Ηἰς 

τω "δίδπι 8118 ἤξαγα οβί, αποὰ 
ποπηϊηδίϊνιβ αὖ στάσεις ΡτῸ σ6πε- 
εἶνο Ραυνο, 4αθηὶ νοοδπί, ροηΪ- 
ἰαγ. οὐ . 516 γαῦδβιιβ ἯΠΠΕ 106, 2 
οἵ δὲ ᾿ἀκαρνᾶνες, οἵ μὲν... 
οἱ δέ. Ῥακ, ΟΓ, Μαιμ. ὅν. 
ὲ, 389 αη. 8. οἱ δὶ 819, Κυπορ, 

δ θη 58. ΓΟΥ μὲν Ἰμ66}16. 
“πῆ: ῬΥΪΠΟΙΡ 65. ΡΟΡαἰΔΡ15. [δοίῖο- 
Πἷ8, οὗ τοῦ δήμου προστάται 
(ν!ὰ. ο. 66); οἵ δέ 50πν δχυϊυτη 
8Πηϊοὶ 6 Χ ΟΡεἰπιδύῖαπὶ ἐδοιο πο.“ 
Ηδδοκ. -- ἐκβάλῃ. [ΙὨ16}]. ὁ 
Βρασίδας. -- αὐτούς δὰ 
Θο546π), αἱ δηίοα σφίσι ρτοηο- 
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οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἀμφοτέροις ἐδόκει ἡσυχάσασι 
τὸ μέλλον περιιδεῖν" ἤλπιζον γὰρ καὶ μάχην ἕκά-- 3 
τερον ἔσεσϑαι τῶν τε ᾿“ϑηναίων καὶ τῶν προσβοη- 
ϑησάντων., καὶ οὕτω σφίσιν ἀσφαλεστέρως ἔχειν, 
οἷς τις εἴη εὔνους. κρατήσασι προσχωρῆσαι" ὃ δὲ 8 
Βρασίδας ὡς οὐκ ἔπειϑεν, ἀνεχώρησε πάλιν ἐς τὸ 
ἄλλο στράτευμα. 

ἌἈΠΉΣΝ 12. “Ἅμα δὲ τῇ ἕῳ οἱ Βοιωτοὶ παρῆσαν δια- 1 
ναμιν οἵ Βοι- Ῥενοημένοι μὲν καὶ πρὶν Βρασίδαν πέμψαι βοηϑεῖν 
ἐπ ον ἐνενν ἐπὶ τὰ Μέγαρα, ὡς οὐκ ἀλλοτρίου ὄντος τοῦ 
γνεται ἵππο. κινδύνου, καὶ ἤδη ὄντες πανστρατιᾷ Πλαταιᾶσιν" 

μαχία. ἐπειδὴ δὲ καὶ ἦλθεν ὃ ἄγγελος, πολλῷ μᾶλλον 
ἐρρώσϑησαν, καὶ ἀποστείλαντες διακοσίους καὶ 
δισχιλίους ὁπλίτας καὶ ἱππέας ἑξακοσίους τοῖς 
πλείοσιν ἀπῆλϑον πάλιν. παρόντος δὲ ἤδη ξύμ- 3 
παντὸς τοῦ στρατεύματος, ὁπλιτῶν οὐκ ἔλασσον 
ἑξακισχιλίων, καὶ τῶν ᾿4ϑηναίων τῶν μὲν ὁπλιτῶν 
περὶ τὴν Νίσαιαν ὄντων καὶ τὴν ϑάλασσαν ἐν 
τάξει, τῶν δὲ ψιλῶν ἀνὰ τὸ πεδίον ἐσκεδασμένον, 
οἱ ἱππῆς οἱ τῶν Βοιωτῶν ἀπροσδοκήτοις ἐπι- 

8 2, οἷς τις ΟἹ]. εχ δπιοπᾶ, οἰμβα, τη. οἱ ΒΈκκ., δοἀθπιαὰθ 
ἀποπηΐ νοβιϊρία Πθγόσαμη Ὁ. 1. Εἰς, Τὰν. ψαϊρο οστερ, αὐυοα ἔαϑίτα 
Ρτοραύ Βϑιῃ. ϑ'υπί. ρ. 396. Οἱ, εἀ, τηδὶ. οὐ 46 γβοβρίᾷ βουϊρίαγα δ. 

Οδρ. 72. 8.2. περί τε τὴν Ν. αἰϊφαοι οοαά,, ἰηίον 4005 ΡΔ]. Μ, 
πλ. ΝΌΪΙἃ 681 Ἰοοουηι ἀἰϊνουβὶίαϑ, 486 τὲ --- καί ραυίϊοι!]β ἀἰβιπραδίαν, 

(ἀρ. 78. 8 1. πέμψαι. Οἱ, τηΐπθ βἰσηϊ ἤοα βαηΐ, γτϑΐθγιν 
γΔΙῈὴ8 ἴ'ρ508. -- περιιδεῖν, 
οἰ γοα ΒΡ 1 6 Τ 6, Μραϊυτῃ Ἰορ νυν 
78, 1.] 998, 1. 108, 2. 

ἢ. καὶ οὕτω... προσ- 
χωρῆσαι, κ«ἰᾳὰ6 ἰΐᾷ 510] 
ἐαϊϊὰ5 6588 ἴπ ΘοΥυτῃ, απὶ- 
θ8 δἰϊᾳυαΐϊθ θην 5 68- 
8, ἀραϊεϊὶοποῖα, δὶ νὶο 18 - 
Β6ηΐ, οοποράρυο, βῖγο ᾿ἰθογὶαβ 
Ρδᾶτίθβ Β64ᾳὶ ν᾽ οὐου απ, 4] - 
Ὀὼ0ὼ5 4Αυαϊβδᾳαὰρ Ὀοπμ ον οΟΙΪ 5 
ο586ΐ, 

8 8. ἐς τὸ... στράτευ- 
μα. Οἵ 'δπ,. 1 1817, ἃ, 

10, 1. --- ὡς. .. ὄντος. ΟἿ, 
δᾶῃ. 14, ὅ. --- καὶ... ὄντες 
ἴαπρσα σαπ σαρονυίοτα δεανδνοη- 
μένοι, -- ἐρρώσϑησαν. θιὰ- 
(10 ἃ ρδυγιϊοῖρῖο ὑγϑηβ}1 ἴῃ θη ρι5 
Βηϊζατα, Οἷ, δἀηοί, 1 δ7, 4 οἱ ἀθ 
ἴρ50 νϑῦθο 11 8, 1. --- ἀποστεέ- 
λαντὲς οοῖ. Ῥαιϊο δηΐθ βουὶρία 
ἴα οοΥγὶσὶ νἀ οηύαν, τ, Οὐπὶ 81ι-- 
ἰθᾷ Βοροιὶ αἀνθηΐββα αἰοῦὶ βίης, ᾿ἷσ 
ΠΟ ΟᾺΠῚ τηϊνουβὶβ ΟΡ 56 δάνο- 
ῃἶδ856, βϑα Πϑυιη), 488 Ρ] ἰδ θὰ 8 
ἀϑαᾳὰο δ ἀ χ᾽ ββθηΐ, ρα Ρ ΘΠ τ 8185 
ἰγαδηΐαν, ΜΠ ρίδοοὶ Πα κ8θ οχ- 
Ῥἰϑηδιῖο π᾿ δα, τηδὶ. 

8 2. ἔλασσον. Οἷ᾽Ἁ, Μαι, αὐ, 



; 

ἥσσους γενέσϑαι. 
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πεσόντες τοῖς ψιλοῖς ἔτρεψαν ἐπὶ τὴν, ϑάλασσαν (ἐν 
γὰρ τῷ πρὸ τοῦ οὐδεμία βοήϑειά πῶ τοῖς εγα- 
φεῦσιν οὐδαμόϑεν ἐπῆλϑεν)" ἀντεπεξελάσαντες δὲ 
χαὶ οὗ τῶν ᾿Αϑηναίων ἐς χεῖρας ἧσαν, καὶ ἐγένετο 
ἱππομαχία ἐπὶ πολύ, ἐν ἡ ἀξιοῦσιν ἑκάτεροι οὐχ 

τὸν μὲν γὰρ ἵππαρχον τῶν 
Βοιωτῶν καὶ ἄλλους τινὰξδ οὐ πολλοὺς πρὸς 
αὐτὴν τὴν Νίσαιαν προσελάσαντας οἵ ᾿ϑηναῖοι 
[καὶ] ἀποκτείναντες ἐσκύλευσαν, καὶ τῶν τε νεκρῶν 
τούτων χρατήσαντες ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν καὶ 
τροπαῖον ἔστησαν᾽ οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παντὶ 
ἔργῳ βεβαίως «οὐδὲν, οὐδέτεροι τελευτήσαντες 

8 4. προσελάσαντα Αυρ., τοϊαα! προσελάσαντες. Οἵ, δάῃ, 

8 481 αάη, ὥ. --- ἔσρεψαν. 
ϑάλασσαν. ,ἘΠΙ ΡΠ 5815 486. 
ἄδπι. --- ἐν γ ἀρ 6. ». Βα ο ποῖα 
γϑααϊν εἰιι8, αιοα ἀϊχοναῖ, ἄπροσ- 
δοκήτοις." ϑίσρῃ. Π6 νϑρθὶβ ἐν 
τῷ πρὸ τοῦ εἴ. Δάη. 1 82, 4. 

8 8, οἵ τῶν ᾿4ϑηναέίων. 
Ουτῃ ἱππῆς 6Χ ΒΡ θυ ου 15. ἔδ- 
ΟἸΠἸπλ6 τορϑιὶ ροβϑὶῦ ἰάααο [δοϊθη- 
ἀππη 6588 παίτινα γουθὶ ἀντεξελαύ- 
νξὲν 88115 ἀοοθαί, πηῖγιπι δὶ Κυπο- 
Βογαπὶ ἔππῆς οἵ οχοϊἀϊββ6 ὁοη- 
ἴσογθ, 

8 4. τινὰς οὐ πολλούς. 
1τὰ ἴᾶτὶ 11 19, 4, 1 πλΠἸον ὙΠΙ 
10, 2. Οἱ. δάη, 40, ὅ ΕὑὙ11. 
-᾿ πρὸς... ἐσκύλευσαν. 
Θυδε οοἀἀ. ργδρθθηΐ τη8 6 βίο 46- 
ἑεπαπηίαν, αὐ ΑἸ ΘΠ ἴθη868. ΡΓΟΡΘ 
ΝΙβαθδτη, αὔδηὶ ἰθηερδηΐ, οοη- 
Β.Ϊ]|0 86 γϑοθρίββα αἰϊσδηίαν, οἱ 
᾿ιοβίθβ δοάβθιη ρεϑὶ]οθγθηΐ, Νδτῃ 
αυᾶὰθ ἴῃ ἰδοὺ βθηίθηϊία τηδχίπηὶ 
Θδὲ τῃουηθητ! ποίϊο 86 γϑοὶριθηαὶ 
ῬΓΟΓΒ8 ἀδβιἀθγδίυν; ἀθίπα δ 1108, 
οὐ δὰ Νιίβδθαῃη δοοθάεγθηΐ, 
ἸΔΟ ΠΌΤ Αἰϊα αἶὰ ἃι.508 6886, ἰὰ 
φυσὰ ἴῃ ΑἸΠΘμΐθη868. πῸ}}0 πιοᾶο 
οδαϊ!, δἀάϊτιπι αὐτήν 58118 οβίθη- 
αϊι. ᾿Ορείπιθ ϑαίΐοιη ΒΟΘΟίΟΤΙΙΠῚ 

Θαυϊίθ5Β δὰ ἰρβ8πηὶ Νίβδθδηι δά- 
δαυϊίαβθθ αἰοαηίαν, Οἱ, ὕΠΠτῖο.. 
ΒΥΠΙΡ, οΥΐ, ΠΡ. 1454. Πᾶαυθ 
Ῥουιὶ οοηϊθοίαταμη προσελάσαν- 
τὰς πὰπὸ Ὑϑοθρί πιι8 βππαϊα 8 
καί ἀοϊονίπηβ, ᾳαοά προσελά- 
σαντες νἱϊ(οϑα βουϊρίο οοθῃϊαη- 
Θθηαὶ οαιβα δααϊίαπὶ 6ϑί. (00 - 
τηΐη 5. δηΐπὶ ριοχίπιο κα τὸ- 
Βροπᾶοϑί, αἰνθυβὶ 85. Βα π θυ] 11} 
οΟὐβίαίΐ, αδθ ἰθΐοῦ 856. δΘαυδυϊ 
ποαθθϑηί. Οἱ, Βομαορίζ. ἴῃ Ὀίαγη. 
ΒΟΠΟΪαβί. Βογοὶη. ΧΧΙΝ ρῥ. 1θῦ, 
-- βεβαίως... τελευτή- 
σαντες. Ῥανποϊρίαπι δου ϑιὶ 
τελευτήσαντες Ρογπάθ δίᾳιθ 
ραγιΐο, ργδθβθηϊβ τελευτῶντες 
(1 47;.1:.51. ὅ:. ΜΝ Π|Π959; 5. ΤΗΝ 
81, 8) ρῖὸ δάνθιθιο ροβίιυτη 
Ροβύγθηιο ψαίθγθ οἱ συᾶίϊο οἱ 
8115 οἰ. Ἰοοι πὶ νοι, Νεαὰθ 
τηδρῖβ τελευτήσαντες δν ΘΠ τυ Πὰ 
δ ἀ6ρΡεϊ βοηᾶγο ροίοϑίύ, Οὐτὰ 00- 
Ἰθοίατη νϑυὶ ἄθθβϑβα β8ι15 σοῦῃο- 
ϑοδίαῦ, οὐδέν Δαἀαϊαϊπιιβ, αὐοὰ 
ΕΠ γᾶν πὶ δἰ τα Πα ἀϊη 6 ἴδοι! οχ- 
οἰαϊς, Ψεγίο: ἴθ τοτΌ αὐϊά πηι 
ον δταΐ 6 (ρατίθ ρσυοο!ὶὶ δα αϊα 
οἴδοίαπι 6556 παπᾶ ἠθρδίι) ΘΟ Τῇ 
οοτίο ονὐνοηΐα πδαΐτὶ ααἱά- 
φιδτ οχβϑοῦυί, Οὗ, ὙΠ 59, 1. 



ἀλλ᾽ οὔτε 
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3 ΄ 

ἀπεκρίϑησαν. 
δ 

ἀλλίτι οῦ 

τὃ. Μετὰ 

μὲν Βοιωτοὶ 
ἑαυτῶν, οἵ δὲ ἐπὶ τὴν Νίσαιαν. 

δὲ τοῦτο Βρασίδας καὶ τὸ στρά- 1 

ἵ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ͂ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, οβ΄. ογ΄. 

πρὸς τοὺς 

οὔτε οἵ 4ϑη-τευμα ἐχώρουν ἐγγυτέρω τῆς ϑαλάσσης καὶ τῆς. 
ναῖοι τολμῶσι κῶν Μεγαρέων πόλεως. 
πρότεροι μά- 
χῆς αρξαι. 

τῶν δὲ ἀπεῖ- σιν ἐπιέναι 
ϑόντων δ 

καὶ καταλαβόντες χωρίον 
ἐπιτήδειον παραταξάμενοι ἡσύχαζον, οἰόμενοι σφί- 

τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ τοὺς “Μεγαρέας 

Βρασέδας ἐς ἐπιστάμενοι περιορωμένους ὁποτέρων ἡ νίκη ἔσται. 

τὰ “Μέγαρα καλῶς δὲ 
ἐσάγεται. 

“ἐνόμιζον σφίσιν ἀμφότερα ἔχειν, ἅμα 3 
μὲν τὸ μὴ ἐπιχειρεῖν προτέρους μηδὲ μάχης καὶ 

’ - δ ’ ΒΩ δια - 

κινδύνου ἑχόντας ἄρξαι, ἐπειδή γε ἐν φανερῷ 
Ἂ δ » ἍΜ 3 ’ ᾿ 3 » Ω' ἔδειξαν ἑτοῖμοι ὄντες ἀμύνεσθαι καὶ αὐτοῖς ὥσπερ 

-- ἀπεκρέϑησαν (ἀ156685 - 
βου πε)... πρὸς . Ὁ ἐπέ 
ΟΥ, ἀ6 διαχριϑῆναι δάη. 1. 18, 
2, 1ΤὟῪ 2ὅ, 10. Θποα αἰτίᾳαθ 6 ργοθ- 
το ἴῃ δὰηὶ ἰοοὰπΠΊ αἰβοθββθυηΐ, 
αηάδ ργοΐδοι! οἰαηί, 60 ραίθθδί 
οαπὶ ἀι δῖο Ἔνθηύα 6586 Ραρπϑίαπι. 

ὕαρ. 78. 81. παραταξά- 
μενοι. πιέναι. ϑεοηίεπιῖα 
εϑι ΤιΔορἀδοπιοηΐοβ δοῖθηι αὐϊά θη] 
ἰπβίναχίββο, βορὰ ἀθ συ πο ἀ6- 
ΒΟΘηἾβ56. οχἰβυϊπηδηΐθ5 ἴοσο, αἱ 
ΑἸ θη θη565 γ6] Ππ|Ὸ Ρῥτγορίον ἰη- 
ΒΔ Δηΐηὶ ᾿πηροία πη ΟΟΠίγἃ 58 
νϑηϊγοπί, --- περεορωμένους. 
Οἵ, δάῃ. Π 48, 4. ϑιμπη ον Ἰοοὶ- 
τὰν ΥἹ 93, 1. 108, 2. ΝἹΙ 88, Γαὶ 

8 ἡὡ. ἀμφότερα. Ηοο, ΨΕΥΞ 
015 ἅμα μὲν... ἄρξαι εἰ ἐν τῷ 
αὐτῷ δὲ. ; ξυμβαίνειν οχρ!ϊοα- 
τ 5. ΠΑΠῚ ἅμα μὲν... ἐν τῷ 
αὐτῷ δὲ καί ἰῃτοῦ 58 γεβροπάθηΐ. 
Οὗ ἀάπ. ΠΙ 11, 8. Αἴᾳαο {Π|4 δὰ 
οἰόμενοι. . ᾿ϑηναίους, ᾿ιᾶθο 
αὦ καὶ τϑὺς Μεγαρέας. 
ἔσται τοβρϊοίυπι. --καζαύτοϊς 

ον ἀνατίϑεσϑαι. ΜΝαυϊραίαπι 
οοαϊοιαπὶ ΒΥ ρ αΓἃ ΠΊ δ'ο μέθυ ρτα- 
ἰᾶτ5 δϑὺ Ρουίαβ: β δίᾳα 8 4π9- 
ἀαπιηηοάο βδ'πθ ρυΐϊνθῦα οἱ 
ἰάῦονγο νἱοίουδπι που ΐϊίο ὑτσὶ- 
Ὀπαύα η τὶ, Θ'οα ἃ γθΡῦ 0 ΒἰπΊρ]1οἱ 
τιϑέναι αἸϊειᾶ οδὲ ποίϊο υγἰθιιθηαΐ, 
4«τὰ ἐνατιϑέναι ρνδϑάϊτιπι 6ϑι, 
Οὗ 1 64, 1. ΠΙ 51, 8. Ῥεϊπάς 
ῬΥΟΥΒῈ5 ἴῃ ΟὈΒΟΌΓΡΟ Θϑί, αὐῖ5 118, 

4αυδηηατϑπι) ἰδ ΟΥΘ ΠῚ ΠΟῺ ϑ511- 
Παρ ϊηΐ, νἱοίουῖδπι ἐγ θὰ ΓῸ5. 5]ζ. 
Αὴ ΑἰΠθμ θη5685, ἀαογαμη Θἰ8 ΠῚ 
᾿πὴ} δἰ πῇ Ἔχϑρθοίαθδηι ΝῸΠ τηᾶ- 
οἷὶ5Β Μερδγθηβεβ, ἀβ ψαϊθὰβ ἷς 
οορσίίαγο δἰϊθηυϊη οϑί, αΟΠΪΔ 1, 
αὐϊὰ φάνεονῦβαβ Π05 οοτηπηοάὶ [,.866- 
ἀδθηιοηϊὶ οχ αυϊθβοθηο 56. ροῖ- 
σΘρΡίαΓΟβΒ. 6558 ριυίθηΐ, ῬΥΟΧΙΠΪΒ 
γΘΡΌΪ5. βθρδυδίϊτη Ἔχρϊοαίαν. Νὼ- 
486 ρευβρὶοὶ ροίθβί, 48 ἀδ οϑιιβᾶ 
4 βααϑη1 1185 ΠῸΠ]Ο ἰᾶθΟΓα ρογ- 
ἔαποιῖϊβ νἱοιουΐατη {ἰθαδι δας σὰν 
ἰαβία ἰὰ ἢδί, Ὅυαι δαΐοπι ᾿πέθν 86 
ΟΡΡοπϑηΐαν ἐπιχειρεῖν εε. ἀμύ- 
νεσϑαι, ἀεϊηάς μάχης καὶ κιν- 
δύνου εἰ ἀκονιτί, Ὀΐϊπα ἴδ 
τ ΘΙ 8 5101 γοβροπάθγε ρογβρὶ- 
ΟΠ οϑί, Αἰαᾳι ἤοο ἱρβαπι, υἱ 
ρΡᾶυΐα ρᾶυῖθὰβ αρίθ γϑίθυδηΐαν, ο8. 
4πᾶπὶ ἰηϑε αϊπη5 ΘπΊΘηἀδί!0Πη6 
5815 Ἰϑνὶ δε δοίγηιϑ,  ουίθ: 4 8 ἢ- 
ἀοᾳυϊάθοτῃ ἴῃ ἄροϑτίο οβίθῃ- 
ἀονᾶπὶ 56 ρᾶγδίοϑ ε588 δᾶ 
ἀοϊοηἀεπᾶιππι οὐ ἱρβὶβ (οἴ. 
Υ 28, ὅ. 40, 2) υὐ ἰαηημᾳ υ δῖ 
βἴηθ ΡαΪνΟΓΘ νἱοίονῖα {τῖτ' 
θαθγοίαν ροϑίυ!ανοναηί, Εἃ 
ΘηΪη αυδπηὶ ἰπίοῦδηΐ γαιϊϊοηθ, δ΄ 
ΡΓΟΠΙρίοΒ 886 οβίθηδονύρηΐ ἃ 
Ρυρηδηάαπι πθαὰθ ἰδπΊΘη ἱρβέ, 
Ραρηδηι Ομ Π ἰδ υθηΐ, ἃ ἀβδοαυῖι 
γο]οθδηι, αὐ ΑὙΠ ΘΠ Θη565 Ραρπαπ, 
ἀοιγθοία 68. 1105 Ὁ6]|1]0 5 ρου ἸΟΡ 5. 
6558 ἰρβὶ ἰᾷ πα ᾶπὶ οοπ βίθγθηίαγ,ς 
Ὅς νοοδθι!ο ἰναηβίαίο ἀκονετέ 

᾿ 
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ἀκονιτὶ τὴν νίκην ἐδικαίωσαν ἀνατίϑεσϑαι, ἐν τῷ 
αὐτῷ δὲ καὶ πρὸς τοὺς Μεγαρέας ὀρϑῶς ξυμβαί- 
νειν εἰ μὲν γὰρ μὴ ὥὄφϑησαν ἐλθόντες, οὐκ ἂν 
ἐν τύχῃ γίγνεσϑαι σφίσιν, ἀλλὰ σαφῶς ἂν ὥσπερ 
ἡσσηϑέντων στερηϑῆναι εὐϑὺς τῆς πόλεως" νῦν 

δὲ κἂν τυχεῖν αὐτοὺς ᾿“ϑηναίους «ἡ βουληϑέντας 

ἀγωνίζεσθαι, ὥστε ἀμαχεὶ ἂν περιγενέσϑαι αὐτοῖς 
ὧν ἕνεκα ἦλϑον. ὅπερ καὶ ἐγένετο. οἱ γὰρ Π]εγα- 
ρῆς. ὡς οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἐτάξαντο μὲν παρὰ τὰ μακρὰ 
τείχη ἐξελϑόντες, ἡσύχαζον δὲ καὶ αὐτοὶ μὴ ἐπιόν-- 
τῶν, λογιξόμενοι καὶ οἵ ἐκείνων στρατηγοὶ μὴ 
ἀντίπαλον εἶναι σφίσι τὸν κίνδυνον, ἐπειδὴ καὶ 

ὕδρ. 78. 8 2. δικαίως ἂν τίϑεσϑαι οοἀᾷ., πἰδὶ φυοᾶ ΡτῸ ἂν 
τίϑεσθϑαι Ταῦτ. ἀντίϑεσθϑαι, Ναϊ. ΡΑ4]. Αὐρ. ἀντιϑέσϑαι, ἀντιτί- 
ϑεσϑαι Μοβαι. Οἵ, δάῃ. 

Οἢ δάη. 8 8. ἡσσηϑέντων. 

οἵ. Ηον, ἘΡ.1 1, 51 οἱ ἀθ ὥσπερ 
ΓΔ ἢ ΒΙΔΙΙΟΠΘΠῚ ἱπάϊοαπιο 50ρῃ. ΕἸ. 
911. -- ἐν τῷ αὐτῷ ... 
υμβαένειν. Ῥνο [18 Ῥτορυῖθ 

ἐν τῷ αὐτῷ δὲ τὸ πρὸς τοὺς 
“Μεγαρέας 568 ἅμα δὲ ἃ περὶ 
τοὺς Μεγαρέας ἔμελλε γίγνε- 
σϑαιν ἀϊοεπάππι οὐαί. 5.6. οα πὶ 
Ῥτορίεν ἱπίθγρ οδίτιπι Θππιῃ ἰδίαπη 
καὶ αὐτοῖς... ἀνατίϑεσϑαι 
γΟΥΒΟστηὶ καλῶς ἐ ἔχειν ἀμφότερα 
μὰ μὲν τὸ. «Τα Ππ5 ΓΘΟΟΓΔΘΠΊΏΓ, 
Τῆπο. ἱποίβαση 80 ἐν τῷ ἱποῖρ 6 η5 
Οὐ ΠῚ 5010 ἐνόμιξον, δ Βαροτίαβ 
Θπαπ ϊαύιπι ᾿ᾶτη ΞΡ ΡΙ6πά0, ν οἱ ας 
ΘΟΠδοΡοΓα. Ψεγθα ἰσΊτΌΓ ὀρϑῶς 
ξυμβαίνειν ΠῚ 6556. ηἶβὶ τϑρε- 
ΦΠΟΠ πα 5αΡ θγϊοναπι καλῶς ἔχειν 
Ῥογβρ᾽ ου 815 οαυβα ἰδοίαπη τϑοΐθ 
αἰβνυγτιδὶ ΑΤη, 

88. οὐκ ἂν... σφίσι, 
ΠΟΙ 6586 ἔαϊζυγαπι, αἰ (τ65) 
ἰῃπ δἰθ8πη ἀδγοίαν ϑδἷνθ ἴῃ 
Τογτίαπϑε δυθὶΐτὶο ΡΟΠποΥ- 
ΤΥ ἱ. 6. ΠΟῚ ΒΡΘΙῚ {πίαγΓ8 ΠῚ 6588 
ἱπηροίγαηαϊ αυοὰ 5101] ρτορο- 
ΒΌΘΥΔΗηΐ, αὐ ΜΘσΆΓΘη565 ἴῃ ὈΓΌΘΠῚ 
58 τοϊρογθηΐ. ΠΕ ἱπ|} ΕΥΞΟΠΔ]] τι51 
Βαΐι8 αἰοθπάϊ σθηθυὶβ οἵ, δάη, 1 

ΤΒυογαϊαϊ ὙΟ], ΤΙ. ϑ8:οΐ. ΤΙ. 

181,4. -- ἡσση ϑέντων. ϑυρρὶ. 
σφῶν εἰ οἵ, δάῃ. ΠΙ18,7. Εγαδίτα 
ἰρίαν ΨΚ 6ῃ, ἡσσηϑέντες. -- ἂν 
περιγενέσϑαι αὐτοῖς, 5101 
ΟὈν θη, Οὗ. δάη. 1 144, 8. 

8 4. οἱ γὰρ Μεγαρῆς. 
Ηδθο Ροϑί ἰοηβϑτη ἹπίογΡ οϑ 10 Π 6 
γεγο οὗ τῶν φευγόντων φίλοι 
Μεγαρῆς οὐπὶ οογτγθοίίΐοπα αυ8- 
ἀπ ψοὶ ροίϊι8β δοουγδίϊιβ ἀθῇ πα 
γρθίαπίιγ δὲ ΘΟ 8 ΘΓθΐ Οἴιπὶ γΕΥΡῸ 
ἀνοίγουσι. ΘΙ ΠΉ165 Ιοοιβ βδύ ΠῚ 
99. --- καὶ αὐτοί, αἱ Τ866- 
ἀδεοπηοηϊ!; υἱᾶ, 8 1. - μὴ ἐπ- 
ἐόντω»"»] λείπει τῶν ΜΠακεδαι- 
μονίων. ὅ6}0]. -- λογιξόμε- 
νοι... οὗ... στρατηγοί. 
6 ποτΙηϊπαίϊνὶβ νὰ, Μδιῃ, ἅτ. 
8562, 1 2π. 3. Κναθρ. ατ. ὃ ὅ6, 
9 δἄπ. 1, -- Βἢ ἀντίπαλον 
Ὁ: σφίσι]. . μὴ ἴσον ... 
αὑτοῖς τὲ καὶ τοῖς Πελοπον- 
νησίοις. 50}0], --- ἐπειδὴ. 
προεκεχωρήκει, συτὴ ΤῊ 
(Αὐμεπιθηβίθαβ. Οἵ, δάη. 8 2) 
ΡΙοσδᾷὰε βιοοθββίββθηί, ἀα 
ῬΕΙΟρΡοππθβϑὶοβ οδῦίθ ῬΓΟΠΟΠΊΘΗ 
αὐτοῖς Ῥ6Υ ΥΟΥΙΠῚ ϑἰαίατη, αυϊ 
ἴὰπο ἔμογὶέ, τοδὶ ΠΟ Ῥ0586 γθοΐθ 
ἀοοοί ΚΥοῊ], ἡπαοβὶ, Τῆμο. Τρ. 11 

9 
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τὰ πλείω αὐτοῖς προεχεχωρήκει, 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ογ΄. 

ἄρξασι μάχης 
πρὸς πλείονας αὑτῶν ἢ λαβεῖν νικήσαντας Μέγαρα 
ῇ σφαλέντας τῷ βελτίστῳ τοῦ ὁπλιτικοῦ βλαφϑῆ- 
ναι, τοὺς δὲ ξυμπάσης τῆς δυνάμεως μέρος ἕκαστον 

δ ς 

6]. ο. 79. --- τὰ πλείω Πῖο 5ππηὶ 
168 ἃριὰ Μορᾶνὰ ρεϑϑίϑα, αποά 
Νίβϑθδῖη οὐ ἰΙοῆρᾷ τηοθηΐα ΑἰΠ6- 
Ὠΐθη565 οθρθυδηΐ οἱ ΜθρυΘΠΒ1θ 5 
ΟΠΊΠ ΘΙ ΠΊΘΤῚΒ ἸΙΒ11ΠῚ ἱΠΊΘ ΓΟ 5 ΘΡ Δ. 
- ἄρξασι ἴαπρθ οππὶ σφέσι, 

. Βἰδ1, 51 ᾿πΠ σΘ 1556 }Γ. --- πρὸς 
πλείονας αὐτῶν. Ἐαυΐίο8 
«αἰ πὶ ὉὐΡΟΥ ΠῚ 416 ΡΆΡ65. ογᾶηί 
(οἵ, 68, ὅ. 12, 1), 5ε4 Βυαβίδβ 
56Χ ΠΠὰ Θ αν 5. ἀυτηδίαγαθ ρθαϊ- 
τὰ μαροθαῦ (νὰ. 72, 2), ΑἸ]16- 
πΐθηβ65 απδύψιου τ} }Π1|ὰ ΒΟ ΧΟΘΠίῸ8Β 
(οἴ, 67, 1. 68, 6) ῥνδοίον Ρ]αίδε- 
ΘΗ565 Ἰδνῖτον ΔΥΤηδΙΟ5 οἱ περιπό- 
λους 67, 2. ---ἢ λαβεῖν νική- 
σαντας Μέγαρα. Μειθοταμι 
νἷπὶ 5ὶ βρθοίβπηιβ, ἴιοο ἱποῖδϑιιπη 
δὰ εἶναι τὸν κίνδυνον, ἀη468 
ἀρύμμη. δϑίν ῬΡΟΡΥΪΘ θη ΡΘυΙ Πού; 
50 βοϊαση δἰ θυ ΠῚ σφαλέντας 
ον βλαφϑῆναι. Ῥονϊσα! τὴ οπΐπη 
οὐδῖ, πὸ 5068 Μερᾶνδθ. οαρίθηδθ 
τρια βίγϊ ΓΟ θ᾽ ΘΧΘΡΟἾ 15 ΡΛ θυ θηΐ. 
ϑ'ρᾷ τοὶ ἀϊβουίηθη βουϊρίοι. ἰἰὰ 
βισηἰἤοαγο ν οἱ αἱΐ, αὖ ααἰα ΒΡ ΘΥΓΔῊῚ 
Ῥοβϑοὺ αυϊάαπθ πιθίμθηαιπι θϑϑϑὶ 
ἴῃ ἅἀθᾷιο οΟἸ]οοαΓγοί, 6 δοοιιβδι- 
νἷὶβ νικήσαντας οἱ σφαλέντας 
οἵ. Κνιθρ. αν, 8. ὅδ, 2 δἅῃ. 7. 
-- τῷ βελτίστῳ «0. βλα- 
ῳφϑῆν αι- Τηϑο! θη 5 νοῦθο βλά- 
πτεσϑαι., ἰδοίαγδαιη ἴδοθυθ, 
ἀαιῖνα8, ῬΓῸ 40 ροθίβοθ, οσὰ ἴῃ 
νῖτη ρυΐνδηὶ ἰδ ηβθδί, ἀρύοονο 
αὐαπίαν. (οἵ. Μδμ. αν, 8. 838), 
αἀάϊαβ οϑί. Ἰππμθπὴ 6586 αὐ ἴῃ 
σφαλῆναι ἄλλῃ, τὲ παρασκευῇ 
καὶ τοῦ ναυτικοῦ πλείονι μορίῳ 
Π θῦὅ, 12, ἀξιόχρεῳ δυνάμει ΥἹ 
10, 23 εἱ τῇ πόλει κινδυνεύειν 
Π 6ὅ, 7. ΥΙ 47, 1 ΟἸα55. πιοῃθί. 
Αοτδίαπι βλαβῆναι (1 141, 1, 
Ἄρβοῃ. Αρᾶμ, 18) 5ο᾽.πι ἃρπο- 

τοῖς δὲ ξυμπάσης τῆς δυνάμεως καὶ τῶν παρόντων 
μέρος ἕκαστον κινδυνεύειν εἰκότως ἐθέλειν τολμᾶν οοααὰ,, 
ᾳυοὰ τῆς δέ Ὁ. 1., ἑκατόν [,ἅυτ, 

ηἰβὶ 

5011 Βαίμη. ατ, πιά. νϑυὺῦ.; 58οᾷ 
βλαφϑῆναι ἤοπι. ϑὅοριι. Τῆπο, 
᾿θγαὴ 817, 8 οὐ ὅ. Οἱ, δὰ, πηδὶ. 
οἱ ἸΠΈΘΥΡΥ. Μοοῦ, οὐ ΤΠοη,. --- 
τοὺς δὲ... τολμᾶν. νυ!- 
ϑαΐα ΠἸΡΡΟυ απ βουϊρίαγϑ ϑῖο δϑῦ 
ἸηοΥρυθίαπαδ: ἀρτα 1105 γ 6 ΓῸ 
ππὶνουβὶ οχθυοϊίαβ οἱ ρτϑο- 
Βοηζίυη ραγίθη απδηηατ6 
τη ΘΥΪ.0 ρδ᾽ αὐδηϊ] 6556 δι 6 γ᾽ 6 
Ῥϑυ ΟῚ τ }1 (0 6111 ἔοσ π ἢ ἃ τη). 
ϑθα ρυϊτηα πη 418 }18. Πᾶθο δἷν ἀἷ- 
Β.1Ποῖ10 πηϊνουβὶ Ἄχ ϑγοϊίαβ οἱ ργᾶθ- 
56 Π {πὴ ΠΘα Δα 8 ΠΊ ἃρρᾶνοί, Νάτη.. 
ἘΠῚ ΘΥΒῚ1Π1 ΘΧΘΙΟΙ πὶ δῖνο (οί 5 
Βοοϊοίδίβ βίνϑ πη βοιί 5416 οἷν]- 
ἰδ115. 1η061}6 015 ΡΥ Δ ΘΒ η 0118 ΘΟ Ϊ5 
ΟΡΡοϑίζατη, 1Π1π8,) ΠΟ ΠΑΓᾺΠῚ ΡΔΥ5 
ἴῃ ῬΘΡΙοα αΠὶ νοσδίαν, Ηροο ΘΠ ΪΠῚ 
Ῥᾶζοι Ἰηα  οανῖ, βίποιϊαβ Ῥοϊοροη- 
ΠΘΒΙΟΥΉΠῚ οἰ ταῖθ8 ΠΟ ΟἸΠΠΙθῈ5 
ΟΟΡ ᾿5,) 588 θᾷ αδπὶ απᾶθαιιθ ρτᾶθ- 
θθΡθ ἀδθθεθραὺ ρᾶγῦίθ (η05: ἀδ5 
6 ἀ δβτηα]ὶος Οοπίϊηρ απί, ΟΥἷ, 
Π| 12, δ) δὰ θ6]] απ ρτοΐβοίαβ 6588 
Θδαι6 46 ὁάιδα ΠΉΪΠτι5. ρου ὶ οἰ Πα Υ] 
αὐ Πὴ ΑἸΠδηΐθηβθ5. Μίαϊβ 0185. 
τοὺς παρόντας ε586 νυ]! οἰνὶϊα- 
685. 4τιὰ6 Ὀ6}}} σϑγθηᾶὶ Ῥδυίθια 
παθθδηΐ, φαδηι νὶ πὶ παρεῖναι Π 0 
τη ͵5 αυδτὴ ἃ ἃ 6556 πᾶθρει. Πεϊη- 
ἀδ οὐπὴ ρουΐοαϊο, απο ΑἸΠΘ μη θη 56885 
Ῥαρηδη 60 5ι0ῖν6 ἀϊοαπίαν, ῬϑΓαΠη 
οοποῖπῖς απο ῬΘΙΟΡΟΠ ΘΒ ου πὶ 
ἀπδαθδθαιιθ ΡΔῚ5 δὰ δυαοθηάιιηι 
ΡῬΓΟΠρία 6856 ἀαϊοϊίασ, Νεβαὰθ 
ΘΠ, 40 δηΐσπηο υἱγΐᾳθ ρθυὶ- 
οα] απὶ ββοϊρίαηΐ, πἶο ἀρὶαν, 568 
αὐδη δπὶ ΘΟΡ᾿ υαπι ραγίθπλ (50. ]- 
γαϊηΐϊ οοτηηλἱἰαπί, Ποπίᾳαθ 80πὶι- 
τηλ6. ΟἸδηβίοηὶ οβὶ ἰπδη}8 ἰοοὶ 
νου οβὶα8., αἀδηὶ αὐ ἀοίοπα αηῖ, 
ἸΡΒΌΤη ΒΟ. ΡΟΥΘ ΠῚ ΑΒ αν ἀπιη] αι πὶ 
ΕΠΌσαυ 08. πο] οσθΐθ8. ἔιϊθϑθ τηᾶ- 

“᾿Ξ: 

»»ν 

ψγσΖσνν  ψῳ 
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κινδυνεύειν καὶ (ἐκὺ τῶν παρόντων εἰκότως ἐθέλειν 
τολμᾶν. χρόνον δὲ ἐπισχόντες καὶ ὡς οὐδὲν ἀφ᾽ 
ἑχατέρων ἐπεχειρεῖτο, ἀπῆλθον πρότερον οἵ ᾿4ϑη-- 
ναῖοι ἐς τὴν Νίσαιαν καὶ αὖϑις οἱ Πελοποννήσιοι 
ὅϑενπερ ὡρμήϑησαν᾽ οὕτω δὴ τῷ μὲν Βρασίδᾳ 
αὐτῷ καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν πόλεων ἄρχουσιν οἱ τῶν 
φευγόντων φίλοι Μεγαρῆς, ὡς ἐπικρατήσαντι καὶ 
τῶν ᾿4“ϑηναίων οὐκέτι ἐθελησάντων μιάχεσϑαι, 
ϑαρσοῦντες μᾶλλον ἀνοίγουσί τὲ τὰς πύλας καὶ 
δεξάμενοι. καταπεπληγμένων ἤδη τῶν πρὸς τοὺς 
᾿ϑηναίους πραξάντων, ἐς λόγους ἔρχονται. 

τοὺς ᾿Αϑηναίους. Τούς οπι, (455. 6]. νεη. Βορ. ἅτ. Ατ, Οἢγ, 

1Ιαπί. Νάτη νεῦρα ἐθέλειν τολμᾶν 
ποη 50 πὰ Π.}]0 βθη θηςα 8 ἀδ πη ΠῸ 
Ῥοβϑαπύ ἅ06556, 864 οἰϊᾶπι, 58] 
Αθοβϑθηΐ, σοί θἃ 586 Πδθογοί, 
Ουᾷθ οππὶ ἰΐαὰ 5ἰηΐ, εἰκότως 
ἐθέλειν τολμᾶν ἃ γεῖθο κινδυ- 
νεύειν ΒθἰαπρΘῃ ἀπ ΠῚ 6856 “Βαϊΐα- 
τῆῖι8. οἵ, οὑπὶ καὶ τῶν παρόντων 
60 40 ἰγδαϊίαπι οϑὲ ἰοοὺ ἔδυτὶ 
πραιιθαΐ, ΠΟΟ ΡΥ ΘΥΓΟΥΘΙῚ {88 - 
Ῥοϑβῖὶίο ἔαοίαπι 6558, τπὖνορθᾶ ἀηΐθα 
βθρᾶγαία βου ΡΘΡΆΠῚ ᾿πίθι 88 ΘΟΙ Θηΐ. 
Μοδο καὶ ἐκ τῶν παρόντων 6588, 
οὐ τηπίαίο οὐάϊπθ ποῃ 5011ππὶ ἰ40- 
Πθδτη 5θη θη 8 ΠῚ ῬΤῸ ἰπδηὶ νοὺ- 
ὈΟΓῸΠῚ βίγθρὶἑα ΠΘ ΠΟΙ ΒΟΙ ΤΠ, 568 
οὐΐδτη αποα ἀυραπηθηϊαί πὶ νὶα6- 
ΤῸ ἀ66556, 4 οΤηΪ ητι5 ΑΘ θη 565 
Βαθτη οἱ ῬϑΙΟΡ ΟΠ θβίοστπὶ ῥουὶ- 
ΟΟΪ απ ΡδΥΪ 6. 8 βου πη θηΐ, ἃ {155]1 6 
ΒπΡΡΙοίαν, Οαπὶ οηΐπὶ ἀθ 86. {Π] 
ΤΘΡ αν υἸηῦ ΠΟῊ 501.Π|, Οἰἶτπ|5 Γοὶ 
ἴδοι !α ἰδούπγαπι [δοίασὶ βἰηΐ, 568 
εὐἴδτη ααἰὰ ἴδτη θ6110 ΘΕ βοουῖης 
(ἐπειδὴ καὶ τὰ πλείω αὐτοῖς 
προεκεχωρήπει), ἴᾶπι, οἰπὶ 46 
ῬΟΙΟΡ ΟΠ 65115 Ιοοιπίαν, ἴὰ δὰ 
αὐγατη4π16 Πᾶ ΠΟ ΟΔΊΙ58 1 Τρ οἰ πηΐ, 
αὖῷ Π0Ὸ5 πυηϊνοῦϑὶ δχϑγοϊί5 
ΒΌΔΙΩ ἀΠΟΒ4 π6 ρᾶτίθη ρονὶ- 
ΟὟ]Ο ΟΡΡοΟΠποτΘ ἀἰϊοαπί δίας 
ΕΧ ρυϑϑβϑεηϊὶ! τϑγατῃ βίδία 
(οἴ. δάη. 1129, 2), αὶ πἷ}}} 
55θουτὶ βιηΐ, αποα Ρογάθγο Ρ οβϑὶπΐ, 
ηἰτπηϊγατι διάοπαϊ οπρίάο5 
6556. 86 5θηΐθη(.ἃ αὐ ἀυδηι 
ΔΟσΌΓΑ ΙΒβίτηθ χρυ πηαίαγ, ΟἸ 5561 

οοηϊθοίανδιῃ τοὺς δέ ρτο τοῖς δέ 
τϑοθρίπηιβ. Νάπι οαπὶ ἀαἰϊνο Τῆὰ- 
ογάϊάοπι κινδυνεύεσϑαι Ροίϊι5 
ΒΟΙΤΡ αι Πα ἔυΐθ86 Π 48, ὅ οἷς ἡ 
ἐναντία μεταβολὴ .. . κινδυ- 
νεύεται (οἴ. Ὥε, ΧΙΧ 285. 
ΧΧΧΙΝ 28) βα 5 οβίεπαϊι; μέρος 
κινδυνεύειν δαΐοπι ΠΟΠ ταΪΠ18 
γϑοίθ ἀϊοϊαν δι ] ὅτ, 8 πάντα 
κινδυνεύειν. --- χρόνον δὲ 
ἐπισχόντες. ϑϑααϊίαν. ΑἸ ορὰ 
Ρᾶγβ ργοίαβίβ, 488 ὁπ ὡς ὁ0ῃ- 
᾿πποίϊοπθ Ῥοϑί νϑυθᾶ οἵ γὰρ 
“Μεγαρῆς Ῥοβίία οοραϊδηᾶάδ 6ϑί. 
θ6 χρόνον ΠΟΙηΪη6 νἱὰ. δάῃ. Π 
18, 2. --- καὶ ὡς. Καί δααϊτατη 
εβϑύ ἰάβθο, 018 ἐπισχόντες Ἰά πὴ 
δβί δίψιθ ὡς ἐπέσχον. Οἵ. Κι βίθιῃ. 
εὐ δάη. ΠῚ 40, 7. Υ᾽ 44. --- ἀ φ᾽. 
Οἷ, δάη. 1 17, 1. -- αὖϑις. σὲ 
δάη. ΠΙ 106, 2. -- οὕτω δή. 
Οἵ, δἅη. 80, 2. τῷ μὲν 
Βρασέδᾳ. Μέν ποη ΠΆθΟΓ6, 
απο οἱ γοβροπᾶθαῖ, 4υϊὰ Βορέου 
Ροϑβίοᾶ 50} Ἴθ ον τοὺς δὲ ἐκ Πηγῶν 
κατάγουσι νο]ποτῖ!, 564 Πᾶθ6, ἰτη- 
Ῥ Ιοαία νυ }}8 ἀαἀ  ατηοπ δ οὐϑ- 
(ἴοη6, 74, 2. Α1ῖο ογάϊπθ 58ὈὉ- 
᾿σπχουῦῖί, θ6η6 ἀοοοί Ηδδοκ. ἴῃ δὰ. 
1. Οἵ «ἀη. 110, 1. --- ἐπικρα- 
τήσαντι. ες δἰασαιανν. τ Χοη. 
ΑπδΡ, 1 10, 1. Κύπορ. ᾿ 8. 68, 
4 δάη. ὍΣ Ραγίοαϊα ὡς ποπ 50 πὰ 
«κα ἐπικρατήσαντι, 564 οεἶδηι δὰ 
ἐθελησάντων Ρεγποί, Οἵ. δάῃ, 
14,8. --- τῶν... πραξάντων. 
οἵ 060, 8. 68, 4. 

ρὲ 
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καὶ ὕστερον 14. Καὶ ὕστερον ὃ μὲν διαλυϑέντων τῶν τ΄ 
ὃ μὲν ἐς Κοό- ’ Ν Ὅ): ΠῚ Ν ᾿ ᾿ξ τὰ 
ἐνϑον ἐπαν- ξυμμάχων κατὰ πόλεις ἐπανελϑὼν καὶ αὐτὸς ἐς 

ἔρχεται" τῶν χὴ Ἶ ᾿ Ὶ Υ ἵ “ δ Μεγαρέων τὴν Κόρινθον τὴν ἐπὶ Θρᾷκης στούτείαι παρ- 
ἘΣ φεύγοντες ἑσκεῦαζεν, ἵναπερ καὶ τὸ πρῶτον ὥρμητο᾽ οἱ δὲ 2 
κατελθόντες ᾿ ς ὃ π' , Ὶ “ ΕΠ" ἐν τῇ πόλει “Μεγαρῆς, ,ἀποχωρησαντῶν καὶ τῶν 
καϑιστᾶσιν. ϑηναίων ἐπ᾿ οἴκου, ὅσοι μὲν τῶν πραγμάτων 

. ἥν ἢ 9 - , ᾽ ΤΟΥΣ 
πρὸς τοὺς ϑηναίους μαλιστα μετέσχον, εἰδότες 
ὅτι ὥφϑησαν εὐθὺς ὑπεξῆλθον. οἵ δὲ ἄλλοι 
χοινολογησάμενοι τοῖς τῶν φευγόντων φίλοις κατ- 
ἄγουσι τοὺς ἐκ ΠΠηγῶν, δρκώσαντες πίστεσι μεγά- 
λαις μηδὲν μνησικακήσειν, βουλεύσειν δὲ τῇ πόλει 
τὰ ἄριστα. οἱ δὲ ἐπειδὴ ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐγένοντο 8 
καὶ ἐξέτασιν ὅπλων ἐποιήσαντο, διαστήσαντες τοὺς 

λόχους ἐξελέξαντο τῶν τὲ ἐχϑρῶν καὶ οἱ ἐδόκουν 
μάλιστα ξυμπρᾶξαι τὰ πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους, 
ἄνδρας ὡς ἑκατόν, καὶ τούτων πέρι ἀναγκάσαντες 
τὸν δῆμον ψῆφον φανερὰν διενεγκεῖν, ὡς κατ- 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, οδ΄. οε΄. 

Ορ. 74. 81. ἕνα... ὧρ- δοΟΙΡὶ αυᾶπι ΨΊ 96, 8, δ᾽ 115 
μηντο. Ῥοτί.: 4ὰὸ οἱ δηΐθα ἐξέτασιν ὅπλων ποιεῖσϑαι εϑβϑί 
οορίϊαθαι, Οὗ, 70, 1. Β᾽μ Ποὺ 
48, 6. Οἵ Ἀπ ην 11.59.2: 

δὲ ΣΟ τ Εν τἰς Μεγαρῆς 
ες ὅσοι μὲν ... οἵ δ᾽ ἄ1- 

1οι. Ἐδύ ΓυΡΒᾺ5 σχῆμα καϑ' ὅλον 
καὶ κατὰ μέρος. ΟἿ, δάηῃ. Ἱ1, 1. 
-- ἀποχωρησάντων... ἐπ᾽ 
οἴκου. Βεϊϊοίο ρΥδοβ:α 10 1Π ̓ Ἰοπρίϑ 
τη πῖθ5. εἰ Νίβαθδθ, -- τῶν 
πραγμάτων πρὸς τοὺς 
ἤάϑην. Οϑίοπαϊς ΑΌτγθβοῃ. βυὺ- 
βίδη ν ΠῚ} ν ΘΓ 16 6556 ΘΟ ΠΟΙ ΠῚ 
οαπῃ ΡΥΔΘροβι το η6 γ ΓΌῚ, Οἵ. σωτη- 
ρέα άπ, 141,7. Πὴ6 ἃγέζοα!ο πη 
ἰλογδίο οἵ, 88. 1 81, 4. -- «τοὺς 
ἐκ Πηγῶν. Οἱ. δδ᾽ 1; - ὁρκώ- 
σαντες πίστεσι μεγάλαις. 
Ἑδάριι ἔουπιαϊα ἀ515 οί Ὀ1ο 858. 
ἔγαστη. 48, 21. 
8 8, ἐν ταῖς ἀρχαῖς ἐγέ- 

ψνοντο, με χθόμον ΒΘΥΘΓΘ 
ὁοορθταῃΐ. -- ἐξέτασιν 
ὅπλων ἐποιήσαντο. ,,Δυ- 
πᾶ ΓΘΟοΟρΠΟΒΟΘΤΘ οὗ 8ΓΙΠἃ 
Ιυϑίγατο νογίαης ἰμίογρυθίθβ. 
Νοη νίάθο, οὐν πο αἰΐϊίον ἀδθθθδί 

δχ ογοϊζίατη [ὁπλέτας] τβϑοϑη- 
5616. Οἷ, Χβη. Ογσγ, ΠῚ 4, 1 οἱ 
ἈπΑΡ.Ν 3; 3.6 πε, ΕΙΣ 
δρδϑπαϊὶ τϑῖῖο ΠΟΙΝϊΠιιπὶ 5: Π|116 Θ0η- 
5. Π τὴ ΠαθΘη απ ἃ Χοη, Ηδ]]. ΠῚ 
4, 8--10 ἀδβουι διίαν.. ,. ΒΘΟΘηΒῈ5 
568 ᾿υϑίγδίϊο.... « οαπὶ ατδθοὶ τα }]}- 
[65 [4|106ΓὉ αἴᾳαο Βοπιδηϊ], ρυΐαβ- 
αυδηῖ ἀπχ 6085 ΔΙ] ΘΡΘίαΣ, ΔΥΠΊΆ 
ογαϊηθ οΟἸ]δοαγεη 86ιι Ροπεγθῃΐ 
(ἔϑεντο τὰ ὅπλα), ΟΡΡογίαηϊία- 
161 ΔΥΤη8. Δα ΘΓ παϊ οἱ ΠΟΧὶϊ5 βὶπθ 
οουδτηΐηθ ροίϊθ αὶ ργϑθθυϊ. Κ ΑὙ π, 
ΟἿ ΝἹ δὅ8 εὐ Ναρὶαῖβ ἰδοῖπαβ [ἷν. 
ΧΧΧΙΝ 27. -- διαστήσαντες 
τοὺς λόχους, αἸάποῦβ δὲ 
ΒΘΡδυδιΪΒ ΘΟ ΒΟΥ 10 η8.--ψῆ- 
φον φανερὰν διενεγκεῖν, 
Βυ  ταρία ἀρογῖθ ἔογγο, Οἱ, 
δάη. 88,1, ψῆφον διενεγκεῖν τι 
διαψηφίσασϑαι Ἰ, ἃ, Τὶ: τπποᾶο 
ἴογθ, αὐ ΓΘῸ5 ΦΌΒΟΙ ΓΘ ΠΘΙΊΟ 8- 
ἀογοί, ΒρθυΆ5568 {05 ΗΟ θουὶϊ γοῦ- 
018 ἀδοϊαγαί ΒΙοομηῇ, Μοάᾶᾳπι τοὶ 
Ιοοο ἴωγ8. ΧΠῚ 87 {Ππ8ϊ|τᾶὺ Ατη, 
Οἵ. Χοη. Ηἶβι, ΠῚ 4, 9. 
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ἐγνώσϑησαν, ἔκτειναν, καὶ ἐς ὀλιγαρχίαν τα μάλιστα 
κατέστησαν τὴν πόλιν. καὶ πλεῖστον δὴ χρόνον 
αὕτη ὑπ᾽ ἐλαχίστων γενομένη ἐκ στάσεως μετά- 
στασις ξυνέμεινεν. 

τὸ. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ ϑέρους τῆς ᾿ἀντάνδρου ὑπὸ ΤΡ ΕΑΥ ΠΟΣῚ 
τῶν Μυτιληναίων, ὥσπερ διενοοῦντο. μελλούσης ὑπ Ἐ ρας ἐὐ 
κατασχευάζξεσϑαι. οἱ τῶν ἀργυρολόγων ᾿Αϑηναίων εὐεραχεος 

στρατηγοί, Δημόδοκος καὶ ᾿Δφιστείδης, ὄντες περὶ τῷ Πόντῳ. 

Ἑλλήσποντον (ὃ γὰρ τρίτος αὐτῶν Πάμαχος δέκα 
ναυσὶν ἐς τὸν Πόντον ἐσεπεπλεύκει) ὡς ἠσϑάνοντο 
τὴν παρασχευὴν τοῦ χωρίου καὶ ἐδόκει αὐτοῖς 
δεινὸν εἶναι ἡ ὥσπερ τὰ Γάναια ἐπὶ τῇ Σάμῳ 
γένηται, ἔνϑα οἵ φεύγοντες τῶν Σαμίων καταστάν- 
τὲς τούς τε Πελοποννησίους ὠφέλουν ἐς τὰ ναυ-- 
τικὰ κυβερνήτας πέμποντες καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει 
Σαμίους ἐς ταραχὴν καϑίστασαν καὶ τοὺς ἐξιόντας 
ἐδέχοντο᾽ οὕτω δὴ ξυναγείραντες ἀπὸ τῶν ξυμμά- 
χῶν στρατιὰν καὶ πλεύσαντες, μάχῃ τε νικήσαντες 
τοὺς ἐκ τῆς ᾿Αἀντάνδρου ἐπεξελϑόντας ἀναλαμβά- 
νουσι τὸ χωρίον πάλιν. καὶ οὐ πολὺ ὕστερον 

8 4. ὑπ᾽ ἐλαχίστων γενο- 
μένη, 4ὐϑηιγ15 ἃ ρδποϊβϑὶ- 
ταΐβ ἕαοίβ. Τί ρυιοϊρίατῃ ἰη- 
16] πα πη δϑί, Π6 ΔΓ ΪΟῸ}]0 ΟΡυΒ 
βἰ:, ὍΣ ΒΙ πη. εὐ ἀ6 νϑγθὶβ γέ- 
γνεσϑαι ὑπό τινος Μδι1}. ατ. 
8 495,2. ---ἐκ στάσεως μετά- 
στασις, εχ 5εἀαϊιΐοπε οΥ- 
π5 β8ἰαύτι5 σΟΙΊτητ 8 [π15. (τεὶ- 
Ρ0}].). Αἀποπηϊπαιῖῖο ΤΠ αιϊπὸ 86γ- 
ΤΑΟΠΕ ΘΧΡΥΪπηϊ Ποπ Ροίαβὶ, [δ 01] 
Ῥαίσϊο. “Μετάστασις 5ἰτα ον 16- 
σἰίθαν ὙἹ 20, 2. Ῥεδβί μᾶθο οἷι8 
ὩοΙΟ ἴπ ΘΙΘΡΗ. ΤΠε5. οᾶ, τρο. 
6 τθροτα δργορσϑίϊ ΡϑΕΘΟΥΏΓ͵Ω 
᾿πηρου οἵ, Υ̓ΔΟΠΒηηα ἢ. Απιΐαα, 
ατ. ΤΡ. 728. 

(Δρ. 2ὅ. 81. τῆς͵ ᾿ἀντάν- 
δρου...κατασκευάξεσθϑαι. 
Ὧδε τὸ οὗ, Βαρτα ὅ2, 8 εἰ Ὀϊοά, 
ΧΠἧ 72, ἀε νοῦθο κατασκ. (11- 

Βίγα 6ΓΕ) δάῃ, 1 92, 8, -- ἀρ- 
γυρολογων, 561]. νεῶν. Οἵ, ΠΙ 
19, 1.-.τν 50.1. --ἀριστεέδης. 
ΟἿ δῦ: Ἐ: “Λάμαχος. Ηδυὰ 
ἀυ 18 Ἰάδιι, αὶ ροβίθβα ὑπ085 6 
{1 θ 115 ἀυοῖθιβ ἴῃ 5Ῥ1Ο. 18 πὶ ΠλΪ5515 
[αϊ!. --ς ἐς τὸν Πόντον ἐσεπ. 
θεὲ οδιβἃ γεὶ οἵ, Τυϑι, ΧΥῚ 8, 9. 
-- παρασκευήν. Θαροιϊοτὶ 
κατασκευάξεσϑαι ἰάθο τεβρου- 
ἀεὶ, υἷα κατασκευή αἰϊίεν ἀϊοὶ 
Β0[οἱ.. Οἵ. ἀάπ. 1 10, 2. 116, 1. 
-- δεινόν, πιδια θὴ ἀππὶ, 
Ροτισα] πὶ, αὐ ΠΠ 102, 4. --- 
τὰ Ἄναια. γιά. ΠΙ 19. 82, -- 
ἐπί. Οἵ. δάῃ. 1 40, 6. --- ἐνα- 
λαμβάνουσι... πάλιν. ΟΥ̓, 
δᾶπ. 1 112, 4. 

8 3, οὐ πολὺ ὕστερον 
ουτη ἀπόλλυσι γεγθο, ΠῸΠ ΟἸΠῚ 
ἐσπλεύσας (Ο]Δοτοτα οχ 8 1 Ιϊ- 



Ἱπποκράτει 
καὶ Ζημοσϑέ-. 
νει τὰ Βοιώ- 

τὰ ἀπο τινῶν 

1354 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΓΡΑΦΗῊΗΣ Δ, οε΄. ος΄. 

ἐς τὸν ΠῸΟόντον ἐσπλεύσας Πάμαχος, ἐν τῇ Ἣρα- 
κλεώτιδι ὁρμήσας ἐς τὸν Κάλητα ποταμὸν ἀπόλ- 
λυσι τὰς ναῦς ὕδατος ἄνωϑεν γενομένου καὶ 
χατελϑόντος αἰφνιδίου τοῖ ῥεύματος αὐτὸς δὲ 
καὶ ἡ στρατιὰ πεζῇ διὰ Βιϑυνῶν Θρᾳκῶν, οἵ 
εἰσι πέραν ἐν τῇ ᾿ἡσίᾳ, ἀφικνεῖται ἐς Καλχηδόνα 
τὴν ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ Πόντου ΠΠ]εγαρέων ἀποικίαν. 

10. Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει καὶ “Ἰημοσϑένης 
᾿ϑηναίων στρατηγὸς τεσσαράκοντα ναυσὶν ̓ ἀφικνεῖς- 

τιὰ πράγμα- χω, ἐς Ναύπακτον, εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκ τῆς εγα- 
δημοκρατεῖ- θίδος ἀναχώρησιν. τῷ γὰρ “Ἱπποκράτει καὶ ἐκείνῳ 

Οαρ. 78. 
ΑΥὐ. Ομν, Οὗ. δᾶη. 

8. 2, Κάληκα οοσᾶᾶ., ηἶδὶ ααοὰ Καλικα Ὦ., Κάλνκα 

αὐτός τε οοἀά. (]455. ορροβίζατη τὰς ναῦς ραν οαϊαπι δέ Πασὶ- 
ἴαγο ἰπ θ!] οχιυ. 

Χαλκηδόνα οοἀᾷ, ργδείοεν Καλκεδόνα Ὁ. ΟΥἁ δάῃ. 

απεί, -- Ἡρακλεώτιδι. Αρτὸ 
Ἠργϑοῖθαθ ΒΙΓΠγηἶδθ, ἀθ απᾶ νἱὰ. 
Βίγαῦ, 548 5644. οἱ Χρη. ΚΑ ΠΔΡ, ΨΙ 
Ὡ.ΗΙ: ὁρμήσας ἐς. ΑἸ1Οὶ 
«αϊάθηι ὁρμεῖν ουτη ἐν φρτᾶθρο- 
βιοπθ ἱπηρσὶ ταν (αὖ 1 52, 1, ΠῚ 
ἘΠ: Ἢ 81, 1), αἴᾶγ να!ραίαπι 
ὁρμίσας, αποὰ οὐ ριοχίμηϊβ τὰς 
ταῦς απ ρ85, ΘΟ ὐΡἃ ΠΟΙ ὈΓΆ ΠΥ ΠῚ 
δαοίου ἰ 6 Π1 ΒΟΥ Δ Πἀ 1Π| 6 Χ 15 1Π|65; 
βεὰ ΓΟΡαρηδι γ6Ὶ ὈΟΓΌΓῚ ΘοἸ]οοδιῖο, 
εὐ ὁρμεῖν ἐς τόπον ὁΟπηρδγ68 οτπὶ 
πἰϑὶτατ5 σχεῖν ἐς (οἵ, ἀἄη. 1 110,1), 
κεῖσθαι ἑς, ΒΙ ΠῚ} 1118. Πεγοά. ὙΠ 
188 δρμέονται ἐς τὸν πόντον. 
-- Κάληκα.,,Πυΐὰ5 ἔ αν! ποπλθη 
δριὰ διοίογεβ πα πὶ νανὶδί. 
Αὐνίδηιιβ ἴῃ Ρυρ]ο [Ρ. 68 αα. 
ἨοΙΐπι,, αὶ απ ἢ ἐμπόριον ΔῥὈεὶ- 
Ἰαΐαν, Πανία5 Ὁ ΑΠΟΠΥΠΙΟ ἴῃ ’000 
ταυτὸ Ρ. 105] Κάλητα νοοδί, 
Ῥιοάουι5 [ΧΠ] 72] Κάχητα. δεὰ 
Μαεπιιοη [ὁ. 227], ουἱ [ἀιππιηλοᾶο 
ΠΠΡΓΑΥ 5. οἷὰβ βαιβ οοῃἀδίιν] 
τηδ 15. ογθάθηάιπι, πϊροῖο Ποτὰ- 
οἰθοίδϑ οἱ ΒΙιιγηΐδΘ νἱοῖπο, Καλ- 
λητα ΠΟΙΛΙ Δί. Ἠοάϊο οἰἴδπι ΟἸ οΙὶὶ 
ἀϊοῖθαν, “Κ. Ῥδί θυ. ἂρυὰ Παάβ. 
»»Κάλητα νοολὶ [οὐϊΔη}}] Ἐπ αδίδι ἢ, 
αἀ Ὀίοη. Ῥοτίορ, ν. 798. Ὁ 0, 

Ηοο ἰβῖψαν νυ} ΠΟΙΉΘΠ ν᾽ ἀοίαν, 
--- ἀπ ΕΣ τὰς ναῦς. Οἵ, 
Ταβί. οὐ Ὀῖοά. 1, ἃ. --- ἄνωϑ'εν, 
ΘΙ] 88. Οἷ, δάη. Π 17, 60. -- 
αὐτὸς δέ οοι. Ηδδο οχουπαὶ 
Ιαδι, 1. 4. 8 11. -- Βιϑυνῶν 
Θρᾳκῶν. Ἠοτγαπὶ ἃρὺὶ ἤπθβ 
ορὔϊπηΘ ΘΟσ ΠΟΒο αν 6 Χϑη. ΑΠΔὉ, 
ΥἹΙ 2, 1. 2. δε. οὐἱοίῖίπθ ποπὶη δ 
οἵ Αρρὶ. Μι νά. 9.1.-- Καλχη- 
δόνα. Νονγαμῃ πομηθὴ Παϊὰ5 ΡΒ, 
ααυοᾶ ἴῃ οπληϊθιι5 ΠαΥηΪ5. οἱ ἀδίαγ, 
Καλχηδών, 650, ἴῃ Αὐιλοῖδ ἰϑτηθῃ 
᾿αϊα5 ἀϑίδε}8 ἐἰ{0}1}5 ργαθίον Καλχη- 
δόνιοι Χαλχηδόνιοι (Τηδον, Αὐῇ, 
Ι πη. 8340. 2588) ἱηνθηϊίασ, Νδη 
ααοὰ ΚινοΠΠοΙ ΒΒ πα, 228, 285 
“Χαλκηδόνιοι Ἰερῖι, κι Πυοτδ αἴγο- 
46 ἴοοο ἴῃ βαρρίοπιθηίο δϑί. [5]- 
δ ί1πι8 ἰδπλθη Α ἐ1οἷ5 [1856 Καλχη- 
δών οχ Αὐἱβίορ!ι, ἔφα, 174. 60}}}- 
585, 1 Ῥοδία 51 Π}}Π1{π|άϊπ6 ἢ οπηϊ- 
πὰπὶ Καρχηδόνα εἰ Καλχηδόνα 
Ιαἀϊν, αὖ ὧἀ6 τὸ οἵ Μαβ]οῦ- 
ϑιγαθθίηρ;. ΑὙἸΒΙΟΡΗΙ. Ρ. 9 544. -- 
Μεγαρέων ἀποικίαν. Ἐπ 
βία! Βοροίονιη). Μιᾷ, θη, 
δὰ Ιυϑὲ, ΧΥΙ 8, 4. 
Ορ. 56. 8.1. μετὰ... ἐνα- 

χώρησιν. Νιὰ, 14, 2. 

ΩΣ ὙΣΤ, 



[Ὁ 
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τὰ Βοιώτια πράγματα ἀπό τινων ἀνδρῶν ἐν ταῖς Ἡμα ἡ θύνρ 
πόλεσιν ἐπράσσετο, βουλομένων μεταστῆσαι ΤῸΝ σετέι τρόπος 

χόσμον χαὶ ἐς δημοκρατίαν ὥσπερ οἵ ᾿᾿ϑηναῖοι τῆς εβιβοῦ. 
τρέψαι᾽ καὶ Πτοιοδώρου μάλιστ᾽ ἀνδρὸς φυγάδος Ἶ 
ἐκ Θηβῶν ἐσηγουμένου τάδε αὐτοῖς παρεσκευάσϑη. 
Σίφας. μὲν ἔμελλόν τινὲς προδώσειν (αἱ δὲ Σφαί 
εἰσι τῆς Θεσπικῆς γῆς ἐν τῷ Κρισαίῳ κόλπῳ ἐπι- 

δϑαλασσίδιοι)" Χαιρώνειαν δέ, ἢ ἐς ᾿Ὀὐρχομενὸν τὸν 
Μινύειον πρότερον οὐπδυμενον: νῦν δὲ Βοιώτιον, 
ξυντελεῖ, ἄλλοι ἐξ Ορχομενοῦ ἐνεδίδοσαν. καὶ οἵ 
Ὀρχομενίων φυγάδες ξυνέπρασσον τὰ μάλιστα καὶ 
ἄνδρας ἐμισϑοῦντο ἐκ Πελοποννήσου (ἔστι δὲ ἡ 
Χαιρώνεια ἔσχατον τῆς Βοιωτίας πρὸς τῇ Φανο- 

ὕᾶρ. 16. 8 8. Φανότιδι οοαά. ἴα]5ο δοσθηῖα, 
δῦ ἃ Φαϑότενο,, Οἵ. ἀοορῦ!. Ποοῖν, 8οο, Ρ. 272 544. 
Βίορη. Τῆ65. 5. ν. Φανοτεύς. 

οαπὶ αθυϊναία πηι 
Ὀιπάονἢ, ἰπ 

8 2. ἀπό. Οἱ, δάη, 111,1. -- 
ἐπράσσετο) ἀντὶ τοῦ προ- 
εδέδοτο. ὅοΠο]. ΟἿ, δάη. 1 181,1 
εὐ ΠῚ 4, 6 δίαιθ ἀβ τὰ Πιοά. 
ΧΙ 69. -- τὸν κόσμον] τὴν 
πολιτείαν. ϑεπο!. Οἵ, ὙΠΙ 48. 
61. Β᾽πηΠἶτοῦ ἀπίθ ΤΠ] πον ἰάθη 
Ἡεγοάοίιπη 1 99. 50ΓΙΡ518856 κό- 
σμον τόνδε καταστησάμενος 
ἀοοοὶ 885. -- οἵ ϑηναῖοι. 
»» ΑΘΓΈΒΟΗ. δαἀποίαν!᾽ ρεγῖπάο 6886, 
βῖν 6 ΒῈΡ θαι μετέστησαν, 5ἷνε 
ἔτρεψαν, 5ῖνε ἐχ νοῦ. δημοκρα- 
τίαν δἀδβυτηδίαν ὌΠ ΦΑΟΦΜΑΝ Ἢ 
ταεν 1): γουμὲ- 
νου. Οἵ, δάη. ΠΙ 30, {β 

8 8. Σῖφαι. Ησπο ἰπβιατα 
Ὠαϊι5. ΠΟΠΊΪΠἾ5. 6556 ΔΟΟΘη Τὴ 46- 
τηοηβίγαηΐϊ, 51, δά Ῥαυβ. ΙΧ 82, 
8 οἱ ἀοϑῦ!. θοοίν. δοοθηΐ. Ρ. 164. 
6 4115 ΠΟΠΊΪ 15 ΓΟυτηἷβ νἱ. ΑΝ 858. 
δὰ ἢ. Ι. Ἐπένειον τῆς Θεσπια- 
κῆς ΔρροἸ]δίαν ἃ ϑῖθρ]ι. ΒΖ. Ρον- 
ἴὰπὶ Σαράντι 580 Χοστίᾳ Πιοᾶϊς 
6888. νυὶν Τιραῖ. ὅτνᾶθς, Βερῖ, Π 
Ρ. 8156. Οἵ, Βαυνβίαη, ἄδορσυ. 1 
Ρ. 241. -- Ὀρχομενὸν τὸν 
Μινύειον. ο,Λἀδαπάϊ 5αηὶ 
ϑίγαῦ. 409, 411. 414. ῬΡῬαιι5. ΙΧ 
86 εὐ Ἐυδβίαίῃ. ἴῃ 1]. 1Π 272, 
Ὀρχομενὸν Μινύειον ἀἰοῖς ἤοπι. 

Τ|. Π 511 εὐ Τῆθοον, Ιὰ. ΧΥΤ 04.“ 
θακ. -- νῦν δὲ Βοιώτιον. 
Οἷ. ΠΙ 817. -- ξυντελεῖ. Οἱ, 
δάη. ΠῚ 1ὅ, 2. ἡ Πῖρογαθ Βοθοιϊδα 
οἰν!αῖθ5. [6χ ααΐθιβ ΒΘ ρί} ΠῚ ΠΟΤ Ϊ - 
πδηΐιν ΓΡ 989, 564 ἄἀθοθὴ πο 
ἔα 1586 ΘΟ σ τγ 6 Χ ΠΙΙΠΊΘΙῸ ΒΟΘοί- 
ἈΡΟΒοΥαμ ΓΝ 91] τηΐπογοβ δἰϊαιιοὺ 
5.86 ΡΟὐδβίδε βυι θ᾽ οία5 Πα θΘὈ δῦ ; 
βουί Ομδογοόπθα Ογομοτηθηο, [μ6ὰ- 
οἴτα οἱ ϑίρῃδο ΤΠ ΘΒρ115, Αογδθ- 
ΡΠ (Ἰϊ5885 ΤΠθΡαΡρ πα δἰϊδθατῖια 
ΤῊ ΘΌΙ5. ΟὈποχῖδθ ογϑηΐ, Ἦδε τηϊ- 
ΠΟΙ6Β οἰ ατο5 νοοδηίαν ξύμμοροι 
[ΠΥ 98] 86ει ξυντελεῖς οἱ τη] ]ῖ- 
168 δία ῬΘΟΙΠ ἰδ ἄτα ἀθ ΘΟ 8ηϊ, 
αἴ, αὐδηα πὶ Δ Χ ΠΟΥ πὶ πᾶ Θα 16 
οἰν τα 5, οἱ σοπ Ρ θαΐδ 6 ογδηΐ, ΘΟτη- 
σηαηὶ Βοδοίουιιπι 5οοι οίαίὶ τη ογοῦ, 
ΘΟΙΙΡΙ για.“ Ασα. Οἱ, Ηδτπι. 
Απίϊαα,. τ. 1 ἃ 179 οἱ ααϊ 101 οἱ 
ἃ πΠΟΪ8 ἴῃ δα, πιαὶ. οἰΐαπίμν, 
οὐϊατη ϑοῃοριη. Απίϊαα, ἴὰγ, Ὁ. 408 
54. Απίϊᾳα. ατι Πρ. 78. Βυγδβίδη, 
Ι. ἃ. ρ. 20ῦ. --- ἐνεδέδοσαν. 
6 Ἰπιρ θυ ἔβοιο οὗ, δάπ, 1 184, 1. 
-- ἐκ Πελοποννήσου. Ὡς 
ἈΑτοδαϊα πα χῖτη 8 οοβΊίδη ἀσχτα ν]ἀ6- 
τὰν, Οἵ, ὙΠ 57, 9. -- ἘΟΖΌΤΟΣΙ 
Ὅε πριιΐίγο νἱὰ, δά. 1 608, 2. 
Φανοτέδι. Ὅς ΓΡ8 ῬΠαΠ Ια, 



1822. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪΥ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Δ, ος΄. οζ΄. οη΄. 

τίδι τῆς Φωκίδος). καὶ Φωκέων μετεῖχόν τινες. 
τοὺς δὲ ᾿Αϑηναίους ἔδει 4ήλιον καταλαβεῖν, τὸ 
ἐν τῇ Ταναγραίᾳ πρὸς Εὔβοιαν τετραμμένον ᾿4πόλ-- 
λῶνος ἱερόν, ἅμα δὲ ταῦτα ἐν ἡμέρᾳ δητῇ γίψγνε- 
σϑαι, ὅπως μὴ ξυμβοηϑήσωσιν ἐπὶ τὸ 4ήλιον οἵ 
Βοιωτοὶ ἀϑρόοι, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν 
ἔκαστοι κινούμενα. καὶ εἰ κατορϑοῖτο ἡ πεῖρα καὶ 
τὸ Δήλιον τειχισϑείη, ῥᾳδίως ἤλαιξον. εἰ καὶ μὴ 
παραυτίκα νεωτερίζοιτό τι τῶν κατὰ τὰς πολιτείας 
τοῖς Βοιωτοῖς. ἐχομένων τούτων τῶν χωρίων χαὺ 
λῃστευομένης τῆς γῆς καὶ οὔσης ἑκάστοις διὰ 
βραχέος ἀποστροφῆς οὐ μενεῖν κατὰ χώραν τὰ 
πράγματα, ἀλλὰ χρόνῳ τῶν ᾿᾿ϑηναίων μὲν προσιόν- 
τῶν τοῖς ἀφεστηκόσι, τοῖς δὲ οὐκ οὔσης ἀϑρόας 

8 ὅ. νεωτερίξοιτο Δὰρ. (Πϊσ ἰδηθη ΟᾺΠῚ Ραμ ΟιΪ8 ΒΌΡΘΙ Το); 
οἰϊπα 6]. (πὰ αὰὸ πυπὸ ψνεωτερέξοιντο), Μοβαι. οἱ 8. ν, 8]. πίδῃ. Ε', 
ψα]ρο εἰ ΒΕΚΚ. νεωτερέξοι. «(51 ΠΌΓογατα. [Ρ]Θγογυτηα 6} 5ουῖριανα 
ἢΐο ϑἷπθ νἱτϊο δϑί, ἄοῦοὶ νεωτερέξοι [6556] ργὸ νφνεωτερέζοιτο; 
π8Πὶ Ῥδββ'γ πη εἰ σαὶ βοδιομοπὶ 6588 Δρϑγίῃπι εβί. ΜΙπὶ ἰᾶπιθπ 00 
ΒαΒΡΘοίαπι οϑί, 80 ΠΟΉΠἾΠΪ! ἀαθ 110, ἂπ αἰ πηὰ 5} 1808 Θχοϊάθγῖυ ῬΥΟΡΊΟΡ 
αὐ β π᾿ ἰδίθπη ΒΘ]. Θη115 νοοῦϊαθ τι. ὕδρ. 41 ᾿υϊῈ8 τὶ φοβούμενοι 
μὴ σφίσι τι νεωτερισϑῇ τῶν κατὰ τὴν χώραν.“ Ῥ.κ. Νεω- 
τερίξοι αυἱ ἀοίεπαϊς Βαιθγαβ, οοτηρδγὰϊ [,δί, Πα Δ γΘ, ΠΟΥ ΘΙ 6; 
νονίετε [ροίΐθυαί οἰΐδτη τδθθα, αι811ἃΔ Ἰεραπίαῦ ἱπ Μϑίῃ, ὅτ. 
8 495, 1], 564 νεγθὶ νεωτερέξειν π0}1} αῇθτί ΘΧΘπηρ ΙΔ. κε Η 80 Κ, 
Ἁτποιάυβ Β0ὈΙΘοίαπι νυϊσαίαα ἱπαάϊοαυὶ ρο5586 τὴν πεῖραν [καὶ τὸ 
τειχισϑῆναι το Δήλιον] οοηϊοῖς, υἱχ τϑοίρ. 

μενεῖν. Αὐρ. 6]. εη. Τ. Ρᾳ]. 10. Μ, ες. ἀν, μένειν. 

ουΐὰ8β ἈΡΘΓ ἰδ βίο η! Πποδίον, 486 
νἱοὶπιϊ βιδάϊα ἃ ΟΠμδθγοηθα ἀϊβία- 
θαῖ, νἱά. Ραυβ8. Χ 4, 1. Κυυβ. 
Η6]1.ὄ ΠΠ 2 Ρ. ὅ8. Βαυγϑβίδη. ἀβϑθορυ. 
Ιν. 108. -- μετεῖχον. 1{Π|π|8 
ΘΟΠΒΠΠ, 

8 4. Δήλιον. Ὅς εἷτι5. 5ῖϊα 
ῬΓδθίου θα, αυ86 Πἷο Ἰεραῃίαν, οἵ. 
6, 98. 1᾿ν. ΧΧΧΥ 51. δίγ80. 
408. Ραιι8. ΙΧ 20, 1. Κτυβ. Ἠδ]]. 
ΠῚ 1 ρ. 628, Ιμο8Κ, ἄταθο, βθρί. 
ΤΠ Ρῥ. 468 534ᾳ. ΑὉ Αὐἰ1ὰ6 ῥ᾽ {τἰ- 
σηπία ἀκμεῖ αυοὶ ἱπιογι βοία [1856 
ὅ8. 1. ἃ. πηρηονδί, δὈΐυϊβ56 
Βυγβίδη, 1. ἃ. Ρ. 218, ἃ ἄοοοι. --- 
ἀλλ᾿ ἐπί. Ἐχ 5υροιίοτο ξυμ- 

βοηϑήσωσι τερθίθ βἰπρίοχ. --- 
κινούμενα] ἀντὶ τοῦ ταρατ- 
τύόμενα. 5680], Οἱ, 89, 2. 
ὃ ὅ. ἤλπιξον τοίδυιις δὰ 

τοὺς μέλλοντας προδώσειν, εἰ 
6Χ 60 Ρϑπάει ἱπῆ εἶν ὰ5 καταστή- 
σειν. --- ἑκάστοις, ἰ. ὁ. ἑκά- 
στοις τοῖς νεωτερέζουσι. -- διὰ 
βραχέος ἀποστροφῆς] οὐκ 
ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος κατα- 
φυγῆς. ϑὅόΠο!. 06 νϑυθὶβ διὰ βο. 
οἵ, δάμ. 1 29, 8. 88, ὅ, ἀε ἀπο- 
στροφῆς γοοΆθ 10 δάπ. ΝΗ] 18, 
8. --- κατὰ χώραν] κατὰ τὴν 
οἰκείαν τάξιν. ὅ610], Οὗ, δάη. 1 
28, ὅ. -- προσιόντων, 88 
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τῆς “δυνάμεως, καταστήσειν αὐτὰ ἐς τὸ ἐπιτήδειον. 

ἡ μὲν οὖν ἐπιβουλὴ τοιαύτη παρεσκευάζετο. 
ΠΗ ἀρ Θο Οὲ Ἱπποκράτης αὐτὸς μὲν ἐκ τῆς Δῆμ ααδεπηρ 

ς Ναύπα- 
πόλεως δύναμιν ἔχων, ὁπότε καιρὸς εἴη, ἔμελλε κτον προαπο- 

στρατεύειν ἐς τοὺς Βοιωτούς, τὸν δὲ “4ημοσϑένη ἔραν πὲς 
προαπέστειλε ταῖς τεσσαράκοντα ναυσὶν ἐς τὴν τὴν χώραν 
Ναύπακτον, ὅπως ἐξ ἐκείνων τῶν χωρίων στρατὸν τ" αϑέσταται. 
ξυλλέξας ᾿᾿καρνάνων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων 

πλέοι ἐπὶ τὰς Σίφας ὡς ,-προδοθησομένας᾽ ἡμέρα 
δ᾽ αὐτοῖς εἴρητο ἡ ἔδει ἅμα ταῦτα πράσσειν. καὶ 
ὁ μὲν “4ημοσϑένης ἀφικόμενος, Οἰνιάδας δὲ ὑπό 
τὲ ᾿ἠχαρνάνων πάντων κατηναγκασμένους κατα- 
λαβὼν ἐς τὴν ᾿Αϑηναίων ξυμμαχίαν καὶ αὐτὸς 
ἀναστήσας τὸ ξυμμαχικὸν τὸ ἐκχείνῃ πᾶν, ἐπὶ 
Σαλύνϑιον καὶ ᾿Ζγραίους στρατεύσας πρῶτον καὶ 
προσποιησάμενος τἄλλα ἡτοιμάζετο ὡς ἐπὶ τὰς 
Σίφας, ὅταν δέῃ. ἀπαντησόμενος. 

18. Βρασίδας δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον τοῦ 
ϑέρους πορευόμενος ἑπτακοσίοις καὶ χιλίοις ὃπλί- 

Βρασέδουπο- 
ρϑέα ἐς τὰ ἐπὶ 
Θράκης, ὃς 

Οαρ. 77. 
Οἵ, δάη. 

8 2. Οἰνιάδας τε Ε. Ραγιϊοι!αη ομὴ. Μοβαὰ, 

δάϊαῃ β 6 πε 5, πματα- βίᾳ 6556 ἀφικόμενος εἱ κατα- 
στήσειν. .. ἐπιτήδειον, 
58 Γ65 1185 ἴῃ βίδίατη (51 }) 
ΟΟΠ ΠΟ ἀππὶ ἀπ οέ ΓΟ 8. 

ὕαρ. 23 5.1: ταῖς τεσσα- 
ράκοντα ναυσίν. Βοβρίοιϊταν 
δὰ ΤΌ, 1, -- ὡς προδοϑησο- 
μένας, αὐδ5 ρτοἀϊίαπι ἱτγὶ 
εχβϑρβθοίατοι, Οἵἁ, δάηῃ. 10, 1. 
14, 4, 26, 10. 
δ 2. ὃ μὲν 2. Πυΐο τεβροπάβὶ 

Ἐφαδέθαε δέ. -- Οἰνιάδας 
ὑπὸ ᾿Δκαρνάνων 

πάντων. ΟἿ. δάπ. ο, 49 οἱ ἀθ 
Οφηϊαάϊα Π 102. Ῥαγιϊοαϊαπι δέ 
ἴάθο ροβίίδπη 6586 στϑοία ἀοοθὶ 
ΟΙ855.,) αυοᾶὰ Ποποβίμθμθβ, 400 
Δαν θηουῖῦ ΘΟΠ51110, αἱ 51ΡΠ85 5ί8- 
Ἐπὶ ἀρουδαθγοίυσγ, ἰᾷ τηυίανοῦὶί 
οὰπὶ Ορηΐϑάα5 ἱπνθηϊγοί ἴῃ ΑἰΠ6- 
ὨΪΘηβ᾽ πὶ βοοϊθίδίθμῃ νἱ δἀἀποίο5 : 
ἀΌΔΓΙΘ ἸΠΐΟΥ 58 Φα οὐ ητηΟἀ0 ΟΡΡΟ- 

λαβών. εἶπάς ὑπό τε ᾿καρνά- 
νῶν εἰ καὶ αὐτός ἴἰἴὰ πίοι 88 
᾿πησαηΐαν, αὐ 4αϊὰ 111 ρου ροσυϊηὶ 
οἵ «υϊὰ 'Ρ86 ἔδορυῖώ αἰδεϊπριδίατ. 
π-- κατηναγκασμένους. 
ξυμμαχίαν, οαπὶ ἴη ΑἼΠ6.: 
πἰθ 51 Π1ΠΔ 5οοϊοίαίοη) 8ἀ- 
ΔοίΟΚ5 γθρρεθυ β58εΐ, Οὗ, δάη, ΠΠ 
91, 2. -- ἀναστήσας. 918 δάπ, 
Π 68, 1. -- Σαλύνϑιον καὶ 
᾿Δγραίους. Μιᾷ. ΠῚ 106, 2 
δ Π. 6. ΠΠ|Ὶ1], 4, -- προσποιη- 
σάμενος. Ὁ". δάῃ. 1 8, ὃ. - 
πο πτησομδνθς; ΟἿ δάη. 
89, 

δΔρ. 78. ὃ 1. Βρασίδας 
δέ οει. Ηἶἰο δπιθὶί8 γ ΘΟ ΠῚ 
ΓΘΡυθμθηαϊίυν ἃ θ0Κα, Οἵ, δἁ. πγαὶ. 
θὲ τϑρὺβ ἃ Βγαβίαα ὑβ4ᾳὰ6 δᾶ 
οαρίατη ΤΟγΟηθὴ σοϑίϊβ νἱὰ, Ὀιοα, 



ὕπο τῶν ἐπι- 
τηδείων 

ἀχϑ' εὶς μόλις 
τὴν Θεσσα- 
λίαν διαβὰς 
ἐς Δῖον ἔρ- 

χεται. 
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ταις ἐς τὰ ἐπὶ Θράκης ἐπειδὴ ἐγένετο ἐν Ἣρα- 
κλείᾳ τῇ ἐν Τραχῖνι καί, προπέμψαντος αὐτοῦ 
ἄγγελον ἐς Φάρσαλον παρὰ τοὺς ἐπιτηδείους ἀξι-. 
οὔντος διάγειν ἕαυτὸν καὶ τὴν στρατιάν, ἦλϑον 
τὴ οὐντθλο τῆς ᾿Ἵχαΐας Ἰ]άναιρός τὲ καὶ “ὥρος 

᾿Ἱππολοχίϑας καὶ Τορύλαος καὶ Στρόφακος 
πρόξενος ὁ ὧν Χαλκιδέων, τότε δὴ ἐπορεύετο. ἦγον 
δὲ καὶ ἄλλοι Θεσσαλῶν αὐτὸν καὶ ἐκ “αρίδσης 
Νικονίδας Περδίκκᾳ ἐπιτήδειος ὦν. τὴν “γὰρ 
Θεσσαλίαν ἄλλως τε οὐκ εῷπορον ἦν διιέναι ἄνευ 
ἀγωγοῦ καὶ μετὰ ὅπλων γε δή, καὶ τοῖς πᾶσί γε 
ὁμοίως “Ἄλλησιν ὕποπτον καθειστήκει τὴν τῶν 
πέλας μὴ πείσαντας διιέναι" τοῖς τε ᾿ϑηναίοις ἀεί 
ποτὲ τὸ πλῆϑος τῶν Θεσσαλῶν εὔνουν ὑπῆρχεν. 
ὥστε, εἰ μὴ δυναστείᾳ μᾶλλον ἢ ἰσονομίᾳ ἐχρῶντο 

αρ. 48. 81. Μελιτίαν οοἀᾷ. ελιταιεῖς, Μελίταιαν ϑίναῦ. 
482. 484. Α ρ]ογίβαια ἃ}}15 βουϊρίουϊθυβ ελέτεια πᾶθο πγὺ5 νοοδίῃν 
Θδαριηαιιθ ἔοσπια Παθθίπγ ἴῃ [Π551] 60 }} Τηβογ, ἅτ, ἰπθά, π. 2. ὕιυγᾶπι- 
46 ἴουπιδηὶ, ελέταια οἱ Μιελίτεια, ἀστποβοῖι Ἡδγοᾶϊδη. 272. Π 
549. υπὶ ελιτίαν 501ὰ οοἀϊουχη Τῆι. δαοίουϊίαία εἰζαίαν, ελί- 
τειὰν γϑβουῦὶ ρβίπηιβ ἰΐθπηαιθ 8 ὅ Μελιτείας. 

᾿ 2. υϊρο καϑεστήκει, καϑειστήκει Μοβαὰ, Οἱ, α, Οἵ, 54. 
26, 

ΧΙ 67. 68. -- τὰ ἐπὶ ᾿Θρᾷ- 
πῆς. Οἵ. δάη. 1 ὅθ, 2. -- ͵Ἧφα- 
κλείᾳ. Οἵ, 11 99. -- ἐπιτη- 
δείους. Οἵ, αἅη. ΤΥΡΘΟ ΤΩΣ ἘΞ 

ἱπηρουῖο ϑυθιθοίοβ ἔῖββ εχ ὙΠΤ 
8. αἰϑοίμηιβ, 568 5' πιὰ] οαπὶ ἴ.866- 
ἀδϑηηοη δ προθϑϑιπἀΐηθ δϊαια 
οοηϊαποίοβ [αϊδβε. ἰηθ οἱ 6χ Π 

Μελίτειαν. ϑῖναπι παΐαδ πτθὶ5 
ἀπὰπὶ Ῥιοϊοπηᾶθαμη [Π| 18, 46] 
᾿πάϊοαγο αἰυπηαίὶ ΑΝ 858.; δἱ. οἵ, 
οὐἴδτη ἰπΐτα 8 ὅ οἱ ϑίγδθ. 484, 
Ὁ χ Ριοϊδπιᾶθο αἰοὶ ᾿ἰον Ὁ Ηρθια- 
οἴθα ἴῃ νῖᾷ ΡΠ ΔΡΒΔΙ απὶ [56οι πα 11 ΠῚ 
8 ὅ ρϑυϊίον ἀϊοὶ [οὐῖαδβθ ποὴ ἰπ- 
ἰορυὶ ἰπογ8 ἀἰβίδη!6}] [δυθηΐ 
ΔΌΐαΪββα πονϊπιιβ. 9. ΒΊῸΟο τὰ ἢ, 
γιά Βυνβίδη. ἀθορυ, [ Ρ. 88. --- 
τῆς ᾿Δχαΐας. Αομαΐδπι ΡΠ Πἶο- 
ἰάθη Πδγοάοι οὐ ΤΠυοΥ αἰ Ϊ5 
δοίαίθ ἃ Κὅρουοῃβο (οἵ, Ηθγοά. ΝΠ 
198) δα ᾿ϑηϊροαπη [1π τηθαϊοννὰ- 
Π60] 5ϑρθοίαββθο ἀοοοί ἄτῃ, 
ὃ 8 οἱ ἀθ Πηϊθι5 ἀρυὶ ΑΘΠΔΘΟΡ ΠῚ 
Μι6]1. δὰ 0. αταθο. βθρί. Ρ. 10 
54. Αοἤδθοβ διιΐοη ΤῊ ΒΒ] ΟΥ̓ ΠῚ 

ΘΟΠ σα πλι5, --- ἐπορεύετο. 
ΒΈΡΡΙ. ἐκ τῆς Μελιτείας, νεὶ 
Ροιυ5 ἐκ τῆς Ἡρακλείας. 
8 ῷ, ἄλλως τε, ὁὰπὶ ἃἸΪο- 

ααἱϊ, οαπὶ οπηΐπο. Οὗ δάη. Π 
80, 2: ΠῚ 859, 5. δ γοβροπᾶθι 
καὶ μετὰ ὅπλων γε δή. 
ἀγωγοῦ. ΟΕ, Βα ΠΣ 
γξε δή, αἰἴᾳ 6, Οἱ, 92, 4. τὐνεεῖ ἱ 
Ῥαποιίϊοποῖη ροϑὺ Πᾶ5 ᾿Ῥαγίθυ 8 
ΒΌΒΙΠΙ Βεκκ,, βοὰ νἱα, δά. πηαὶ. 
-- καὶ... γε, δῖα 8Δ60. 
-- τῶν πέλας. Οὗ, δά 1 82, 1. 
-- τοῖς ᾿Αϑηναίοις... εὖ- 
νουν. ΟΥΙ 102, ΠῸ 22. -- δὺυ- 
ναστείᾳ. Οἷ, δάη. ΠῚ 78, 8. 
θὲ ΤΠ Θββδ] στη οὐ βἰπρα!οταπι [ 
ἘΠῚ ΘΥΒΟΤΙΤῚ ΤΟθὰ8. ΡῈ] 18. νἱᾶ, 
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’, 

τῷ ἐπιχωρίῳ οἱ Θεσσαλοί, οὐκ ἄν ποτε προῆλϑεν᾽" 
8 ἐπεὶ καὶ τότε πορευομένῳ αὐτῷ ἀπαντήσαντες 
ἄλλοι τῶν τἀναντία τούτοις βουλομένων ἐπὶ τῷ 
᾿Ἐνιπεῖ ποταμῷ ἐκώλυον καὶ ἀδικεῖν ἔφασαν ἄνευ 

4 τοῦ πάντων κοινοῦ πορευόμενον. οἵ δὲ ἄγοντες 
οὔτε ἀκόντων ἔφασαν διάξειν, αἰφνίδιόν τὲ παρα- 
γενόμενον ξένοι ὄντες. κομίζειν. ἔλεγε δὲ καὶ 
αὐτὸς ὁ Βρασίδας τῇ Θεσσαλῶν γῇ καὶ αὐτοῖς 
φίλος ὧν ἰέναι καὶ ᾿4ϑηναίοις πολεμίοις οὖσι καὶ 
οὐκ ἐκείνοις ὅπλα ἐπιφέρειν. Θεσσαλοῖς τὲ οὐκ 
εἰδέναι καὶ “ακεδαιμονίοις ἔχϑραν οὖσαν ὥστε 

τῷ ἐπιχωρίῳ Ῥίοηγ5. 199, τὸ ἐγχώριον οοαα. ρτδοίθν τὸ 
χωρίον αι. Η. Οὗ δάη. 

Ηρφυτα. Απέϊψα. αὐ 8.178. ΒΟΠΌΘΙΏ, 
Απιαα, ἴὰ. Ρ. 401 51) 55 τῷ 
ἐπιχωρέῳ. Τὸ ἐγχώριον, «πο 
οοαά. Παρθηὶ, ἐγχωρίως ἜΧΡΙ. 
560}Π0].,) αὰᾶ8 τϑίῖο ΘΧΘΠΊΡ}185. βουὶ- 
ῬίΟΓ.ΠΙῚ Αὐὐ] ΘΟ ΠῚ ῬΤΟΥ͂ΒΙΙ8 ἀοδι- 
ὑαία ε5ι. Νβὸ βἰπη}]6 6886 τὸ ἀρ- 
χαῖον (11 99, 8. 1ΓῪ 8, 8) Κτιο- 
Βογίδηδ Πυΐπ5 δοοιβδίϊν! ἀθἤη 10 
(αν. 8. 40, 8) 5415 οβίθπαϊι. Αὐ- 
406 06 σ':ΘΠη15 ΟΠΠ6 ΘΧΘΙΠΠΡΙΟΓΙΙΠῚ 
ἐτοφαοηεῖα οοηδβρίοααμη Θδὲ, ΟΠ 
τὸ ἐγχώριον ἴίὰ ἀἰοίιπι 6556 Π1}}10 

ΟΡΡϑθίου πὰπο Ιοο0 ργουᾶνὶ ροϑβϑἰύ. 
Νβο τηϑρὶβ. δ] βρη ιηη εβί Π15, 
ὅ τὰ πλείστου ἄξια ἐχρῶντο, 
ααυορά ἀϊοίαπι 6858 ῬΤῸ τὰς πλεί- 
στου ἀξίας χρήσεις ἐχρῶντο 
ορύϊμηθ Κυάθσοῦ πιοποὶ, ΟἿ, οἷυὰβ 
ὅτ. ὃ 46, 6 αᾶη. 4. Ηος δηϊπὶ 
Ἰοοο νἱχ τθοίβ 586 μαθϑὶ 1195 ἀοπλὶ- 
πίϊοηθπ δὰ ἀοπηθϑίϊοιι πη ̓ 5Ὲ1Ὶ 
Δα θυ ἶββθ, Αρρᾶγθὶ νοῦο, 4υδη- 
ἰὰπῃ ἰὰ αποὰ ΠΙοηγβιὰβ ἰορὶί, ἀπ πι- 
τη ἀ0 ἱπίθγρυθία! Ομ 6 πὶ Ὠδοδί, 
ἢ 46 δηϊεοθαδὶ οοαϊοι πὶ ΠΟΒΙΓΟΥ ΠῚ 
δποίοΥι ταίθτη. Πρϑιπὴ διε πὶ ΒΊΟΥ - 
βίατη τῷ ἐπιχωρίῳ ἰΘρ᾽856 οἷι8 
νἱμιρονᾶτιο οδβιθηαιί, ΒΘρΡΘμδπαϊι 
Θηΐπ ΤὨποΥγ αἰ 6 η, αυοά ποαίγαπι 
ῬΙῸ ἴδπηϊη πη ΡΟ θεῖ; Βου  θΘ μἀ τη 
ἔυϊββ6 τῇ ἐπιχωρίω. δα αἱ τηι}- 
118 8118 [οοἷ5 ῖο φαοαιοίη ργοτμηρία 
εβϑύ νίάδθτε Ὀιοηγβϑιὰπη δὰ αἴι86 
ψἰλ Ρ Θγᾶν ΟΥ Ὁ Π ΟῚ 58 015 1061} 6 Χ]856. 

Ῥδυβρὶουαπι ΘΠΪπὶ δδὺ δυναστείᾳ 
οἱ ἰσονομέᾳ Ῥγδϑαϊοδίὶ νὶοα ἑαπρΐ, 
40 σοσηϊίο ΠΙΠ}] οὐδίαί, αὐἱΐπ 
βϑηίθηιία Ρϑαϊο δ] 106 σΟμἤογτηδίᾷ 
νογίδιημ5: πἰβδὶ ἀοιηδβίϊοαβ 
αὰὺ]ὸο ΤΠ 65584}11 αὐοθαπίατ τ6- 
ΓᾺΠῚ Βίαϊ5 τὴηὴᾶρ]85 ρῥστὶπηοὶ- 
Ραπι ἃ Οὐ ἃ (10 4 ἃ πὴ Ϊ 6 δι ΠῚ] 
ΔΘαΘΔΌΙ 85. [155 οἷ, 

88. τῶν τἀναντία...βου- 
λομένων. Οοιηρᾶνα ξογ πα πὶ 
βούλεσϑαι τά τινος ἵπ άπ. ΠῚ 
68, 2, Ουτοι Β.ΠῚ οἵ ἄγοντες 
τὸν Βρασίδαν. - ἐπὶ τῷ Ἔνε- 
πεὶῖ ποταμῷ. ἤππο δυνίατα, 
αἱ 80 ᾿ρβὶβ ΤΠ 655815 ᾿Βλιπεύς 
νοοαῦδίαν (οἵ. Βυγβίαη. ἀθορυ. ἴ 
Ῥ. 16, 8), οὔτὰ Αρὶάδπο πηϊβοονῖ 
οὐ 8005 Ραπουὴ ἃ ἀδχίνα ἰπ- 
Παογα οοπδίαι, Οἵ, δάη. 8 ὅ. θυο- 
Πἶδ ΠῚ] ἃιθπὶ ΤΠ 6558}1} Βυδϑι 8 Πη, 
αὖ Ῥγϊτηιπὶ δα πΙρθατη Ῥογνθηϊῦ, 
Τοίθητ αὐ ογδηί, 01 ἥποβ Αομαῖδθ 
οἱ ΤΙ 6558 186 τὰπὸ ν᾽ ἀθπίαγ ἔμ1556. 
ΟἿ. δάπ. 1. -- ἐκώλυον, ἱπιρετῖ. 
ἀ6. εοηϑία. --- ἄνευ τοῦ πάν- 
τῶν κοινοῦ. ..18ἃ 681 βὶπθ 
νοϊαῃηίδίαε οἱ Θοηβθηϑὰ τοῦ 
κοινοῦ ΤΠ Θ55διου α΄. ὈῸΚ. 
θὲ πο νὶ ἀνξεὺ ρυδδροβί μη 15 
οἵ, δάη. 1 128, 8 εὐ Μαιίι!. ἅτ, 
8 ὅτθ, ἀε τῶ κοινῷ τῶν Θεσσα- 
λῶν ἤδεπι. ὲ Βομόειῃ, 1. δὰ 8 3 
ἸΙ, εὐ Τιτπι, ΠΘΒρΡαΘΙ, αν, Ρ. 716 544. 
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τῇ ἀλλήλων γῇ μὴ χρῆσϑαι᾽ νῦν δὲ ἀκόντων 
ἐκείνων οὐκ ἂν προελϑεῖν (οὐδὲ γὰρ ἂν δύνα- 
σϑαι), οὐ μέντοι ἀξιοῦν γε εἴργεσϑαι. καὶ οἵ μὲν 
ἀκούσαντες ταῦτα ἀπῆλθον" ὁ δὲ κελευόντων τῶν 
ἀγωγῶν, πρίν τι πλέον ξυστῆναι τὸ κωλῦσον, 
ἐχώρει οὐδὲν ἐπισχὼν δρόμῳ. καὶ ταύτῃ μὲν τῇ 
ἡμέρᾳ » ἧ ἐκ τῆς Μελιτείας ἀφώρμησεν, ἐς Φάρ- 
ἐὐκον; τε ἐτέλεσε καὶ ἐστρατοπεδεύσατο ἐπὶ τῷ 
᾿ἡπιδανῷ ποταμῷ, ἐκεῖϑεν δὲ ἐς Φάκιον. καὶ ἐξ 
αὐτοῦ ἐς Περραιβίαν. ἀπὸ δὲ τούτου ἤδη οἵ μὲν 

8 4. νῦν δέ Ναῖ., τοϊαυϊ νῦν τε. Οὗ, δάη. 

ὃ ὅδ. Περαιβίαν οοἀά, Ὀυρὶοχ ο νϑύυμη 6886 οβίθη!ς Αθβοῃ. 
ΒΌΡΡΙ. 288. 

4. νῦν δέ, ἰδτη ν6γῸ, 
Θὰ 1}}} Δ|10 6 5θπίγα ν᾽ ἀθυθηίαγ, 
Ουμῃ ΟΡΡοπδίῃγ Ἰρβίυβ Βγαβίἀδε 
βθηίθῃ86, τϑοίθ ΟἸαβ88. νῦν δέτε- 
οορὶν, -- ἀκόντων. ϑ0ρ}!. ἐκεί- 
νῶν. --τῇ Θεσσαλῶν γῇ καὶ 
αὐτοῖς (Θεσσαλοῖς). Νάπι προ 
ΑΡταπΊ ΤΊ ΘΒ! οὐ πὶ ἀενδβίδιιγα8, 
ΠΕΟ 'Ρ808 ἸΔἜ5γ8 εὐϑί, ΝΊβὶ ἔοτίο 
αὐτούς «τ 608 50105, αυἱ Βταβὶ- 
486 56 ΟρΡροϑβιιδυπηΐ, ΓΘ ευτ πηανίβ. 

8 ὅ. τι πλέον... τὸ κω- 
λῦσον. 6 πουίϊτῖὶβ οἵ, δάη. Π 
45, 1, ἀς τι πλέον ααη. 1Π 4,6 
ΞΞυστῆναι --Ξ- ξυναϑροισϑῆναι. 
-- ἐτέλεσε. ΟΓ, εἄη, Π 97, 1 

ἐπὶ τῷ ᾿ἀπιδανῴῷ ποτ. 
ῬΏΔΓΒΑ] 5. ἰριθαν ΤΠυογάϊάθα 8ὶ 
ΠῸΠ 8 ᾿ἰρβῦμη Αρἰάδηυπι, οογίθ 
ἰπ Ργοχίπηο οο] οὐδ ηᾶα 6βι, ἡυοὰ 
ΘΟ ΠηδίῸΣ ψΘΡΡΪΒ5 ϑίγδθ 18 432 
ὁ δ᾽ ̓ Ἐνιπεὺς ἀπὸ τῆς Ὄϑρυος 
παρὰ Φάρσαλον ῥυεὶς εἰς τὸν 
᾿ἀπιδανὸν παραβάλλει. ἢδοο 
Πυπηῖπα πδυᾶ ργοοὰ] 80 ἀσθο οθη- 
ἰᾳηρὶ Βιυγβίδη. ἀδορσν, 1 Ρ. 76 
ἀοοσοί, οὐπὶ 410 πο ρἶδῃθ 60ῃ- 
ϑϑηΐυ πον ββίπια Κιθροῦί (Δ θα 8, 
Τοοὰπὶ ἀπίϊᾳαδ6 ΓΒ. Ποάϊο ρᾶν- 
τι Φέρσαλα οοουραί, Οἵ, Βυγβίδη. 
1: τ 8; ἐς Φάκιον. 
Ὁ Ργ Αρίάδηϊ [οὰπὶ Επῖροθο ἴθ πο }}] 
σά] οὶ Ρηδοΐατη ἀθβοθπαϊὶ ἴῃ ἰη- 
ἔθγίοτο {Π1π8 οχ γοσαϊίαίθ, Ὁ] ΡΘ μοὶ 
ΘΟ ΑΠ}} Ἰαπρ ., βἰζαπηγ. ἢ ΑΤη, 

--- 

Τηΐτα Περραιβοί 501]0ὺ5 ΡϑΙ. 

Οὗ ἀθ δο Πῖν. ΧΧΧΙΠ18 ΕΙΧΧΧΥΙ 
19. οὐ ἱπίθυρυ, ϑίθῃ. ΒγΖ. Αὰ 
αγρῃίό - οαβίσοπ ρσορθ Αἰϊδοδτῃ 
οΟΙΙοοαὶ [μ684Κ. αταθο, βερί. ΙΝ 
Ρ. 298, ἀθ 4ὸ ἀασθίίαι Βυγδίδῃ. 
Ι, ἃ. ρ. 68. --- ἐξ αὐτοῦ ἐς 
Περραιβέαν. ῬεττΠδοθία γθοθη- 
(ἴοτ, 4118}15 ογαὶ Ηθγοάοιϊ οἱ Τῃυ- 
ογάϊἀ 18 δοίδίθ, ᾿ητουϊ θοία ουϑύ ᾿πίου 
Ῥρηθῦτη, δηλ θἢΪ05 τη θη 68, ΡιΙη- 
ἄππι, Οἵ. ϑέγδρ, 442 οὗ Περραι- 
βοὶ τινὲς μὲν συσταλέντες περὶ 
τὰ ἑσπέρια τοῦ Ὀλύμπου μέρη 
κατέμενον αὐτόϑι πρόσχωροι 
ὄντες Μακεδόσι" τὸ δὲ πολὺ 
μέρος εἰς τὰ περὶ ᾿ϑαμανίαν 
ὄρη καὶ τὴν Πίνδον ἐξέπεσε" 
νυνὶ δὲ μικρὸν ἢ οὐδὲν αὐτῶν 
ἴχνος σώξεται. Ἠεγοάοίι5. ουπὰ 
αοηπο υὕγθὲ οοπίαηριὶ ὙΠ 128, 
187. 4]. Οὗ, Μ|6)1. Ῥοτ. 1 Ρ. 68 
οἱ δὰ ἰὰ}. τγϑθο. βθρίθῃί, Ρ. ὅ 54. 
1,68Κ. 1, ἃ. ΤΥ ῥ. 218. Βυγνβίδη, 
Ι, ἃ. ῥ. ὅ7. ,,Α Ῥμδοῖο Βυαβὶ 8 

Δα Η͂Ν δ».  ΨΟΙ ΒΕΒ ι., δος 

οὰπὶ ἰαχίαᾳ Ῥοηθαπι [ΑΓ ]558πὶ 0 ἢ - 
τΘηάθγα ροβϑοί, βίδιϊτη 'ῃ ῬουΓ 8 6- 
Ἀῖδηι {ΓΔ ἢ 511556, δὲ ἰγδηβν Ο βὶ5. 1{1- 
ΠΟΡΪθ 5. ΡΘῚ πιράϊδτη ἤδηΟ (θυ 
Ὀίαπι ργοΐδοιαβ νἱἀθίυγ, δὶ τἰϑὶ- 
ταίδηι νἴϑτη ἐσ Μαοδαοηϊᾷ 1 ἈΥ 888 1ῃ 
ΡοΓ Τορο ἰδγαπίθπι 8 55θουίι8 
εβί, Τϑπρα ἰριίαν νἱΐαββθ οὐ Ρὶθ- 
Υἶ08 πηοηΐοβ ὑγαϊθοῖββο ἴθ δοᾶ θη 
᾿ἴποτο νἀ θέαν, ᾳααοᾶ ΧΟΓΧΘΒ, οαΠ 
ἴῃ ΘΟΠΙΓΑΥΪΔ ΠῚ Ρᾶτίοτη Ρτοΐθοίιβ 
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τῶν Θεσσαλῶν ἀγωγοὶ πάλιν ἀπῆλθον, οἵ δὲ 
Περραιβοὶ αὐτόν, ὑπήκοοι ὄντες Θεσσαλῶν, κατ- 
ἔστησαν ἐς Δϊον τῆς Περδίκκου ἀρχῆς, ὃ ὑπὸ τῷ 
Ὀλύμπῳ Μακεδονίας πρὸς Θεσσαλοὺς πόλισμα 
κεῖται. 

' 19. Τούτῳ τῷ τρόπῳ Βρασίδας Θεσσαλίαν τ αεδ αὶ 
φϑάσας διέδραμε πρίν τινα χοῶλύειν παρασκευά- δῆς καὶ Περ- 

σασϑαι. καὶ ἀφίκετο ὡς Περδίκκαν καὶ ἐς τὴν ΕΣ: ὐβπα, 

, Χαλκιδικήν. ἐκ γὰρ τῆς Πελοποννήσου, ὡς τὰ τ ὑλλβρ 
τῶν ᾿4ϑηναίων ηὐτύχει, δείσαντες οἵ τε ἐπὶ Θρά- τῶν ΠΤΕΤΟΣ 
χης ἀφεστῶτες ᾿Αϑηναίων καὶ Περδίκκας ἐξήγαγον “ΛΠ 
τὸν στρατόν, οἵ μὲν Χαλκιδῆς νομίζοντες ἐπὶ 
σφᾶς πρῶτον ὁρμήσειν τοὺς ᾿4ϑηναίους (καὶ ἅμα 
αἵ πλησιόχωροι πόλεις αὐτῶν αἵ οὐκ ἀφεστηκυῖαι 
ξυνεπῆγον κρύφα), Περδίκκας δὲ πολέμιος μὲν 
οὐκ ὧν ἐκ τοῦ φανεροῖ. φοβούμενος δὲ καὶ 

8 6. τῶν Θεσσαλῶν. Τῶν οτα. (Ἰ. επ. Τ. ἴδυν. Μ., ΒΕΚΚοτΟ 
ἰοβίβ Ρδ]. οἱ π|., ΟἸΊΠΪΠΟ ΟΠΊΠ65, αὖ νἱἀθίυγ, ᾿ἰὈγὶ Τη88. ρυϑϑίθν [{, 
εἱ γαῖ. 

Ζῖον. ἴῃ ΘΟΙΏΡΙ αΡθτι5 ΠΠΡτῚ8. ΠΊ55. ορίϊαιῖ5 “ον, 568 τηδῖο. 
στρ. 79. 8 2. εὐτύχει νυ]ρο, ηὐτύχει Μοβαι. Ο. α. Οἵ, 88. 

584, 1. 

εϑ', . - « ἰηϊππ, Οἱ, ΒΠεγοαοί. ΝΠ Θλρτ 2.9.5 1: πῶς οὐποὶ 
128. 181. Ατὴ, Ετρο ρΡδὺ ΡΥ ΠΙ 
οἱ Ῥείγαθ ἴαιιοθβ. ὙΙά, 1,6ὰκ. ΠῚ 
ΡῬ. 349. 

806. κατέστησαν, ἀ6- 
ἀυχοταηί. Οἵ, 108, 4. --- Ζζον. 
ϑιίαπι Τῆπιο. ἰδγη ἴρβ8 ἱπαϊοαν]ὺ, 
αποουπὶ οἵ, Τἰν. ΧΙ 8, Ρίογῖδθ 
νἱἀθαίῃγν 6556, 564 οχίγᾷ θᾶ Ο0110- 
οαΐαν ἃ ϑίγδ. 8380 οὐ 1ἷν. ΧΙΙ͂Ν 
9, ΟὉἱ νἱὰ, Ῥυκ, Εχ σγϑοθηιουίθιιβ 
ἀ6 5[ζι οὗ, ΒοΘΟΚΉ,, [Π5ογὶ ΠῚ ῥ, 49. 
[με81. ΠΠΡ. 408 544. Βαγϑίδη., 1. ἃ. 
Ρ. ὅθ. --- ὃ... κεῖται, ᾳφυοᾶ 
Μδοραοηΐδθ νθυβ5 Τὴ 6588 - 
Ια ορρίἀππὶ σὰ ΟἸΥ ΠΡΟ 
Βίζατη οδύ. ΤῊ. νϑῦθᾶ βἰο 90110- 
οανὶΐ, αὐ Μακεδονίας... πό- 
λισμαὰ 5ἰτηυ! 8α κεῖται ρουιϊηθαί. 
ΟἸα85. πρῶτον ροβί απεδονίας 
ΘΧοϊάϊββα βιιβρίοδίαγ, 410 ΟΆΓΘΓΕ 

ῬΟΒΒΌΠΗΙΒ, 

ἐς. Ἐχ τ411005 ΘΧΘΠΊΡΠ15 ἀἰβουϊ πηθῃ 
αὐγί54 6 ργίϊουϊδα Ορ τ πη οοσπο- 
βοϊαγν. Οἵ, ΠΟΥ, 1. 

8 2. ἐξήγαγον, Ῥοῦγδοιιβ 
ἐπηγάγοντο, ὉΥΟοβϑ γογαηΐ, 
οοηϊθοῖϊῦ; 5868 νυ]Ἱραίαηι θ6η6 ἀ6- 
ἔοπᾶϊ! Ατη. Οὗ, δάπ. δᾶ 1 107, 4 
οὐ 8 8. γαϊοὶ οἰξοοοσυπί, υἱ 
6 Χ ΡΘΙΟΡΟΠΙ 680. ὀχογοῖ 8 
οἀυοοιοίατ. --- οὗ... ἀφ- 
ἑστῶτες ᾿4Αϑηναέων. ΟΠιΑϊοὶ- 
ἄβηβεβ εἱ Βοιίίδοὶ. Οὗ, 1 ὅ8. -- 
πλησιόχωροι. Ἦδπο νοοθηὶ 
ἔγυβίτα ἃ ΤΠοιηδ Μδρ'. Γθρυθῃθπαὶ 
ἀοουϊπηι8 ἴπ Θα. τηδὶ], ΕἸΧ δἃ δυΐθτῃ 
Ρδπάοί σεποίϊνυβ αὐτῶν, --- ξυν- 
ἐπῆγον. Οἷ, 84, 2 εἰ δάη, 1 
ΤΟΥΣ ΕΞ, - πολέμιος μὲν 
οὐκ ὦν. Οοπιροβι! ΟΠ θπὶ δαΐπὶ 
80 60 οὐπὶ ΑἰΠΘΠΙ Θηβὶθι5 ἴδοίδτη 
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αὐτὸς τὰ παλαιὰ διάφορα τῶν ᾿Δ4ϑηναίων καὶ 
μάλιστα βουλόμενος ᾿άρραβαῖον τὸν “Πυγκηστῶν 
βασιλέα παραστήσασϑαι. ξυνέβη δὲ αὐτοῖς, ὥστε 
ῥᾷον ἐκ τῆς Πελοποννήσου στρατὸν ἐξαγαγεῖν, ἡ 
τῶν “ακεδαιμονίων ἐν τῷ παρόντι καχοπραγία. 

80. Τῶν γὰρ ᾿4ϑηναίων ἐγκειμένων τῇ Πελο-- 
καὶ οὐχ ἥκιστα τῇ ἐκείνων γῇ. ἤλπιζον 

ἀρελδέχας αν ις ν  δ νας αὐτοὺς μάλιστα, εἰ ἀντιπαραλυποῖεν 
τόν. ὑποψία πέμψαντες ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους αὐτῶν στρατιάν, 
καὶ πακούρ- ἄλλως τε καὶ ἑτοίμων ὄντων τρέφειν. τε χαὶ ἐπὶ 
γημα αὐτῶν 
ἐς τοὺς Ε- ἀποστάσει σφᾶς ἐπικαλουμένων. καὶ ἅμα τῶν 

λώτας. Ηϊλώτων βουλομένοις ἣν ἐπὶ προφάσει ἐκπέμψαι, 
“μή τι πρὸς τὰ παρόντα τῆς Πύλου ἐχομένης νεῶω-- 
τερίσωσιν. ἐπεὶ καὶ τόδε ἔπραξαν φοβούμενοι 

καὶ διὰ τί οἵ 
“ακεδαιμό- 
νιοὶ πρόϑυ- ποννήσῳ 

8. 2. ᾿Δρριβαῖον νεὶ ᾿ἀρρέβαιον οοἀἀ. ϑ8εὰ Πῖο 'ρβε νἱν ᾽άρρα- 
βαῖος ἴῃ Τηβοῦ, Αἰῦ. 1 π, 42 (οἵ. δάη. 182, 1) νοοᾶίιν ΡγϊτοΡα 8 ἃ 
Βίσαν, 826 οἱ Ατίβίοί. Ρο]ῦ, Ν' 10. Οσπίαποίδε Βοτατη δαοίου 81 
Ρ᾽ὰ5. Πάδὶ {θαΐτηιιβ ατιᾶπὶ σοαϊοῖθυ5 Τῆπιο., απ ἢΐο εὐ ο. 88, 124, 
195. 127 ἴπ ὁ νοοϑ]! 5δὶθὶ οοπβίδηί,. 6 δοοθηΐι οἵ. αορί!, Βοοίτ, 
800. Ρ. 179. 

ὕαρ. 80. 8 1. ἀποτρέψειν Ατ. (τ. θδῃ.; ἀποτρέψαι [,8ὰν. 
Μ. πῇ. 455. ΟἹ. Τ. Εὶ Οἢ δάη. 
ἰηΐγα οὐ 18, 1. 

τεῷ ροβὺ τρέφειν οπι. Ρα]. Μ. Ὁ. Τρᾷ. Οἵ, δάη. 

Β. Ρ. 1. Ε,, τοῖααὶ ἀποστρέψαι. 

6556 Π| 29 Ἰεοίπιιβ. --- τὰ πα- 
λατὰ διάφορα. ΟἿ 57 544. 
-- Δἡυγκηστῶν. Οὗ Π 99, 2. 
ἰηΐγα ο. ι8 οἱ 124 544. -- παὰρα- 
στήσασϑ'αι. Τηΐνα 88, 1 κατα- 
στρέψασθϑαι. Οἷ΄ δἄῃ. 1 29, ὅ. 

8 8. ξυνέβη δὲ αὐτοῖς 
ΟΡρΡονγίαπηθ διυίθτη οἷβ οδ- 
οἴάτι, Ρογῦ. Ηϊπο ποναπι οδραὶ 
πλ6]115. πο ογϑί, 

σαρ. 80. 81. ἐγκειμένων. 
Ἐκ ΡΥὶῸ δἰαιθ Ογεμοεῖΐβ, Οἵ ο..δὅ 
8464. -- ἀποτρέψειν, ἃνοΥ- 

ΒΌΥΟ 8. 6586. ΟΥ, ΠῚ 683, 2. Μίπυβ 
μος ἰοοο ἃρίαπι νοῦθαπὶ ἀποστρέ- 
φειν ἰ, 6, τϑάϊτε ἴὰ "6 Ὺ 6. ΟΝ 
ὟΝ 97, 3. Υἵ 7ῦ, 2. -- ἑτοίμων 
ὄντων. Θαρρὶ. ἐκείνων (τῶν 
ξυμμάχων). τρέφειν τε. 
6 ὑταϊθοιο τε οἵ, δάῃ, 1 10. 1Π 
81, 2. 

8 2, τῶν Εϊλώτων. Ἐδὶ 

σϑηθίνιβ Ῥϑυενιβ ΡΘΡιΪηΘη5 δὰ 

ἐκπέμψαι. -- βουλομένοις 
ἣν. ϑυρρὶ. αὐτοῖς όι οὗ, δάη. 
Π 8, 3. --- πρὸς τὰ παρόντα, 
Ρτορίου ρτδ δ βῆ 6 πὶ ΓΟΙῸ 
βίδαίατη. ΟἿ ΚΝ 14, 8. 

8 ὃ, ἐπεὶ οοί, ΡΙοπα βϑηΐθηία 
Πᾶδο δβί: ᾶπο δ 580 {τι|1556 
τῇ ἃ πὶ 6 5 [ἃ πὶ οϑίς πϑγὴ δίς 
ἜἘπεέ, αἱ ὡς, οἰϊατα ἴῃ ῬΤΟΠπαπϊδεῖβ5 
ΡῬΕΓ 58 φοπδί πα θυ5 Ρίαπο αἱ γάρ 
Ροηϊ ἱπάθ οοηβίαί, αὐοα ἀἄθο δηίθ 
ἱπηρ θυ ναπῦ δὲ δπῖθ ἰηίθυγορᾶ- 
οθοβ ἰεραπίαν, Οἵ, Μαιῃ. ὅτ. 
8 618. [το ὥστε οὐ [,8ι. τι πι- 
ααδτη. Οὕᾶνο Πΐο, ἀθὶ δητητα- 
τὰτὰ 80 ἰδοὺ ρϑυύουϊα ἱποῖ ρ᾽ 65 
ἰδητ1 ΡῬοπάθυϊβ οϑί, αὖ ἀυδθιβ 
ΡΑΡΑΡΥΑΡΪ5. ΠΠαβυροῦαν., πιδῖ ον 6 ΠῚ 
Ἰπ ΘΓ ΠοΙϊΟΠοῖὴ ρυ ΘΟ θυ νο]αϊ- 
πηι5. Οἱ. ΥἹ 89, ὁ οὐ αυοάδπι- 
πιοᾶο ἰᾷπὶ βιργα 78, 8. -- τόδε 

2 

8 

ἔπραξαν. δος ΠΝ προεῖπον 
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αὐτῶν τὴν σκαιότητα καὶ τὸ πλῆϑος (ἀεὶ γὰρ τὰ 
πολλὰ Δακεδαιμονίοις πρὸς τοὺς Εἵλωτας τῆς 

φυλακῆς πέρι μάλιστα καϑειστήκει) προεῖπον, 
αὐτῶν ὅσοι ἀξιοῦσιν ἐν τοῖς πολεμίοις γεγενῆσϑαι 
σφίσιν ἄριστοι. κρίνεσϑαι. ὡς ἐλευϑερώσοντες, 

πεῖραν ποιούμενοι καὶ ἡγούμενοι τούτους σφίσιν 
ὑπὸ φρονήματος. οἵπερ καὶ ἠξίωσαν πρῶτος ἕκαστος 
ἐλευϑεροῦσϑαι. μάλιστα ἂν καὶ ἐπιϑέσϑαι. καὶ 
προχρίναντες ἐς δισχιλίους. οἵ μὲν ἐστεφανώ- 
σαντό τὲ καὶ τὰ ἱερὰ περιῆλϑον ὡς ἠλευϑερωμένοι, 

8 8. σκαιότητα αι. Η., φυοα ἴῃ 10. Βυρούβον, ἴῃ Αὐρ. αυϊά θπὶ 
νεότητα, 568. Ῥοβί {γ68 φαδίίαοννϑ [Π ετὰ8. εγᾶβᾶβ, Βα αὶ νεότητα. 
Ηοο β'ῖγθ ᾿πνθη} 8 ΠῚ Δ ΠἾ "ΠῚ βῖνθ ΡῈ 6 ΠῚ Ἰπιογ για πηι ἰά 60 ἸπηρΡΙῸ- 
Ὀαπάυπι εβί, αποὰ ΠῸμ ΟΠΊη65 Ἠεϊοίθβ ἰᾷ δϑίαιβ οταπίὶ οἱ αὐτῶν 
πλῆϑος φτοοῦ! ἀπι010 ἰοίατη δουιιπὶ τη] εἰ πα] 6}, π ΟῚ ἴπν 6 Π 65 (πα τα 

ΡΟΥΘ. τοὶ 

Θοπαρ] οί αν, Οὗ, δ η, 
καϑειστήκει Μοβαι, "Ὁ. Ο. ἃ.» τοι αὶ καϑεστήκει. Οἵ, 54, 20, 7. 

αὐτῶν οει. ΘΧΡΙΠοδηθαν, βοΐ 86- 
αἴΐα φοβούμενοι. . τὸ πλῆϑος 
ἹπίθΡροβί εἶ ἀεὶ γὰρ «ον καϑ- 
εἱστήκει. ϑϑοπηάπη πᾶθο ἰρὶ- 
1ῸΓ ᾿πί ΓΡα Ποίϊοποιη ΒΟΚΚουϊ ΠΤ 
την αν πιι5. Π6 γάρ δὰ προεῖπον 
π0} 8 ἀίο οἴ, Μαιι. αν. 8 θ80 ε. 
-- τὴν σκαιότητα καὶ τὸ 

βΒιοϊίάατη οοπία- 
τὴ δοΐϑτη οὐ πιαϊίϊία α] ἢ ΘΤη. 
γοολθυϊι σκαιξότης ορίΐϊπη6 51- 
δηϊῆοδί βουνογαπῃ ἀν ββίπηθ Π8 Ὁ Ϊ- 
ΤΟΥΤῚ δηϊπητπ τἀ θη) οἱ δχδοοὲ- 
Ῥδίμῃτη, Θ᾿ ΤΆ Π ΓΘ ΡΟΙΥΡ. ΧΧΧΙΗ 
19, 4 ἀπειϑείᾳ καὶ σκαιότητι. 
-- ἠἰεὶ γὰρ. .«καϑ'ειστή κ εἰ. 
0 ΤΘΐεν κρυπτείαν δὉὺ 5: τ }}18ἃ 

Ἰηβεαπίᾳ. Οὗ, Μπ}]. ον. Πρ. 40 
546ᾳ. Ηδρτγπηι. Ἀπίϊαα, ατ, 1 8 48. 
ΒΟΠΟΘπ.. Αμτΐαα, ἴὰγ. ρ, 111. 
κι ροεξπον, ρτοπαριίϊδνεέθπι 
Ὅε τὸ οἵ, θιοά. ΧΙ 67, ἀ6 ἰεοιη- 

ΤΗῖννν. Ηῖϑβι. ὅτ, ΠΙ 
Ῥ. 266 δάηῃ, αὐτῶν ὅσοι. 
δε οοἰ!οοαίίοπο νογθοόγατῃ οὗ, δά. 
ΠῚ 589,.2. εὐ Βουπῆ. ϑγηῖ. Ρ. 4601. 
-- ἐν τοῖς πολεμίοις. 
Ἠευνενά. ϑδιυα. ΤΊαο. ρ. 00 πολε- 
μικοῖς 5ουϊθθηαιπὶ 6556. σβηβϑί. 
Βεᾷ τὰ πολεμικά δα 6111 ἀϑαπι, 

τὰ πολέμια δὰ ραρπαπαϊ νἱνία- 
(61 ν᾽ ἀθηΐαν ρουξίπογο, Οἵ, 196, 
φ: ΝΕ Β0} 1- ΓΗΡΕΘῸΞ ὙΠῸ 9: 
984, 238. Θυοά, δὶ νϑΓᾺΠῚ δέ, 
Ραίθὶ 1 18, 8 τὰ πολεμικά τ6- 
Ροπδηδιπι, 6588. -- πρένεσϑ'αι; 
αὐ 6 06 Γ Ἀ6π ἃ 08 586 Β᾽βίθγβῃ ἵ. 
-- οἵπερ καὶ ἠξίωσαν. 
ἐλευϑεροῦσθϑαι, φυϊ οἰ ἃ 6πὶ 
οἰϊδπι ν ΟΙοτδηΐ ΡΥΐΪπιο 4 α15- 
απ ἰοοο ἴῃ Πἰθ γί αίθηῃ νὶῃ - 
ἀἰοανὶ δᾶᾳιιθ τ δία πη ΔὨΪΠΊΛ ΠῚ 
(φρύνημρῃ, οβίθπαονγαπί, Π6 τού- 
τους ... οἵπερ εἴ. 111,1. Ηογοά, 
"" ὅ 'ταῦτα πρήσσοις τάπερ 
ἐν χερσὶ ἔχεις. ἴήοφοι οἰϊαπὶ γοὺ- 
ἴθγ86. θοϑάβθηι 4]. 

ξ 4 προκρέναντες. Μοϊεῖς 
ΡοΙθονο ἐς δισχιλέους ΄στεφα- 
νωϑέντας καὶ τὰ ἱερὰ περι- 
ελϑόντας αὐτοὺς ἠφάνισαν, 564, 
αὖ ΔΗΪΠΊΟΒ τη 9 ]5 δα Ηε]οία8 ὁ0Ὲ- 
γον ογοῦ, ραν οιρία ΤΘΒΟ ν , αὐ ΠῚ 
84, 8, υδὶ νὶά. 8δάη. θ6 το ΟΕ 
ΡΙαι. ἴιγς, ο, 38. -- οἵ μὲν. 
ἠλευϑερωμένοι. ὍΘ βουτᾷ 
τηδη τ πηϊ 6 ηϊ ἀρὰ 1, δοράδθπιο - 
ηἶοβ νἱά. Μα6}}. ον. Πρ. 4. 
Ηδφγτῃ, Απτίαα, ατ, 1 8. 25 οὐπὶ δάῃ. 
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οἱ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἠφάνισαν τε αὐτοὺς καὶ 
οὐδεὶς ἤσϑετο ὅτῳ τρόπῳ ἕκαστος διεφϑάρη. καὶ 
τότε προϑύμως τῷ Βρασίδᾳ αὐτῶν ξυνέπεμψαν 
ἑπτακοσίους ὁπλίτας, τοὺς δ᾽ ἄλλους ἐκ τῆς 
ΠΠΣελοποννήσου μισϑῷ πείσας ἐξήγαγεν. 

ὅτι καὶ αὐτὸς 81 Αὐτὸν δὲ Βρασίδαν βουλόμενον μάλιστα 
Βρασίδας εἰ- 
κότως ἀπ- “ακεδαιμόνιοι ἀπέστειλαν, προυϑυμήϑησαν δὲ καὶ 
ἑστάλη καὶ οὗ Χαλκιϑῆς, ἄνδρα ἔν τὲ τῇ Σπάρτῃ δοκοῦντα 
ὠφελιμώτα- 
τος τοῖς μα. δραστήριον εἶναι ἐς τὰ πάντα καὶ ἐπειδὴ ἐξῆλθε 
Τρ εῚ αφφέςτλτης πλείστου ἄξιον “Ἰακεδαιμονίοις, γενόμενον. τό τὲ 

ἢ γὰρ παραυτίκα ἑαυτὸν παρασχὼν δίκαιον καὶ μέ- 
τριον ἐς τὰς πόλεις ἀπέστησε τὰ πολλά, τὰ δὲ 
προδοσίᾳ εἷλε τῶν χωρίων, ὥστε τοῖς “ακεδαιμο-- 

, ΄ ΄ , Ω νίοις γίγνεσϑαι ξυμβαίνειν τε βουλομένοις. ὅπερ 
ἐποίησαν, ἀνταπόδοσιν καὶ ἀποδοχὴν χωρίων καὶ 

δρ. 81. ὃ 1. αὐτόν τε οοἀὰ. Οἵ δάη. 
προυϑυμήϑησαν. Ιῃ Ορϊπηῖβ τηθηη γα πὶβ τηδ]α προυϑύμησαν. 

15,14͵ -- ἠφάνισαν αὐτοὺς 
ον διεφϑάρη. ,,͵οάοΓιυΒ 

86, Π. ἀ.7 βουῖθιῦ. ρῥγιποῖρῖθβ 
Τιαοοαδοιηοη!ουτπὶ πορσοίϊιτη ἀδ- 
(πὶ [μπΐθθ6 605. .. ἀοπιὶὶ 8186 
᾿πιογΠοϊθηαϊ.Κ θα κ, Κρυπτείας 
ΘΧΘΠΊΡΙΠΙΠῚ ΠῸΟ ΠΟῸῚ 6886 τϑοΐθ 
ἀοοοί Μυ6]]. ον. ΠΡ. 44, 
8 ὅ. αὐτῶν (ἰ. 6. 6Χ ΠιιπΊΘΓΟ 

ἈΠΙΥΘΥΒΟΓΊΤΗῚ δ! οἰδγιιπ1), ἽΝ 
ἑπτακοσίους ὁπλέτας. ,0ὲ 
ὨΠΠΠΘΥΟ ἃ ΤΉθο, αἰββοπυ Πιοᾶο- 
ΓᾺΒ; ΤᾺΪ]}6 ΘΠ 605 1586. 5ου]]. 
οἱ δοσρυβὶίοβ ἃ Βγαβί ἄὰ οχ ΤἬγδοϊα 
[οαρία ΑὐδηιΠ01. Ηπα 58. Ηοβ 
Ἡρδὶοίαβ ρ'επα ἰἰθογίαίθ ροβίθα 
ἀοπιπὶ ἀοπαΐοβ 6886 δια ἰ θη 85 
Υ 84. Οὐ, ΜΏΘΙΙ. 1. ἃ, Ρ. 4. --- 
τοὺς δ᾽ ἄλλους, ἷ. 6. χιλίους 
ὁπλίτας. ΜΊΑ. 18, 1. --- μεσϑ'ῷ 
πείσας. Οἵ. ΜΝ δοιδαι. Απεϊαὰ. 
αν. ΠΡ. 828 εἱ δᾶῃ. 1 00, 1. 

Οαρ. 81. 81. αὐτὸν ὃ ἔ. 
Οὐπὶ δὰ ἀΐϊνοῦβα ἰγδηβίίιι8 ἢδί, 
τροίθ ΟἸ858. δέ ρτὸ τὲ ὀπὶ θη Δαν. 
- προυϑυμήϑησαν͵ 
ἄν δρα. ᾿ἀποσταλῆναι αὐτόν εχ 

ΒΌΡΘΙΟΥΘ. ΘΠ ηἐύϊοπα βαυθδιαὶν 
ΑΥΠ. σΟΙΏρΡΑΥΔη5 ΥΠ] 86, 8. Εἰ 
δοάθηι ταοάο ΒοΚΘΓαΤη ἰπιθ!ορὶ 
γ 116 ἰη46 δρρϑγοί, φυοὰ ΟΟΙΏΠΊ8. 
δηίς ἄνδρα εἰ ροβὶ ἀπέστειλαν 
οΟἸ]οοανῖ, Ὁποά νϑγὰμὰ νἱἀθίαν; 
ἡδηιῖἱπηρὶ αυϊάθπη προϑυμεῖσϑ'αι 
νου απὶ ΤΠογαϊάθ5. 586 06 οὐπὶ 
δοδαβαινο (0[. Υ 1. ἢ. 9. 
ΥἹ 839, 2. ΥΠἼΠΙ 0, 1. 90, 1), 568 
5. 8118. οὐμηΐθιιβ ᾿οοἷ8. τοὶ δϑβί, - 
δραστήριον. ,,.,λ Ρ]υΐανοῃο 
ΘοἸα Ραγαῦ ἈΘΒΝΠ Ρ. 221 ἃ ὅγτυ- 
Ροβὶϊ. Ῥοτν, δα Ομᾶν, ρ. 669, 

82, δίκαιον καὶ μέτριον. 
Οὗ ςο, 108. -- τὰ πολλα. ΟΥ, 
ο. 88. 106 5ᾳ. 120. 1298. --- τὰ 
δέ, ΟἿ, ο. 110, --πἰξυμβαένειν 
τε βουλομένοις. Ηϊβ Ρτορτῖθ 
ΓΟΒΡΟΠάθΓῸ ἀοθοθαηΐ καὶ πολε- 
μεῖν βουλομένοις, 4υδθ ᾿ἰδίθηί 
ἴῃ γορἷβ καὶ τοῦ πολέμου. --- 
ὅπερ ἐποίησαν. Υἱά. Υ 171. 
Ἐπόϑησαν ἰταδίτα οοπίοῖ! Κυαθρ,.» 
40 γψοῦθῸ πυδαῦδηι ΤῊ, 8118 δϑύ. 
Βιρηϊβοδίαν. ποῸ ΘΟὨΒΙ 1 πὶ τον γᾶ 
εοἴὔδοίι πὶ 6556, ΟἸᾳ58., οοηΐουὶ ΥἹΙ 

ὅ 
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τοῦ πολέμου ἀπὸ τῆς Πελοποννήσου λώφησιν" 
ἔς τὲ τὸν χρόνῳ ὕστερον μετὰ τὰ ἐκ Σικελίας 
πόλεμον ἡ τότε Βρασίδου ἀρετὴ καὶ ξύνεσις, τῶν 
μὲν πείρᾳ αἰσϑομένων, τῶν δὲ ἀκοῇ νομισάντων, 
μάλιστα ἐπιϑυμίαν ἐνεποίει τοῖς ᾿“ϑηναίων ξυμ-- 
μάχοις ἐς τοὺς Δακεδαιμονίους. πρῶτος γὰρ 
ἐξελὼν καὶ δόξας εἶναι χατὰ πάντα ἀγαϑὸς 
ἐλπίδα ἐγκατέλιπε βέβαιον ὡς καὶ οἵ ἄλλοι τοιοῦ-- 
τοί εἰσι. 

82. Τότε δ᾽ οὖν ἀφικομένου αὐτοῦ ἐς ταν λὰ καὶ οἵ 
εἰ Θράκης οἵ ᾿ϑηναῖοι πυϑόμενοι τόν τε Περ-- ̓ ξοεύουν το 
δίκκαν πολέμιον ποιοῦνται, νομίσαντες αἴτιον εἶναι σαντο. 

τῆς παρόδου. καὶ τῶν ταύτῃ ξυμμάχων φυλακὴν 
πλείονα κατεστήσαντο. 

δ, Περδίκκας δὲ Βρασίδαν χαὶ τὴν στρατιὰν Βρασίδας ἐπὶ 
εὐθὺς λαβὼν μετὰ τῆς ἑαυτοῦ δυνάμεως στρα- ξυμ Ὁ τὴ 
τεύει ἐπὶ ᾿Πρραβαῖον τὸν Βρομεροῦ, “Τυγκηστῶν ἄκοντος Περ- 
Μακεδόνων βασιλέα, ὅμορον ὄντα, διαφορᾶς τὲ ἡά λϑν ν εἢ 
αὐτῷ οὔσης καὶ βουλόμενος καταστρέψασϑαι. ἐπεὶ 

ταὶ 

ᾶρ. 823, πλέονα οοἀά. Οἱ, 5ἃ. 19, 3 

60, 8. ὙἼΠ 1, 4. -- ἔς τε τὸν τῶν ἐξελθάντων δόξας. ΟἿ. 
χρόνῳ ὕστερον ΣθΣ νη Ο2. Ἐ: δάπ δ 150..} {Π|: 687 50 Ε ΑἸ μον 
μον ΟΡΡοπίδαν ΒΡ ΘΡΙΟΥΪ τό τε φυοπάϑηη Ραυβαηΐαβ. Οὗ 1 180. 
παραυτίκα. -- μετὰ τὰ ἐκ -- ἐλπίδα, [Δ ποῖαπι. Οἔ, δι 
Σιπελίας. Οἵ, άπ. ΠΠ|102, 2. 14, 1. Θυᾶτο ΒΘα αἰταν ΡΓ865. ὡς 
-- πόλεμον. ἴπ Ιοπῖὰᾶ οἱ ΗεΙ- ες, εἶσι. --- ἀπόμες πάντα. 
ἰεβρόπιο πηαχΐπιθ ϑιθβίῃπι. --- Οἵ, ΠοῸΡ. δὰ ΚοΡ!ι. Αἱ, 1418 οἱ 
ἀρετὴ καὶ ξύνεσις. Ῥγο πἰβ δίθρῃῃ. Τπ65. ἴῃ ν. μκᾺ Ρ.- ὅτο 
μπειρία καὶ τόλμα νΥ. ---ἴ Ἕὀ 6. γϑο. ϑ5Ῥ1π|}}18 δϑὰ 6161} ουταα!α 
τῶν μὲν, εν αἐσϑομένων. Ρ6᾽ οπιηΐᾶ. Οοπῇ, ἰδὲ Κυῖιζ. δὰ 
Ῥτιδοίθν τοὺς ἐπὶ Θράκης οἱ ρο5- [18] οχίγ. 
Βιαηΐ 6586 8001}, αἱ ἴῃ ΟἸΘΟΙΪ5 

7 -- ΘΧοτγοῖσα ἴάαθυαηι, γιά, ν 2.1. - ὅαρ. 89. δ᾽ 
ἐπιϑυμέαν . .΄. ἐς τους 
“Μαπ., ἀοδιάἀ τί πὶ ἃ ἂν  Υ 515 
Τδοραδεομηιοηΐϊοϑβ ἱ. ε. δοοάδο- 
τη ΠἸ Οὐ ΠῚ Βοοἰθιαιβ. θὲ ἐς ργδο- 
051 ὉΠ ΕὟΙ 40,8. 

οὖν φοβὶ ἀϊ- 
Βυδβϑϑίοποηι, Οἱ. δάη, 1 8, 4. --- 
ποιοῦνται. )υϊκὰβ ἐκήρυξαν. 
σῇ, ῬΙΌρΡΚ. δὰ ἔπ, Ηδο, 299, 

Ολρ. 88. 8 1. Ὡρραβαῖον. 
88. πρῶτος γὰρ ἐξελθὼν ΟἿ δάη. 79, 3. -- Λυγκηστῶν 

καὶ δόξας ρτο πρῶτος γὰρ Μακεδόνων. ΟἿ 1] 99, 9. 
ΤΗπογαϊα 5. ὙΟ]. ΤΙ. ϑϑοῖ. 11, 10 
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δὲ ἐγένετο τῷ στρατῷ μετὰ τοῦ Βρασίδου ἐπὶ τῇ 
ἐσβολῇ τῆς Δύγκου, Βρασίδας λόγοις ἔφη βού- 
λεσϑαι πρῶτον ἐλϑὼν πρὸ πολέμου ᾿ἀρραβαῖον 
ξύμμαχον “ακχεδαιμονίων. ἢν δύνηται, ποιῆσαι. 
καὶ γάρ τι καὶ ᾿ρραβαῖος ἐπεκηρυκεύετο ἑτοῖμος 
ὧν Βρασίδᾳα μέσῳ δικαστῇ ἐπιτρέπειν᾽ καὶ οἵ 
Χαλκιδέων πρέσβεις ξυμπαρόντες ἐδίδασκον αὐτὸν 
αἡ ὑπεξελεῖν τῷ Περδίκκᾳ τὰ δεινά, ἵνα προϑυ- 
μοτέρῳ ἔχοιεν καὶ ἐς τὰ ἑαυτῶν χρῆσϑαι. 

εἰρήκεσαν τοιοῦτον οἵ παρὰ τοῦ Περδίκκου 
ὡς πολλὰ αὐτ οἷς τῶν πες" 

χωρίων ξύμμαχα ποιήσοι, ὥστε ἐκ τοῦ 

τι καὶ 
ἐν τῇ “ακεδαίμονι, 

9 Ἁ 

αυτὸν 

ἅμα δέ 

τοιούτου κοινῇ μᾶλλον ὁ Βρασίδας τὰ τοῦ ᾿4ρρα- 

Οὰρ. 89. 8 2. 
δ 4, αὐτόν. 

σοβϑϑιίαη. Οὗ, δάπ, 1 17. 

τῆς Λύγκου. Οἵ, δάη. 
Την 5. πποη γα πἷβ ΒΕΚΚ, αὐτόν, απο ἤθη πΠ6- 

Αἀ ΔΒρθυ ΠῚ (8ΠΊ6 ἢ Βρ᾽ εἰ ταπὶ ἴῃ 51π|}}10115 
ἴογ πη 15. ᾿ποιηδὶ Ανηάί, 46 Ῥυομοπι, γοῖθχ, Ρ. 32. 

8. 2. ἐπὶ τῇ ἐσβολῇ τῆς 
Δύγκου. Ιῃ δοΠΊρΡ τ] θ5 πηράϊο- 
ΟΥἿΒ ἃ οχίσαδα δου ἐδ {15. ΠΠὈΥῚΒ 
τοῦ Αύγκου, 864 νἱά. 6. 129, 182, 
Τγποὶ ποπλῖηθ ρα Τῆυο, γποο- 
5.16 πὶ βρη ΠοαΥ! Τοοία ΘΘη56Γ6 
Τιϑακίυτη τναθο. βαρί. ΠῚ τ. 811 
6Χχ ἔδιηϊπῖηο σθηθια ἄρρᾶγες, 6 
ἐσβολῆς νόος οἵ, δάῃ, ΠΠ 112,2. 
Μεταξυ δυοῖν λόφοιν στενή 
ἀϊοῖίαν 127, 2, εἰ αἰεὶ πο ἱπιθρυὶ 
Ἰ16 Πδ5 ἤδυιοα8 Δ Ὁ Αγηΐββα ἴδοις 
ἀοπῖαο ᾿η θυ] ον δ ασθ6 ἀρ 558 6Χ 
128, 8. ἀϊδβοίπηι8. Αὐπο 8, δρᾶ 
4αρτη νἱάθ ρ΄ αγα, ἤὰηο δα ϊιαχη ἴῃ 
γΘΟ ΟΠ 6ΠῚ ἴν ΠΟΘΒί ΓΤ ἐχ Μδοθαο- 
ηἶα ἰηἴουϊουθ δαπάθηῃ ρείδί αἰαῖ 
ΘΠ), 46πΔ Τὐγίι5 ΧΧΧΙῚ 39 ἀε- 
Βουῖθαὶ ἰαπια τᾶ αἰὺ 6Χ ν8|16 
Ετγὶροηὶ Εογάδθϑιη ᾿ηίγθηιβ, Αἀά. 
Τοδκ, 1, ἀ. Ρ. 3814 54. λό- 
γοις ... ποιῆσαι. Μόγοις 
γον δά ξύμμαχον ποιῆσαι, εἰ 
κα ἐλθών ΡΑγιϊοὶρίαπη. οχ ἢ||0 
Βαθαθαϊ 6 ρτοχίπιῖβ πρὸς ἄρρα- 
βαῖον. 

5.8. μέσῳ δικαστῇ] ἀντὶ 
τοῦ μεσίτῃ καὶ διαιτητῇ. 86})0]. 
Οἱ, Ατίβιοῦ, ΕἸ}. Ν 4 [7 ρ.1182, 
38] ξητοῦσι δικαστὴν μέσον" 

καὶ καλοῦσιν ἔνιοι μεσιδίους, 
ὡς, ἐὰν τοῦ μέσου τύχωσι, τοῦ 
δικαίου τευξόμενοι τ ΦΑΔΕΘῸΙ 
ἀυθ1τανὶ Ροίθδβι, αἰγαπὶ ἴῃ νν. μέσος 
δικαστής τποπ ἰδ πὶ ̓ πίργοθββ! ΟΠ ἶ5 
48π0 ΔηΪηΪ 40 ΟἸΠΪ ΡΔΕ ΠῚ 
δἰυαϊο «ἰϊθηὶ νὶβ ἰηβίι κ΄ ΑΤ. 
Οὗ, δᾶπ, 1ΠΠ| 82, 8 οἱ ΡΙαι. ἀε 
ΘΠ] θγί, ΔΗ ΪΠΊ Δ], τ, ΧΡ, 24 ἨοΙβΚ. : 
εἰκάξομεν ΓΆΡ κοινόν σε καὶ 
μέσον ἔσεσθαι τῶν νεανίσκων 
βραβευτήν. ἐπιτρέπειν. 
Οὗ, άπ, 128,2. -- ἐδέδασκον 

τὰ δεινά, ποποῦαπι 
ΘΠ. Π6 οχἰ που Ροναϊοσδο 
68, ἀ ἀδὲ εἰπηοτ οί. Ζιδάσκειν 
βϑααθηίθ ᾿π|] ἰεἶνο Ποντϑπαϊ ψὶπη 
Παθδὲ οὐὐδηι ΝΠ 18,1; ὑπεξελεῖν 
νΘΡΌΪ νϑ᾽θηιβ οχίτηθνα, δαϊ- 
ΤΊ 66, ΒὈὈ Υ ΔΘ 6, ΘΧοπιρίἃ 
δάβουῖρϑιὶ ἄστη, - προϑυμο- 
τέρω. Βοῖοι δὰ Ῥεγαϊοοδηι. 

8 4. κοινῇ. . πράσσειν. 
Αὐμποϊάμβ οχ οἷβ., 'φυδε ἃ ἰοσϑι5 
Ῥενγάϊοοδο ᾿ναοθ θη πη 6. ῬΓΟΙΪ88ἃ 
οβϑϑϑηΐ, Βυιαβιἀδπηὶ δϑααΐϊ8 6586 
Ῥαταν 556. οχ᾿ δι! ηλαΐ, αν 1056 ἢ ἃ 
ὁὰ πὶ ΡῬροτιάϊοοα, 4υ8πι| αὐ ἰο 
50π86 510 Δυθὶιγαῖ τ65 ΑὐὐΠδθϑοὶ 
οι ροηοῦοι, ΝΟὈΪΒ. ἰδηθη, 410 

8 
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ὅ βαίου ἠξίου πράσσειν. Περδίχκας δὲ οὔτε δι- 
καστὴν ἔφη Βρασίδαν τῶν σφετέρων διαφορῶν 
ἀγαγεῖν, μᾶλλον δὲ καϑαιρέτην ὧν ἂν αὐτὸς ἀπο- 
φαίνῃ πολεμίων. ἀδικήσειν τε εἰ αὐτοῦ τρέφον- 
τος τὸ ἥμισυ τοῦ στρατοῦ ξυνέσται ᾿Δρραβαίῳ. 

6 ὃ δὲ ἄκοντος καὶ ἐκ διαφορᾶς ξυγγίγνεται, χαὶ 
πεισϑεὶς τοῖς λόγοις ἀπήγαγε τὴν στρατιὰν πρὶν 
᾿} "» Ὰ ἰφ , Ν ᾿ - 
ἐσβαλεῖν ἐς τὴν χώραν. Περδίκκας δὲ μετὰ τοῦτο 
τρίτον μέρος ἀνθ᾽ ἡμίσεος τῆς τροφῆς ἐδίδου, 
νομίζων ἀδικεῖσϑαι. 

1 84, Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει εὐθὺς ὁ Βρασίδας  ΆΣ ὡΣ 
ἔχων καὶ Χαλκιδέας ἐπὶ πον τὴν ᾿ἀνδρίων στρατεύει, οἱ 

5 ἀποικίαν ὀλίγον πρὸ τρυγήτου ἐστράτευσεν. οἷ λόγον͵ αὐτῷ 
᾿ ν “-“ , ΥΥΒΕς 5.5 , ᾽ διδόασι. 

δὲ περὶ τοῦ δέχεσϑαι αὐτὸν κατ΄ ἀλλήλους ἐστα- 

ἀρ. 84. 81. τρυγήτου. ῬΑ]. τρυγητοῦ. Οἵ, Ἡοτοάΐδη, ΤΡ. 290. 
ϑρίίζη. Εἔχο. ΧΧΧ δὰ Ποπὶ []. 

ἴιτο Βτγαβιἀαβ οχ Ρογάϊοοδθ ρτο- 
τηϊββίοπθ [δοραδθυηοηἰΐϊβ πΊ]08 
ΒΟΟΪΟΒ ΡΑΓΔΠαΪ Ππ6 5101 ρΡουβιιϑά θυα 
Ῥοϊιθεῖ, ΠΟῚ 5815 [1ᾳτιοὶ. Ναβοῖο 
Ἰσίταν, 8π ΒΙοοπιῖ, κοινῇ τϑοιϊ5 
ἱπίογργθιδίιβ δὶς βῖπθ Ρ 8. {ἴπ1 
Βίπαϊο, α4πδὲ ποιῖῖο ἴῃ δαϊθοιΐνο 
κοινός οοτία ἰποϑί. ΟΥὗ δάη. ΠΙ 
ὅ8, 2 οἱ Ῥᾶι]ο δηΐίθ νϑῦρᾳ ΡΙι- 
ταγομῖ, ΑἸΙὰ5. παῖδ κουνῇ ἐΧρ ὰ- 
πϑίϊοποβ νἱά. ἴῃ δα. τηδαὶ, Πρασ- 
σειν εβύ ἰγδοίδτα. 

8 ὅ. καϑαιρέτην. Αἰϊοπάς 
ΠΟΘ 5 βία πύϊν πτη, Ὁ 0 ΡΥ ΠΊΤΙΒ 115115 
νιάδιυν ΤΟΥ ἀϊᾶᾷε5, ἃ 400 τϑοθρὶί 
Πῖο ὕΔ855. -- τρέφοντος τὸ 
ἥμισυ τ. στρ. Αἰΐοιᾷ ρδγβ ἀϊ- 
τηϊάϊα νἱάθίυῦ ἃ ΟΠ δΙοΙ ἀθπβιθιβ 
Βυβίοηίαία 6556. Οἵ, 80, 1. 

8 6. ἄκοντος] τοῦ Περ- 
δίκκου δηλονότι. ὅ.}0]. --- ἐκ 
διαφορᾶς, μοί «Αἰίοτοᾶ- 
το π θη νοὶ ἀἴ 556 5ῖ0 6" 
(ουπι Ρεγάϊοοα), 8516. ᾿ζθυιιπὶ ἐκ 
τῆς διαφορᾶς. 126, 1, τὶ δια- 
φεροιένων αὐτῶν δπηϊιεοεά πηι. 
Οὗ οὐἴαπι Ὗ 42, 1, --ὀ τρέτον 
μέρος. ἢε Δυίϊου!ο ϑπῖθ πυπηθ- 
τύτη οταϊ πα] θη πῸη δα αϊίο οἷ, ἀάη, 

90, 8. ΗἸΟ ῬδίΓΙΟ 5θυπ 9 ΠῈ αἰ Χογὶβ 
εἷπ Ὀτγίτίεὶ, -- ἡμίσεος. ΟΥ̓ 
5α. 104, 4. 

(δρ. 84. 51. καὶ Χαλκι- 
δας. Ρτδείον 5 πὶ ΘΧΘΓΟΙ ιιΠΊ. --- 
Ἄκανθον. οὔτοβ ἐν τῶ Σιγ- 
γιτικῶ κόλπῳ [εἀ ϑιγγιποηίαπι 
4115, δὲ τροιῖϊὰβ, οἵ. Μαπηρευῖ.. 
αθοδν. ΠΡ. 451 οἱ [μοα. αταθο. 
βερί. ΠΙ Ρ. 148] παράλιος, πλη- 
σίον τῆς τοῦ Ξέρξου διώρυχος 
[οἷς ο. 109]. Ερῖι. ϑιγαθ.“" Ν 8 55. 
Οἤ αν τς Μδορά. ΠΡ. 180 54. 
οὐ 1 θαῖϊς, Ἰ, ἀ. Ρ. 147, βοοιπάππι 
4105 ΘΕῸΝ 651 Εγββίιβ βῖνο Ηἰ- 
οὐ 5βϑίιβ. --- τὴν ἀνδρίων 
ἀποικέαν. ἈΑτεσυ]ο πᾶπς Αοδη- 
ὑπππὶ ἃὉ 4118 τθὶθι5 οἰ 5641 6ΠῚ 
ΠΟΙ ἢΪ5 αἰδβιίπρσαὶϊ ἀοοοῦ Ατη. 
ΒἸτ ΠΡ ἰᾶπηθη 1 80 “ευνκάδα 
τὴν Κορινϑίων ἀποικίαν, υδὶ 
8 Ὁ ἢδο Οοο᾽ οβυσῖδθ ἀγθ6πὶ (ἀ6 48 
οἷ, Βίθρῃ. ΤῊ685.) ἀἰβοθγηὶ ποαπᾶ- 
4υ8ΠῚ ΨψΘΥΙβ ΠῚ ]6 οϑύ, οαπὶ ἤδθο 
ΠΟ ἃπίθ Αἰοχϑπάνὶ ἐθπροτα ΠοΟ 
Ὠοτήθη Δοσορίββε νἀ θαίαν. Ν ὁ 8 πὶ 
ἰδίταν ὁο] Ομ ἰᾶπὶ 51] Ποατὶ Ραίδ- 
ΤΏΠ5, -- τρυγήτου. ψιπηα ΘΠ ϊἃ 
ῬτῸ αἰϊνογβίταϊθ γορίοπαπὶ 80 6χ- 
δυπίθ Αὐσπβίο ἀβαᾷὰ δὰ ἀ. ἵν, 

105 
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σίαζον, οἵ τε μετὰ τῶν Χαλκιδέων ξυνεπάγοντες 
καὶ ὃ δῆμος. ὅμως δὲ διὰ τοῦ καρποῦ τὸ δέος 
ἔτι ἔξω ὄντος πεισϑὲν τὸ πλῆϑος ὑπὸ τοῦ Βρα- 
σίδου δέξασϑαί τε αὐτὸν μόνον καὶ ἀκούσαντας 
βουλεύσασϑαι. δέχεται" καὶ καταστὰς ἐπὶ τὸ πλῆ- 
ϑος (ἦν δὲ οὐδὲ ἀδύνατος. ὡς Λακεδαιμόνιος, 
εἰπεῖν) ἔλεγε τοιάδε. 

πρ σ ἧς δ8δ. (Ἢ μὲν ἔκπεμψίς μουν καὶ τῆς στρατιᾶς 
πρῶτον μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων, Ω ̓ ἀκάνϑιοι, γεγένηται τὴν 

ἀπολογεῖται αἰτίαν ἐπαληϑεύουσα ἣν ἀρχόμενοι τοῦ πολέμου 
ὑπὲρτοῦ χρο- 
νῳ ἐπελϑεῖν προείπομεν, ᾿4ϑηναίοις “ἐλευϑεροῦντες τὴν ̓ Ελλάδα 

καὶ κελεύει πρλεμήσειν᾽ εἰ δὲ χρόνῳ ἐπήλϑομεν, σφαλέντες 

8. 2. ἀκούσαντας. Ε, ἀκρύσαντες. 56α πγαίδιϊο αιιδοάδπὶ 5Ὲ})- 
Ἰοοιὶ δβϑί, οαπὶ ὠκούσαντας βουλεύσασϑαι δὰ οπΠιπ65 οἶνο5 γοίδγαιαν. 

Καὶ. Θεὲ. ἤοραι. γιὰ, ἢοᾶν. Ἀρδίοϊοβ, δου πάπϑ, οἱ δὰ θᾶ 
Απη8]. Τῆπο. ἴῃ θά, πιδὶ, 

8. 2. ξυνεπάγοντες. ΟἹ. 
19, 3. οἱ 10] δάη. -- διὰ τοῦ 
καρποῦ τὸ δέος. Ρτο Πἰ5 
88, 1 περὶ τοῦ καρποῦ φόβῳ. 
Θδποιϊνι οὈΐθοι! ἰρῖσαν, 401 αρυᾶ 
τὴ οὐ 5. ΠΟΠΊΪΠἃ ΡΙΘΓΙΠΊΩΙι6. ΘΙΙΠῚ, 
ααθη τηθίμϊπιὰβ (οἵ, Μαίῃ. αν. 
8. 8607), ἷο γανίογθ τη040 ἰά, οι 
ταθί αἰ πλι5, δἰ ηϊῆοαί, [)6 βίηραε- 
ἰατὶ καρπὸς εἴ. δάη, Π 4, 2. ΠῚ 
158, 2. --- καταστὰς ἐπὶ τὸ 
πλῆϑος, ὁὰπ ΘοηςΊΟ ἢ 6 ΠῚ 
Δα 1155, 84 Θοπύϊοη 6 πὶ ΡΓο- 
σνοββὰβ. Οἱ, 97, 2. -- οὐδὲ 
ἀδύνατος. ραν οὐδέ, πο 
οὐ Νοῖηρο υἷα οἱ δ|185 νἱγίαθοβ 

. Βναβίδθ τηϑιη γα [ν}}] ο. 81, 
αὐ ἢ 6. ΠᾶπῸ 4 πὶ 6 πὶ δου! αίθτα 
οὐ ΘΟΠΙΠηΘἀδίϊο πο πὶ οἱ ἀθίαϊβϑθ 
᾿πηπογοί. Βα, -- ὡς 4ακε- 
δαιμόνιος. ,Ηδθοο νοῦθὰ. ,. 
ἴϊὰ δχριϊοαν Αοιϊδη, αν, ἢϊϑβι, 
ΧΙ δ0. «πᾶϑὶ ἀΐοοθῦθ νοϊαθυῖς 
ΤΠαογαἰ465. ἀϊοοπάϊ ἱπηρουϊίο 5 
ἔιϊββθ ϑραγίδποβ δὸ Βιυδβὶ ἀ8πὶ 
[αἴββθ αὐ ἱπίθν δ᾽ ραν δ ἢ 05. [ἃ- 
ὁὀαηάσπι, “ Πα ἀ5, ,ἰδὰὸς [Θμϊη}] 
ῖο τϑβίνιηρὶν οὐ τηϊηεῖν, αὖ [μαι. 

: Ααἰβουίαβ. αὖ Τυδορ δ ΘΠ ΟΠ ἶι18, 
5011, 6556. Ροίοναι. " Βα. οΥά, 
1᾿ν. ΧΧΧΙΙ 88 νὶν, υὖὦ ᾿ΠῚΘΥ 

νογθα ἀτοη, ἦς ἈΝ ἃ55. ΟΥ, θίοηγϑ, 
Απιαι. Χ 81, γιά Μαί, “ατ 
δ 628, 16 εἱ ἀθ εχίρυδ [,806- 
ἀδθπιοηϊοναῃ ἴῃ ἀϊοθηο δχϑγοὶ- 
ταίϊοπο 1 84, 8. 

ὕδρ. ϑῦ 544. ἴῃ πᾶς ογϑίζομθ 
ΓΘ ἢ ΒΟΡΠἰβυϊοδηϊ οουπΐ οΧ βᾶ- 
4 Βυαβι ἀπ Π0 ἢ τὰ η5 ρυαἀ θη 
οἶν τ} ααϑτη τ" Πα τὶ ᾿πβι ρθτη [558 
ρΡᾶτγθιβ ἀοοοὶ ΒΙοοπιῖ, Θδτὴ 8ι- 
161 8 ἃΡ(Θ ΠῚ ΒΟΡἢἰβίϊοδπι, ἔογβ ἰδ ἢ 
γϑούλιβ. οδ Πα αιθπὶ Τα σοηίοαμ αἷ- 
Χοιΐβ, ΕἸ σουῖθ δύ θαΐταιιβ τη 6} - 
ἀδοῖα ὁ. 88 οχίν. 
8 1, ἐπαληϑεύουσα) βε- 

βαιοῦσα, κυροῦσα. ὅοιο!. Ηδὰπο 
ΘΧΡΘα ΟΠ 6] ᾿ἰἃ ἃ Γι δ ϑι  ΟἩἰΐ5 
᾿ηβιαἰᾶπὶ 6556 ἀἴοῖς, αἰ ἤάδη ἃ- 
οἷαί οαιιδᾶθ, ααδπὶ ἢ6}}} ᾿ηἴεἶο ᾿το- 
παπηιϊανουῖπι. -- προξέπομεν 
οςς πολεμήσειν, ΟΝ 18, 4, 
ἀπ 6 οομητηᾶ νπ]!ρῸ οὐ ἀρυὰ Βείκ, 
Π0ἢ τϑοῖθ ροβὶ ϑηναίοις ροπὶ 
᾿ᾳ αι Ὁ 1. 

δι, ὃ. σφαλέντες τῆς ἀπὸ 
δόξης, ορ᾿πίοπο (βῖνα 

Ἔαϑρθοίδι! 0ὴ 6) ἃ 6110 1ΠΠ1Ὸ 
βοβίο ργοΐεοία [τυβίγαίὶ, 
απο οαπὶ Ὀτγονιίαιθ ᾳὐδάδπι αἰ- 
οἴππὶ δύ ρτῸ ἤοο: ον δη τα 8 Ὁ 1110 
6110 οχϑρθοίαιο ἔνγιιβινγδιὶ, 
Πα ορὶπὶο αι} }5. ἔμουϊέ, βιδιϊῃ) 
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τῆς ἀπὸ τοῦ ἐκχεῖ πολέμου δόξης. ἡ διὰ τάχους σφᾶς σεν 
αὐτοὶ ἄνευ τοῦ ὑμετέρου κινδύνου ἠλπίσαμεν βούλονται ἢ 

ἀδίκους ἡ ἀ- ᾿ϑηναίους καϑαιρήσειν. "μηδεὶς μεμφϑῇ᾽ νῦν γάρ, ὑφ μ σϑ τος 
, ’ Α -“Ἢ 

ὅτε παρέσχεν. ἀφιγμένοι καὶ μετὰ ὑμῶν πειρασό- κεῖν. 
ἀεϑα κατεργάζξεσϑαι αὐτούς. ϑαυμάζω δὲ τῇ τὲ 
ἀποκλήδσει μου τῶν πυλῶν χαὶ εἰ ἡ ἀσμένοις 
ὑμῖν ἀφῖγμαι. ἡμεῖς μὲν γὰρ οἱ “ακεδαιμόνιοι 

᾽» ἢ ΄ ν 4 ᾿ ᾿ ", 9 οἰόμενοί τε παρὰ ξυμμάχους. καὶ πρὶν ἔργῳ ἀφ- 
, -ν - ΟἿ ᾿ ΄ 

ἐκέσϑαι, τῇ γοῦν γνώμῃ ἥξειν καὶ βουλομένοις 
ἔσεσϑαι, κίνδυνον [τε] τοσόνδε ἀνερρίψαιιεν διὰ 
τῆς ἀλλοτρίας πολλῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἐόντες καὶ 
πᾶν τὸ πρόϑυμον παρεχόμενοι" ὑμεῖς δὲ εἴ τι 
Ψ ΕῚ τω " ἋἊ ᾿Ὶ 2 Ψ » ς ἄλλο ἐν νῷ ἔχετε ἡ εἰ ἐναντιωσεσϑε τῇ τὲ ὕὑὉμε-- 
τέρᾳ αὐτῶν ἐλευϑερίᾳ καὶ τῶν ἄλλων ᾿Ελλήνων, 
δεινὸν ἂν εἴη. καὶ γὰρ οὐχ ὅτι αὐτοὶ ἀνθίστασϑε, 

ᾶρ. 8ὅ. 8 4. κένδυνον τε. 
ΦαΓ ΒΑ ΟΥ̓ ΟΥΔΙΪΟΠἾΒ. 56 65, 

8. 60, οὐ μόνον ὅτι οοἀά, Οἵ, Δήη. 

71ε πἀποῖὶβ ποίαν πιυβ, απο 60 

ῬγΟΧίΠιΪθ ν ΡΥ Ϊ5 Ἴ70: πη τφ τῆ ὄντας ποῃ Δ4α τ εἴ, αι. 1 6, 4. 
σειν 5ἰσπιἤοαίαν, --- ἡ... ἦλ- ΠΙ ΤΟ, 6 εὐ Τπ4. ρυδπηπι. ν. ἘΙ- 
πίσαμεν, απἃ ΒΡ 6 πὶ: Ὅοη- Ι10ρ5. -τ βουλομένοις ἔσε- 
οαρίτη5. -- μεμῳφϑῃ. Οἷ. σϑαι] αὐτοῖς δηλονότι τοῖς 
Βενοά. 1 Τ7. 1Υ 180. ΑἸ] ΤΙ. ξυμμάχοις. 5680]. Οὗ, αἄη. Π ὃ, ὦ. 
οτίϑίο ἐμεμψάμην αἰταν, --ὀ -- πένδυνον.... ἀνερρέ- 
οτεπαρέσχεν., απᾶαπάο ψαμεν])} ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 
δου! τὰ 5 εϑὲ ἀαία. Οἱ, δάη. Γ κύβων. ὅ6|ο]. Οὗ, Μνυπά. ἀδ6 
120, 8. ---κατεργαξεσθαι, Τιοῦοοκ, εἂ. ϑόρι. Αἱ. ρ. 79. 
ἀΘΌΘΙΙΑΓ δ, ῬτΟρΡΡ. ΘΟ ΠΕ Υθ. δ τη ον ἰηΐτα 95, 2. ' 108, 1. 
ΠΡΌ; ΕΠ ΒΡ Ααά. Ψ]οῖ. «ἃ Ηδνοᾶοι, ΝΠ δ0. 
ΜΠ ϑαυμάξω τῶν --- πᾶν... παρεχόμενοι. 

πυλῶν. Ὅε ἀαίίνο νὶὰ, Μαιῃ. 
αν, ὃ 8990 εὖ ἀθ ἀπ ρ]|1ο] σοποίϊνο 
ἐχ ἀποκλῇήσει δρίο τθια. 8. 380. 
Ονίαβ δβέ 6χ ϑθπθνα ἀἰοθηὰὶ ἀπο- 
κλήειν τινὰ τῶν πυλῶν, εχ- 
οἰἴπἀ οΥὰ ἃ]. ΡοΟΥΙΪ5, ποῆ ὁΧχ 
60, αυοὰ ἐν 80, 8 ᾿οοίϊταν, 
8 4, οἰδωενοί τε. Ὦες τε 

οὗὍ, δά. 1 10. παρὰ ξυμ- 
μάχους. “ἥξειν, πο5 6 η- 
ἴΌΓΡΟΒ δά 608, απὶ, ν 6] ρτὶα5- 
αἀπᾶτὴ δὰ 0505 Γδ6 ἴρβα ροὺ- 
νΘη 556 15, ΔηΪΤΠηΟ 58} 08 ΠῈ 
Β0ΟΙΪΪ 6δβ586ηῖ. 6 ραγιϊοϊρὶο 

’ῳ χ πος Ἰἰοοο ΑἸπ ΠΟ ΠἰῈ5 οϑίθπα 
ἀἰβουϊηθη ἱπῖον παρέχειν οἱ παρ- 
ἐχεσϑαι.“ Ὅακ, Οἷς, Κυαοσ, ἀν. 
8 ὅ8, 8 ἃάη. 2. 

8 ὅ. καὶ τῶν... Ἑλλή- 
νῶν. [6 αὐίουϊο τῇ πο ἰτθυδῖο 
ὍΓ ἍΠΠι. ΤΡῚΣ 

8. 6. οὐχ ὅτι. πο ἴῃ οοαά. 
βου ρίαπι ὁ5ι οὐ μόνον ὅτι ΟΥ̓Τ ΠῚ 
6558. Ρυ! Δ ΠΊ5 ἐΟΑΙ Θβοο ἢ 1115 οὐχ : 
ὅτι (οἴ, ΗΠ 97, 6) οἱ ΒῈΡΓΑΒΟΥ ΡΟ 
ΘἾτ15 ἱπ θυ ΓΘ ἀπ] ΘΠ τ0 οὐ μόνον. 

Τάθπι ν᾽ υπὶ ἴπ ΡΊ]αί. ὅγτηρ. 197 Ὁ 
(6. 0. 564}}ὴ} ββία! ει Ὀβθηθυ. --- 
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ἀλλὰ καὶ οἷς ἂν ἐπίω ἧσσόν τις ἐμοὶ πρόσεισι, 
δυσχερὲς ποιούμενοι εἰ ἐπὶ οὺς πρῶτον ἦλϑον 
ὑμᾶς. καὶ πόλιν ἀξιόχρεων παρεχομένους καὶ 
ξύνεσιν δοκοῦντας ἔχειν, μὴ ἐδέξασϑε" 
αἰτίαν οὐχ ἕξω πιστὴν ἀποδεικνύναι ἀλλ᾽ 

καὶ τὴν 
ἢ ἄδι- 

κον τὴν ἐλευϑερίαν ἐπιφέρειν ἢ ἀσϑενὴς καὶ ἀδύ- 
νατος τιμωρῆσαι τὰ πρὸς ᾿4ϑηναίους, ἣν ἐπίωσιν, 
ἀφῖχϑαι. καίτοι στρατιᾷ γὲ τῇδ᾽ ἣν νῦν ἐγὼ ἔχω 
ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ βοηϑήσαντος οὖχ ἠϑέλησαν 
᾿“ϑηναῖοι πλείονες ὄντες προσμίξαι. ὥστε οὐκ 

8 7. πλέονες οοἀᾶ. Οἱ, 54, 19, 2. 

οἷς ἂν ἐπέω. Διὶ Ἰιᾶθο ΒΈΡΡΙΘ 
τούτων. -- ἐπὶ. . ὑμᾶς, Ἰ. 6. 
ὑμεῖς, ἐπὶ οὺς πρῶτον ἤλϑον. 
Νε πρώτους αυἷἱβ ἀχϑροοίδι νοῦθἃ 
βῖο ᾿πιο!!σθη δ 6558. ΠΊΟΠΘΙΠΙΒ: 
«ἃ 4 08 ΡΥΪ πιὰ 5 τ 65 δα ϊύα5 
Γαῖα, Οὗ, δάη, 1 ὅ8,2. -- παρὲχο- 
μένους. σε, δᾶῃ, 64,1. -- καὶ 
τὴν αἰτίαν πιστὴν 
ἀποδεικνύναι κ. τ. λ.,) ατ- 
46 οϑαβδπὶ (οἰμ5 τορι]586), 
οὐ [Ἰὰ65 δ θοαύυν, ΠΟῚΗ 
Ροίθγο θάεδτγθ ηἰβὶ πιὸ ἴη- 
ἰπδύαπι ᾿ἰθοΥιδίοπι ἃἰθυυθ 
δας πη 6 οῚ Π] απὶ αἰαυ δ ἰη- 
ναϊϊάατη δὰ ργορυ β8η405 
ΑἸ Θπ θη 565 δάνροηΐβ856, ΑἹ- 
ἀδυαγατη ἰοὶταῦ ΡΟ ὁδιι5 ἃ 6.118 
γαρυΐϊδᾶθ ΔΙΌΥΓΙ Ροϊθβί, αἸ8Π1 
οδυβαη Οὐπὶ οθυδπὶ αἀὐυδηάϑηῃ 
6586. Ορογίοαί, ἀγιϊοα!8 δάαϊί5 
αϑί, 4υἱ 84|18185 ἴθ ἰοὺ ἀϊοθηαὶ 
βθποῦθ Ἀ06886 β80[οι, Οἱ, Κσαθρ. 
ὅν. 8. 80, 4 Δάη. 14. Τιδαιῖι ἴῃ - 
ἢπῖάν! ἐπιφέρειν οὐ ἀφῖχϑαι ἃ 
τὴν αἰτίαν ἀποδεικνύναι ρΡθῃ- 
ἀθωὺ Ῥογίηάθ δἰαιιθ βἰπηρίοχ νϑὺ- 
01} αἰτιᾶσϑαι ᾿πΠ ν 5. 56- 
ααΐϊταν, 6 οὐχ... ἀλλ᾽ ἤ, ποπ 

ἐπ θη ἀπ ΠῚ... 5Ξ 
ἄδικον, ᾿π᾿ὰ5 Ὁ8 πὶ, 1. 6. 4 ἃ ἃ ΠῚ 
μποοποιηϊηονοοδᾶτῦὶ πα 8 δἰ ι, 
(αὐτονομίᾳ καὶ ἰσονομίᾳ οἄτοη- 
το), Οἱ, .. γε, ΠῚ 2, 26 εἰ 
ἂς τὸ 86, ὃ μᾷᾳ. --τιμωρῆσαι 
τὰ πρὸς ᾿Αϑηναίους. ΟΥΎῚ 
50, 2 ξυνεπαμύνειν τὰ πρὸς 

τοὺς δορυφόρους. Ατ. Αἀά, 
δάη. ΠῚ 6, 2. 

8 7. καίτοι κ. τ. Δ. ἴπνθυβο 
οὐάϊπθ υὐνϑηᾳθ αυδη)] ΔΑ ϊουυὶ 
Ῥοβ86 ἀἰϊχὶς τΘΡαΪπᾶθ ὁ βᾶπι γΘ- 
ἔθ}, νου θῖ5 καΐτοι.... ἀποστεῖ- 
λαν ΡυΙΌγΘπι, ΡΟΒιΘυ Οὐ ΠῚ ΨΘΓΌΪΒ 
αὐτός τε. . ξυμμαχήσοντες. 
-- στρατιᾷ τῇ δ᾽. Αγεουϊαβ 
ἰάθο οπιϊβϑβ νἱάθιαν, αὐἰὰ οδὲ 
Ὠΐο νἱπὶ νοῦ ἀδθπιοηδβίγαι Τὴ 
μαθοῖ, 4ὺυὰ ἢϊ, αὐ Δάνογθ! ῃἷο 
ποιῖο 60 οοπῃίϊηραίαν, Οἷν, δάη. 1 
51. 3, 11 14, 8, -- ἣν νῦν 
ἔχω. Ηδηο ΘΑἸΠάαπι, 56 []58πὶ 
Ἰδοίδι! ΟΠ 6 ΠῚ 6556 ἀοοοὺ 'ρ58 Το. 
108, τὲ Οἷς Τὺ τ στ ΘΟ: 
᾿Αδαδναπὶ αυϊὰ δὶ ἴπη0 Βταβἀδδ 
οἴϊαπη ΟΠαϊοϊάθηβοβ (οἵ. 84, 1), 
ἀΌΟΓΙΠῚ ἩΠΠΊΘΓΙΙ5. ΠΟὈΪ8 Θϑὺ Ἰρπο- 
τὰ5:; 868 νοὶ βὶο ἤδθο γογΘ ΠΟῚ 
δπηῦ ἀἰοία, πἰδὶ οογίθ τῇδ᾽ ἴῃ το- 
σῇ δ᾽ τυπίδιαν, αποα 60 ΠιϊΠπι15 ΡΓῸ- 
ῬΆΡ116 εϑί, αυΐϊᾳ ΒΓαΒ᾽ ἀκ 5 ἀύθυιιτη 
πιϑαϊταν ἴῃ νογθὶβ πλείονες ὃν- 
τες. Οἵ, δάη. 18, 4. --- ἐπὶ Νέ- 
σαιαν βοηϑήσαντος. 
Οὐ ὁ. 20 544. -- ὥστε 
ἀποστεῖλαι. Οὐπι νηέτης υδὶ- 
46 δαϊδοιίνιηι δῖ. (οἵ, ΠΟ 24, 1), 
ἴα Πἰθγου πὶ πηθηλου πὶ ἱπδηΐαγ, 
αὐ 6Χ οἷβ 4ιδ8 ββοιπηίιν στρατῷ 
Βυθαιάϊοηϊθβ πᾶνα]ὶ οχρϑαϊὶ- 
υἱοῦ ἱπίθγργθίθπίαν, Αὐ πθαὰθ 
στρατός εἐχροάϊιλομοπι β᾽βηϊῆοαὺ 
ἤθαᾷὰθ 488 ὀνδάϊι βϑηίθηιϊία 58η8 
ταύϊοπθ οαπὰ ΒῈρουίοσο ΘΟ δογεί. 
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εἰκὸς νηΐίτῃ γὲ αὐτοὺς [τῷ ἐν Νισαίᾳ)] στρατῷ 
ἴσον πλῆϑος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀποστεῖλαι. 

80. Αὐτός τὲ οὐκ ἐπὶ κακῷ, ἐπ᾽ ἐλευϑερώσει 
δὲ τῶν Ελλήνων παρελήλυϑα, ὅρκοις τὲ “ἀκεδαι- 
μονίων καταλαβὼν τὰ τέλη τοῖς μεγίστοις ἢ μὴν 
οὺς ἂν ἔγωγε προσαγάγωμαι ξυμμάχους ἔσεσϑαι 
αὐτονόμους τυτ ΑΝ ἅμα οὐχ ἵνα ξυμμάχους ὑμᾶς 
ἔχωμεν ἢ βίᾳ ἢ ἀπάτῃ προσλαβόντες, ἀλλὰ τούὐν- 

Ριὸ τῷ ἐν Νισαίᾳ Ραϊ. τῷ ἐκεῖ Ππαθεί, 4 ἀἰδογαεραητία αἰταπι- 
4116 ἱπιθγρ ΘΑ πη πὶ 6556. οἰποθί, 

Νϑτη ἶνθ ΑὐΠθηΐθηβθ5. τΪΠΟΥΓΘΠῚ 
80 αἰθη δὰ Νίβδθαπιὶ Παρ αθγιηΐ 
Ἔχϑγοϊϊα πη οοηττα ΑΟΘΔΠ 105. τη Ϊ5- 
ΒΌΓΟΒ 6588 Υἱβ. ποῃ ἰῃίθ! } 6 τ, 
ΟἿΌΣ τηϊπουῦ θ5 ῃἰο ΟΟΡῚΪ8 Οραβ 
6586 Ραϊοηΐ, οατῃ {ΠΠ|0 πηδὶουὶ θ8 
Ῥυρηϑηη ΟΘΟΠΙΠΊΪ 6Γ6. ΠΟ διιδὶ 
βίηῖ;: 5ῖνθ δοῃίγαυϊη) βίαια 8, 
ΧΡ θοίδι! 0 ηΠ86. τηδίουὶβ Ποϑίύϊι πὶ 
ΘΧΘΡΟΙ 5. ΑΟΔ ΒΊΟΥ ΠῚ Δ ΠΪΠῚΪ ΠΟῸῚ 
ροδβϑιπὺ ᾿ἴὰ ΘΟμ ἤν}, αὐ ΡΘΠ65 
Βτγαβίάϑιηῃ 838 115. ργδθϑίαἰϊ 6558 δἰ δὶ 
Ῥεγβδιιδάθδηῦς δὰ ρτγοριε βαηᾶιιπηι 
ΑἸΒΘΗΙ θη β ἈΠῸ ἱπιρθίπιῃ. ΑΠΕΙ 
ψνηΐτῃ τῷ ἐν Νισαίᾳ ἰαπχοιαπιὶ 
πῸπ οοσἰίδηϊθ5., ΟΠῚ Ιοηρο 
ΤΩΔΙΟΥ ῬΔΓΒ οδἷι8 δχϑγοϊ8 ἰθγ- 
γοϑυγὶ ἰτἰηθτθ δαἀνθηογὶὶ (οἵ, ΟἿ, 
1, 68, ὅ), τιάϊου!α 8. Βγαβι ἀδπὶ 
πηθηΐνϊ. Νοο βθηϊθη νι πὶ ὁ0- 
ΠΟΧιΒ ἤδο γτϑίϊοπθβ τηϑῖϊον ἢϊ, 
Ῥείθίο δυΐθπι τῶ ἐν Νισαίᾳ, 
4πυοα ἱπιεγργθίαπιεπίιπι 6888 ᾿ρδ5ἃ 
Βουϊρίυγαθ αἰβουθραηιία δγραῖΐί, 
ἤδδθο οΟΥὰν γτϑιϊοοϊηδίίο : Οτπὶ 
Αὐπθηΐϊθηβοβ δὰ Νίβαθδιη, 418Π|- 
αυδηὶ ρἰαγ85. δγϑηΐ, ᾿πθοὰπὶ Ρα- 
Βηδη. ΘΟΤΉΠἰτ6Γ6 ΠΟΙ Θυἰπῖ, ΠῸ ἢ 
γνοσὶ βδἰπαϊϊα οϑῦ 605 πᾶνϑὶίϊ 
αυϊάοπι οχϑγοϊλαὶϊ (πᾶπὶ ἀδ 
ὑΘΓΓΘϑυ Θουιπ) δχρϑαϊίῖομθ ἤθη 
εϑὶ ψιυοα οορίοιϊ5) ρ8γ65 60- 
ῬἾ485 (ᾳυὶρρα αυδ8 πἰπιῖβ οχῖσαδο 
6ἷ5 νἀ θαιταν) ΘΟ ἰνἃ νῸΒ Τὴ15- 
ΒΌΓΟΒ 6556. Νανὶθιαβ δθῃηϊπὶ 
τήδρ τη Θχθγοϊϊ πὶ ΠῸῚ ἰγδη8- 
Ῥοτίαυὶ ρ05586 ἰδπιαιιαπι ΟΠληΐθτι5 
πούππι οοσίϊαπάο ἰηίθγροπθη πὴ 

Οὐ, δάη. 

ἐδ, οαΐα5. ταὶ νουϊδίθπι ὙἹ 87, 1 
οὔϑ᾽ ὁπλίτας ἰσοπλήϑεις τοῖς 
ἡμετέροις ἐπὶ νεῶν γε ἐλϑόν- 
τας οϑίοπαϊ(, 5] δαΐθπι Π6Ὸ ἰδυτᾶ 
Π66 πιϑιὺὶ ΘΧρθαϊοη θη Π)ἰ ΘΠ, 
ΠᾺ}Π1ἃ οπιηΐηο ἢδθί, 486 56ηίθη- 
τἴὰ οριΐπι6 ΘΟΠΡΤαΪ ΟΕΠῚ νου 5 
108, ὅ ἐπίστευον μηδένα ἂν 
ἐπὶ σφᾶς βοηϑῆσαι ὀλπάοπι ἴδΡα 
ΔΒ απιθηὐαι ΟΠ 6 πὶ ΘΟΠΟΙΙἀΘη }118, 

ὕαρ. 86. 81. ὅρκοις τε. 
ἤυΐο ,»τε τοϑροπαθηϊὶ Ρᾶνιϊοαϊδ 6 
καὶ ἅμα. Νὰπι ἀμποθιιβ ἰποὶβὶβ 
ἴσο πηοᾶο ἰηΐθι 86 Οοηἰπηου8. ἰη- 
γθγ80 ογάϊπο θχρ!ϊοληΐαιν οὐκ ἐπὶ 
κακῷ, ἐπὶ ἐλευϑερώσει δέ, 400- 
πἶδπὶ 8 1} γα θη ἔσεσϑαι αὐτο- 
νόμους, δα πια!οἤοίαπὶ ἢ βίᾳ ἢ 
ἀπάτῃ προσλαβόντες ρόυάποι, 
Οδιθυ πὶ ἴῃ Αἰΐοσο ἰποῖβο ἰηϑιῖία- 
ταπὶ νΘΥθοσιιπὶ ΟΓἀΪπΘ πὶ ΒΟΥΊΡΙΟΥ 
γυῖα; ΡΥΙΟΥΪ ὁοπν θη ϊη ϊ8 ογδὶ 
καὶ ἅμα οὐ ξυμμάχους ὑμᾶς 
ποιησύμενος λα ΡΠ ρα 
ξυμμαχήσων. Ὀϊοοπαὶ Β6πὰ8 
ὅρκοις καταλαμβάνειν τινά, 
αν θὰβ ἰαταπαάϊβ οθϑίτγϊῃ - 
Θ6 ΓΘ, μἰο ἃ ΒΙοοπιῖ. {Ππϑιγαύαπι 
ἴδηι 1 9, 1 αἴδιϊ.. Οἵ, ἐγκαταλ. 
βιρτα 19, ἃ --τοὶς μεγίστοις. 
ΟΥ. δάμ, Ὑ 18, 9. Οδίθυιιπὶ τονοτᾶ 
ΠΟη ἃ Βναβῖαα, 568 ἃ Ομπαϊοίθη- 
βίυχη ἰεραίϊβ, Το δοπηοπἰ Οὐ τη 
τηδοὶβίγαίαβ ῃ00 ἰαγ6 ἰυγϑηάο 00}- 
Θϑῖῦβ 6556 ϑβδυβρίοδίυν. ΤὨϊνΙ νυν. 
Ηϊδβί. αν. 6. 28 ρ, 275; 58εὰ ἰὰ 
ΡΓοΟΡύοΡ νθῦθᾶ ὁ, 88 ρϑγαπι οϑὲ 
ΟΓΘαΊΌΙ]6, 



ἄνυσιν οτι 

οὐκ ἀσαφῆ 
οὐδὲ ἐπὶ τοῖς πρί νὰ οὐϑ πὰ 
ολίγοις ου- 

, 
σαν τὴν ἑλευ- 

φέρει. 
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αντίον ὑμῖν δεδουλωμένοις ὑπὸ ᾿ϑηναίων ξυμ- 
μαχήσοντες. οὔκουν ἀξιῶ οὔτ᾽ αὐτὸς ὑποπτεύεσϑαι, 

Ρ ; ᾿ ν , ἊΝ κ᾿ 
πίστεις γὲ διδοὺς τὰς μεγίστας, οὐδὲ τιμωρὸς 

ἀδύνατος νομισϑῆναι. προσχωρεῖν τε ὑμᾶς ϑαρ- 
ἔπειτα δεί- σήσαντας. καὶ εἴ τις ἐδίᾳ τινὰ δεδιὼς ἄρα. μὴ 

᾿ »" δ ’ ’ 

ἐγώ τισι προσϑῶ τὴν πόλιν, ἀπρόϑυμός ἐστι, 
ντων μάλιστα πιστευσάτω. οὐ γὰρ ξυστασιά- 

τὸ - , ΄ 

σων ἥκω, οὐδ᾽ ἂν σαφῆ τὴν ἐλευϑερίαν νομίζω 
΄ 2 ΄ 9 , δὴ 

ϑερίαν ἐπι- ἐπιφέρειν, εἰ τὸ πάτριον παρεὶς τὸ πλέον τοῖς 

(αρ. 86. 8 2. πέστεις γε ὁΧχ ἘΒΘΙβ.1} οοπϊθοίανα ἀπο ἃ ΒΘΚΙ, 

γθοθρίϑ. ψυϊθο πέστεις τε. Τὲ οτι. ΑΥ. Ομν. Ὅδι. Οὗ, δάη. θ8, 4. 

οὔτε τιμωρὸς οο44. ΒΕΚΚ, προσχωρεῖν δέ 46 οοπ᾿εοίανα, 4αδηὶ 

ὯΟἢ τϑοθρίπιιβ, απὶὰ ἰπ οὔτε Υἱτϊαπὶ ἐ5586. ὀγθαϊτηιιβ Οἱ, δά. 

8. 4. ξυστασιάσων. Τλυτὶ τη85. οἱ ΒΕΚΙς, συστασιάσων. Οὗ. 5ἅ. 
οῦ, 8. 

3 οὐδὲ ἀσαφῆ οοἀά. ργδοίον Βαν, ΟἹ, γ0. Απρ., αυἱ οὐδὲ ἀσφαλῆ 
μαθϑπὶ, ἰθοπιιι8 5680}. γράφεται ἀσφαλῆ. Οἵ, ἀάῃ. 

ἃ 3, οὔτ᾽ αὐτὸς... ϑαρ- 
σήσαντας. ὅτπ αὖτος εἰ ὑμᾶς 
Ἰῃῖου 56 ΟΡρΟΙΪ ἃρρᾶνθαῦ, ἤθοθ558 
εβύ δ νϑ 5 προσχωρξῖν τὲ 
Ρτδοοθάσην δὰ αὐτός οπιπΐᾷ Γο- 
ἔουυὶ δίᾳιιθ ἴθ ἀππτὴ ΠΙΘΠΊΡΕΠῚ 
ὁοπΐπηοῖ, ΒονΊ θα πάαπι ᾿θ ταν οὐδὲ 
τιμωρὸς ἀδύνατος. Οἵ. [.. ΠοΥθδι, 
ἴῃ. ΡΠ]. ΧΥΝῚ τ. 890 54. 

8 ὃ. καὶ εἴ τις οει, Τογδηι 
ΓΘ ΠῚ, ἀτιᾶτη 4118 Ρυϑϑίου ἀπᾶ85 8, 
6. ἀϊοιὰ5 Βιαβϑιάθθ ορροηδί, ρᾶπ- 
ὀογπι ἀοηλὶαῖα5. η6. ἃ0 60 Ο0η- 
βυϊπαίαν, τη θη ἀπ] 6558 ΘΟὨΐΘῊ - 

ἄδηβ, [μᾷθ0 ἴίὰ τοίαταν ὑϑαὰθ δὰ 
87, 1, ἃὐ ποηθδβίδίθπι γοτὰ βοοῖο- 
ταιπ) Πἰ θυ ίαίθ ὁοηβιϊταΐα ρτοθαίδΠὶ 
5101 ἰρϑὶβ αὐ] ο τὰ 6886 οβίθηαί, 
--  ἀπρόϑυμος. ἘΧ Βαρογῖουῖ- 
θὰ8 βιρρ!ε προσχωρεῖν, 

᾿ 3 Ἃ » 

8 4. ουὐδ αν σαφῆ ... 
ἐπιφέρειν. ΝΜαυϊδσαίαπι οοἀϊοιπὶ 
ΒΟ ΡΟ ΠῚ 510 Ἰηὑθ ρ ΓΘ ἃ Πιθν: ἢ ὃ - 
αι ἃπιρὶο δ ἴπ ΔῊ ἾΠ10 
ἤαθθοὸ νοῦὶβ ἰρθ ονταῖθηι αἴ- 
ἔοννο, αποὰ ἔϊογοὺν 81 οἷο. 
Βοᾷ πϑάῖιθ ἰα}}15. Ὀγον Πα θητὶἃ 
ΦΧΘμ ΡΠ 8 ΘΟ ργοθαίαν (ΑΠ 116 ΘΟ - 
Ραναύαπι δὲ ΠῚ 11, 8) οὐ {Ππππὶ 
γευθογτη ρυίαπϊ πἰβιιπη, ἀθ απ 
ἀϊχογην Ποὺ. δὰ Ῥηνγη. Ρ. 188 ἔλασσον. 

οὐ Κνυπθο, αν, ἃ δῦ, 8 δάῃ, 16, 
ΤΙ. δῖ] πο οοποθβϑὶς πἰβὶ ἴῃ 
νοῦθο δοκεῖν (ἀθ ΙΝ 117,1 οἵ. 
δᾷπ.). Αοοθάϊν αποὰ οοπάϊοϊο, σαὶ 
ἴῃ ηϊἶν 5. 6χ νοῦθο νομέζω ρ6ῃ- 
ἄθη5 βυθιθοῖιβ οϑῦ, ροβίαϊαι, τ 
μυὶς ἄν ρδιΐοαϊα δαάαίαν. ΟἿ. 
ΘΊΔ ΠΕ}, Οπαοβί, σσϑπι, Ὁ: 6. Βαμενὶ 
δα ΘΠ δι! ποτὶ ἃ ΠΟὈΪ5. Γθοθρία 
ὁοπῆτγπιαν 600}. οὐδὲ γὰρ φανε- 
ἂν (ἂν ἐπιφέρειν νομίζω τὴν 

ἐλευϑερίαν. Ν οὐία5: π 648 πιἃ- 
εἰ βιαπι (ϑῖνα νϑυδτι) ἴθ οτ- 
(αὐόπὶ ττὁὸ Δἰἰατ Γὰ Πἢ 6586 
εχιβιῖθιο, Οἱ, 8ὅ, 6 ἄδικον 
τὴν ἐλευϑιερέαν ἐπιφέρειν. Ε- 
τὸ πάτριον παρείς. Τὴν 
πάτριον ἑκάστοις πολιτείαν 
καταλύσας ἱἰπιουνργοίαδιαν 560810]. 
ϑρᾷ παριέναν πο οδὺ κατᾶ- 
λύειν. ονιοηάθη Ἰοῖναν: ἢ 6 5}6- 
οἷο ραίτὶ ο πα οὐ 6. Καδναηῦ ἀπὶ- ξ 
θι15 μος ηἰπιῖ αν πιο δοῖαηι νἀ 6- 

ὑδίαν απδι ατιοὰ Βυιαβι δ. ἀἴθθρο 
ἀιβα5 οδβοῖ, θὰ νἱο οπίατα αἰοὶς 
γόυι οοπιπλαἰαιτὶοηθπὶ ἃ ᾿ῳδοράδο- 
τποηϊοῦση. ἰπϑυϊαι8 ἈΠ οΥΡο δ, 
αἴαιιο ἴρ86 ΤῊ. 119 ἀδ οδάθιπι τος 
δἷο Ἰοοαϊαβ δύ, αὐ {105 Ἰθηΐαδ. 
ὀρ ββονοῦθο ϑεραπεύοντες βδηϊ- 

᾿ , , 

Πιανοῖ, -- τὸ πλέον... τὸ 
ΟΥ δἄἀπ, ἢ 48, 1. 



ΕΤΟΣ Θ. ΘΕΡΟΣ. (ΙΥ̓ 86.) 

ὀλίγοις ἢ τὸ ἔλασσον τοῖς πᾶσι 
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δουλώσαιμι. 
ὅ χαλεπωτέρα γὰρ ἂν τῆς ἀλλοφύλου ἀρχῆς εἴη. καὶ 
ἡμῖν τοῖς “Ἰακεδαιμονίοις οὖκ ἂν ἀντὶ πόνων 

χάρις καϑίσταιτο, 
(ἰἄλλον᾽ 

ἀντὶ δὲ τιμῆς καὶ δόξης αἰτία 
οἷς τε τοὺς ᾿“ϑηναίους ἐγκλήμασι κατα-- 

πολεμοῦμεν. αὐτοὶ ὧν φαινοίμεϑα ἐχϑίονα ἢ ὃ 
ὴ ὑποδείξ ἡρετὴ ατακτώιιενοι (ἡ ὑποδείξας ἀρετὴν κατακτώι : ἀπάτῃ γὰρ 

Ψ -» ’ » εὐπρεπεῖ αἴσχιον τοῖς γε ἐν ἀξιώματι πλεονεκτῆς- 
σαι ἢ βίᾳ ἐμφανεῖ" τὸ μὲν γὰρ ἰσχύος δικαιώσει, 
ἣν ἡ τύχη ἔδωκεν, ἐπέρχεται, τὸ δὲ γνώμης ἀδί- 
χου ἐπιβουλῇ. 

ΦΉΘΣ 
Οἵ, δάη. 

χαλεπωτέρα. Β6ρ. χαλεπώτερα, Ὁ. χαλεπώτερον. 

φαινοίμεθα. Τῃ ρ[ογίβαιθ πη ΘΠ ὈΓΆ πἰβ τηδ]6 φαινώμεϑα εἰ 8 6 
τοῖς τε ρῖὺ τοῖς γε. Π|π4 φαινώμεϑα τϑοερὶν Ηοΐτηδητι5 οοη μη 65 
βυπίδχι ΗΟΠΙθυ 8 ΠῚ οὐπὶ Αἰϊο8. 

8 ὅ. χαλεπωτέρα γαρ εει. 
Ἀδιο γοα αἰξαν, σαν 56 νογα πὶ [106 ν- 
ἰαΐθπὶ 60 τηο 0 Δ]δίαγατη. 6556 
ΠῸΠ οχἰβίϊτηοὶ; απαᾶθ Θηϊπὶ] ἰἴἰὰ 
Ῥαυθίαν ᾿ἰθογίαβ, θᾶτη σαν! ΟΥ 6ΠῚ 
ἴοτθ ἀπ Πη Δ} 1 ΘΠ 11 ΠῚ ἱπηρθυΐαπη, -- 
ἀντὶ πόνων. ἀντὶ δὲ 
τιμῆς. Ῥεῖυβ ἀντί ἴῃ τοῦ οδ- 
ἃ δύ, ἰἐθυὶ ἢ [060 ΒΘ ῃ σαι, 
π͵οιοῖς τε τ᾿ κατακτώμε- 
νον, οἱ ρυοφρίου 4π86 οτὶ- 
πὶ πὰ ΑΛ Θ ἢ 6 ἢ 565 ὈΘ]10 ροθν- 
564 αἰ πηα}, (6 4) ἐΪ 0 510 τὰ (Ι. 6. 
ἴτὰ αἰ βίην οὐἀϊοβὶο γ8) ΠΟ, 
απᾶ πῇ απἰν γί θ πῃ πὴ ρ᾽ 86 
56. ΤΠ}. ΟΠ ἃ ΓΘᾶΤητι8 ἃο- 
ααἰτοη 65. 6 φαινοίμεθα οὐτὴ 
Ρβανιοἱρῖο. ἴαποίο εἴ, ααη, ΠῚ 18, 
2.42, ὅ. ᾿Ἐγχλήματα βαηΐ, απο 
Ἰϊθουίαθ. ἀρθίμπι ΒΟΟἰΆΓΕΠι ορρεῖϊ- 
τηδίπν. ἢ6 ἀδίϊνο νἱἀ. Μαίι. αν. 
8. 898 », 46 καταπολεμεῖν άη. 
Π 7, ὃ. ψειθα ὁ μὴ... ἀρετήν 
60 γεϊορεπάα, αυοὰ ἈΦΠδηΐδηδ65 
Π0Π. αἱ Τιδοἐἀδοπηοηί!, 56. τϑε- 
οἶδα ρου ϑίθπη ἀδίιγοβ Ῥυοξεϑϑδὶ 
δτδηύ; Το δ ΠΟ ἢ] 6} ΠῚ τὴν 
ἀξίωσιν τῆς ρετῆς ὡς ἐλευ- 

ϑεροῦντες τὴν Ἑλλάδα ἐφέ- 
ροντο. Οὗ 1 09, 1. Ῥεοπίαπο 
φϑόνον, μῖσος, αἰϊα 5᾽πη 1 
καταχτᾶσϑανι (Ἃτᾶθοοθ αἴσεῦο, 
απο 511 5:6 ῃ ζΖαχίθποη, αἰῆν- 
τπηᾶὺ Βαιθὺ, Ἐχριηρία αἰ θη) 
δἰ πβηιοα! ἴῃ ὅιθρι. ΤΠ65. [γιβίρα 
αιδοϑιν μη; απ ἰδ η κατα- 
Ἀτᾶσϑαι 5. δοαφυΐοῖθ, 5Β᾽θὶ 
Ρᾶτνατγο, νεϊὰς κράτος εἰ νοῦν 
ἃρια ὅορ!.., οατη ΟΙα55, ᾿ΠΟ Δ ΠῚ 
αὐυδηάδηι Βιαβίάαθ ἴὶ ἤθο νοῦᾶ- 
θα]0 ἃ ΠΟΒΟΐΤητ5., 410 ἀϊοδὺ ἰὰ- 
ΟὐαΠῚ, απο [δορά δοπθηϊ 1Π|8 
γδίϊου θα [δοίδηις, οἀΐϊοβᾷ ογὶ ηλϊηᾶἃ 
6556. 

8 6. ἀπάτῃ γὰρ... ἐπι- 
βουλῇ. ,ΟΥΠΓ 1 ΤΤ οὐ Αὐϊδβίοί, 
Ποὺ, 111. Χρη, ΗΘΙ]. ΠΠ ὅ, 18.“ 
Ἄσης Ιτοὰ Οἷο. ΟΙἉ, 118, 10. 
" εὐπρεπής οἵ, δᾶ. 61, δι": 
τοῖς γε ἐν ἀξιώματι, 618 
αυϊά θη, ααὶ ἴῃ ΟΧΙΒ.1Ππὴἃ - 
(ἴση θ. Βππί: ΘΙ] 4υ}5 ΠΆΪΠ115 
ἴὰΡ06 6βῖ, -- ἰσχύος δικατώ- 
σει, ἴα (αἰ ἀθη Β ΘΟ 08 - 
ἈΠ ΒΡ ΤῸ ἢ) Ροὐδητῖαο, Οὗ δά η, 
14], 1. ΠΠ 68, 1. 



Ἰώ ρει 

καὶ τὸ τέλος" 

παραινέσεις. παρέχεται ὡς καὶ ξυμφέρει ὁμοίως ὡς εἶπον. εἰ 
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8. Οὕτω πολλὴν περιωπὴν τῶν ὑμῖν ἐς τὰ ι 
᾿ἀκάνϑιοι τ - μέγιστα διαφόρων ποιούμεϑα. 
συχίαν ἄγειν 

καὶ οὐκ ἂν μείξω 
πρὸς τοῖς. ὅρκοις βεβαίωσιν λάβοιτε ἢ οἷς τὰ ἔργα 
ἔχ τῶν λόγων ἀναϑρούμενα δόκησιν ἀναγκαίαν 

δ᾽ ἐμοῦ ταῦτα προϊσχομένου ἀδύνατοι μὲν φήσετε 
3 

εἶναι, εὖνοι ὃ 

διωϑεῖσϑαι. 
ὄντες ἀξιώσετε 

καὶ τὴν ἐλευϑερίαν 
ἡ κακούμενοι 

Ν δ τῳ 

«ἡ ἀκίνδυνον 

ὕδρ. 81. 8 1. ἡμῖν οοἀὰ, ΟἿ, δάῃ. 
διαφόρων Βερ, Βεκκ,., δὲ ἰΐτὰ ἰοθθιάσμη 6556 ἀοουῖϊ θκ. Οἱ, 

δάῃ, ΟἹ. δεαφορῶν βὶπθ ἃροδπίι. 

ὕαρ. 87. 8 1. οὕτω, ἰιᾶ- 
4π6, φυᾶτο. Οἵ, 1 76.) 2. Ηΐπο, 
Π0π, υἂὐ νυϊσο ἢϊ, δ καὶ οὐκ 
ΠΟναΠῚ οαραΐ ν ὁγάϊθμάυπὶ ογδί, πἰβὶ 
ΟΠΊΠ6 ΠῚ ἤᾶπΟ ΡΑΡΔρΡΤΑΡἤστη δὰ 5ὰ- 
ῬογΪαΒ σαρα τ θυ ] ατη 5,4 08 
858Π6 οΟρίϊπη6 ἤογοί, Ναπι., Βταβὶ- 
ἀδ5 Πίο οπηηΐα, 4886 δ 5081 οἱ 
Οἰν 8115 586 Β᾽ ΠΟΘΥΪ ΓΘ ΠῚ Ργοθδη- 
ἄδπι [ἃ 860, 8] ἀἰχὶι, 5απιπιαιίτη 
γαροίϊ, ΚΓ Ατση, -- περιωπήν. 
υγἱηίοι δυιοίογὶβ σ᾽ οββοιηδιϊοᾶ τὸ- 
ρΡοπαηὶ Ὀίοη. ΗΔ]. 798 εἰ 
δυϊάα8. [οὰπὶ ΡΠοι, οἱ ῬΊᾶν,, φαΐ 
νἱπὶ βίο ἐΠΠαϑίγϑηῦ: καλεῖ δὲ 
(Θουκ.) περιωπὴν τὴν φρον- 
τίδα καὶ τὴν περίσκεψιν, οὐ 
τὸν τόπον, ὡς Ομηρος]. Περι- 
ἄϑρησιν εοχρ!, Ροϊχ 1 54. 
ἱ Περίσκεψιν, περιάϑρησιν, 
πρόνοιαν 50}0}.] [1518 68. Αρὰ- 
185 ΠΠ δ4, Οἵ, οὐἴατπη Ηδβυοῃ, 
Ὥυκ, -- τῶν... διαφόρων. 
Οὐπιὶ δεάφορα ποπ ἰπ την ΘΓ ΒΌΠῚ 
οοπηπιοάδ, 50 γϑίῖΐοπθβ οοπηίτγο- 
νεῦβὰβ (βἰγοὶϊτἰρο [ἢ 6 7688 6) 
γϑίθαηῖ, Πού δυυίθηι ἰοθ0 ΠῸ}]8 5ἰυ 
1,δοοἀδοιηοηϊουπὶ ὁΟηΓΟν υβὶα, 
ρδίοι ὑμῖν ᾿Ιορϑηαιιπι 6586. Ὗ δία 8 
ἰσιθαυ: τῇ ἃ σα ἢ ἃ ΠῚ ΓΘΒΡΘΟί Πὴ 
Βαθθπλ5 ταιϊϊοπαπ νοΟδὶ8 

ἃ ΧΙ 6. ΘΟΠΈΓΟΥΘΥΒΆΓ ΠῚ, 
ϑσηἰ οδητον ραγι απὶ βιυάϊα, ἀθ 

γυΐρο διαφορῶν. 

ἀνρενν 80, 4 Βογπιο ἔαϊι. σὲ δά η, 
1. 68, 2. --- ἢ οἷς... εἶπον. 
πχεεεδς 41 8ΔὉ δἰ8, 4018 
Γ65 ἰρβδ8ᾶθ πὶ δοῦαπὶ ρΥῸ- 
εβϑίοπῖθυβ ΘΟ ΡᾶΙΓᾶϊδ6 
ΠΘΟΘΒδαυΪο ἔϊάθπι ἔδοϊαηὶς 
68 ἱρ8ἃ οἰ8 6556 εὐἰ|ϊ8, 488 
ΡΓ8Δ6 58 ἔδυδηΐῖ. Εἶπον ἀϊχε- 
γαηῦ, ποὴ αἰχὶ. Ποῦν. Αμΐα 
οἷς ΡΓΟΠΟΠΊΘΙΙ ρΡΟρεΐο οοβ ἐδ άτιπὶ 
τούτων, εἰ βεβαίωσις. τούτων 
οϑῦ οἷἴῃθ νοὸὴ ἄἀδθῆθῃ 8ἃ15- 
σοβθηὰάθ ἀοὀνδητν οἰβίαπηρ, 
Ἰάθοᾳφιια ἔϊ ἃ 65 80 οἱ 5 6} ἴδ. 
114 οοποϊάπηϊ ἀιθἱζαιοπθ5. οοπίγα 
ἴᾶηο ΘΧρ οι η τα πιοίδο ἃ ΚυΟΉΪ. 
ἴῃ Θυδοβὶ. Τῆμο, 1 ρ, 12, ουΐαβ 
Θποάδιϊοπθηι το δ] πλι5. ἴῃ Οοπι- 
τηθηῦ. δηίϊαιι. βιυὰ, 1842 ρΡ. 182. 
Π6 1115. ὀχρπαυϊοηῖθαβ νἱὰ, δὰ, 
τηδὶ, ἀναϑρούμενα ϑυϊάδβ8 
Θὲ 4}1}} Ἰοχ  οσυαρ} ἱπιθρργοίδηταν 
ἀνασκοπούμενα. ΟΥἉ, Εατ, ρο, 
808. ΡΙαῦ, ται. 899 ο, 6 δοκή- 
σεώως νοῦο οἵ, δάῃ, Η 50;, 3; 
8 ἃ. εὖνοι δ᾽ ὄντες... 

διωϑεῖσϑαι, 5648 5 ΤΥ 
αυοὰ θεοπθνοὶ! (πο 8) δ᾽ 618, 
Βῖηδ ἀδῆῃ!οὸ νδϑιγ0ὺ ΠΟῸΒ ΓΘ - 
ἰοθτο νϑὶυῖ8, βϑῖίνα ροβοδίϊβ, 
αὖ ἱποοϊα μα θ 5 ἰοοαι νοδὶ8 
πο τοίοοτγο, Ν ογοὶ διωϑεῖσϑαι 
ἜΧοπιρία, αὖ ΓΝ 108, 4, Ρῥτούϊίι 
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δι υςΣ ΄ , , τ τ " Ἁ 
υμῖν φαίνεσϑαι δίκαιον τὲ εἶναι, οἷς καὶ δυνατὸν 
δέχεσϑαι αὐτήν, τούτοις καὶ ἐπιφέρειν, ἄκοντα δὲ ᾿ , ε 

, ’ " ᾿ ᾿ 

(ηδένα προσαναγχάζειν. μάρτυρας μὲν ϑεοὺς καὶ 
ἥρωας τοὺς ἐγχωρίους ποιήσομαι ὡς ἐπ᾽ ἀγαϑῷ 
ἥκων οὐ πείϑω, γῆν δὲ τὴν ὑμετέραν δῃῶν πειρά- 

8. σομαι βιάξεσϑαι, καὶ οὐχ ἀδικεῖν ἔτι νομιῶ, προσ-- 
α' , ΄ " Ἁ ’ 9 , Ἁ Ὑ 

εἶναι δέ τί μοι καὶ κατὰ δυο ἀναάγχας τὸ εὔλογον, 
» ᾿΄ ᾿ “ ’, 

τῶν μὲν “Πακεδαιμονίων, ὅπως μὴ τῷ ὑμετέρῳ 

8 2. ὑμῖν. 855. Αὔὐρ΄. ΟἹ. (Ὠΐο ἃ ρὲ. πιᾶπ.) Τ. Ἐν Ῥᾷ]. 1τ| Ψ δι, 
Μ. Η. Μοβαι. Βεκκ. ἡμῖν. Μαυϊσαῖαπι ἀρποβοιπην Ὑ8|18 οὐ 50}Π0]. θυϊὶ 
ἡμῖν ρτιαοίδεγαπι, ᾿ηβη να πὶ φαίνεσϑαι δὰ ἰρβυ ἀξιώσετε, ποη 
8ὰ Βυθδιαϊοηάθπι Ραίδπαϊ νογθὰπὶ (οἵ, δάη.) δρίϑηιϊ. ϑοὰ μῖῃ}} 
ΔΟΔΠΗ ΒΟΥ ΠῚ, πιθᾷ0 ἰρϑὶ βϑοῦγϑηὶ Ποῦ ίθπὶ Παθθυθηΐ, ᾿πίθυογαΐῖ, αὐ 
Τι ορἀδοιηοηὶ ρογίοιι!α 5βοὶ ρου θηΐ, 

θοῦν. -- φαένεσϑαι. Δὰ ἢυπο 
ἰμΠπηϊἄνατη, αὐ δα δαῃὶ, 4] 56- 
4υΐίαν, εχ ἀξιώσετε γεῦθο τορε- 
τοηάαπι δϑὺ νϑυθυπὶ Ραΐϑηά!, ΟἹ. 
δάη, 8, 2. διπἃ αδἴεγιίαν γϑϊοϊ δπαϊὶ, 
ἴα τ ρ᾿Ὸ καί οορίίζαγο. ΡΟ5518 
ἐπεί. ϑιγα  Ππιι5 δϑὲ Ἰθοιιβ ὅ2, ὃ, 
αδὶ οἵ. δάη, -- οἷς καὶ... 
καὶ ἐπιφέρειν. θὲ ἀιρ!ϊοὶ 
καί οἵ, Κιυορ, Ὅτ. 8. 69, 82 
8δάπ,18. τ προσαναγκάξειν. 
ΟἹ. ὅΠ8, 1.106, 1. ΠῚ θὲ, 2. 
ϑεοὺς.. -τοὺς ἐγχωρίους. 
Οἵ. «ἀπ. Π| 71, 4. Νοὴ ἥρωας, 
5868 ἥρως ἀϊοὶν ἈΠΡΏ γα. ; Δ ΓΘΓῸΠῚ 
τΆΤη6ῃ οἴϊδπὶ ἃρυὰ Χροη, Ογγ. 1Π 
3, Ὧ1 εὐ αρυὰ ΡΪδι, (νἱά, Αϑί. 
1μεχ. ΡΙδι.) δχιδί. 

5.5.9, ἀνάγκας, θἀ 588 
ΠΘΟΘ558 185. τῶν μὲν 
ΔΜακεδαιμονέων. (επειίϊνιβ 
ΕΧν. ἀνάγκας γ6] ροιϊὰ8 6Χ 5ἰ1- 
δυϊατὶ ἀνάγκην ἰπάς γερείθηο 
Ροπάει. Εϑι Διο πη ανάγκη “Δακε- 
δαιμονίων πεοροββὶίᾶ5 βρε- 
οἴᾶπ8 δὰ ᾿ιᾶοεάδ θπιο ἢ ἶ 08, 
-- τῷ ὑμετέρῳ εὔνῳ. 5ηϊ- 
1ἴτὸν Ὗ 98 τῷ ὑμετέρῳ ξυω- 
φόρῳ, ΥἹ 16, Ὁ τῷ ἐμῷ διαπρε- 
πεῖ. Οἵ. δάη, Ι 37, 4,’ Βισηϊδῆοαι 
ΘΆΤη αΌΔΙΩ Ριϑοίδπάιῃι ανογβαβ 
Τιοραδοιηοηΐοβ να πδν οἰ θη τδπι τὸ- 
βρίοιίαυβ δὰ εὖνοι ὄντες 8 2. 
Οὗ Π 41, ὅ τὸ Κλέωνος τὸ 

αὐτὸ δίκαιον ναὶ ξυμφέρον. 
Μαϊθ ποὺ ἐχραπατὶ νοϊαπὶ ργοχὶ- 
ηἷβ τοῖς. . . φερομένοις, οὐπὶ 
ἴἸμΐον 86. οοποιἸατὶ πεαυθϑην. (ἷ- 
Βαΐα, ἀὰἀ8θὸ || Αἰποηϊθηβίθιι 
Ῥοιάαπὶ, οἵ θθηθνο θπ ἶᾶ, 4 ΔΙ 
εὐθα ᾿οραδθηηοηΐοβ Ὠδθθηΐ, 1{8- 
46 Ῥυΐϊογοπὶ ἀδιυϊνιαπιὶ Οϑιι586, 
ΑἰΘΓη. ἰηβυγ θη ΡὈυΐδΠΊ5. 
Οὐ ἰγοηΐα διιτδπὶ 4υδάδη) γ6Πὶ 
ἴῃ τηϑῖυ8 ϑυρδηία ἰά ΓΟ τηδ]] 
οἴεοιιβ οαῖιβα Ὠϑθθίυγ, αιιοα οἷμβ 
ἱπηρεαϊτηθηία πὶ ΠῸΠΝ ἔαϊῖ, ΜουιΆ5 
ἰσίλθαγ : π6 6 Χ ἤδὸνδδύνα θ6ῃ 6- 
νοϊδποϊδ ρΡΘΟ.ηἾ15, αὰ86 ἃ 
νοῦὶβΒ Ατῃδηϊθηβὶθ 5. Ρ6ῃ- 
ἀππίαν, ἀοθιτὶ τη θη τατη δοοῖ- 
Ρἰϑηΐ ἱ. 6, 6. θἃ 48 ργδοίθη- 
αἰ. Ὀδπονοϊθητα ἰά οἰ Ποϊδιϊδ αὐ 
ῬΘομηΐ 5, 486 ὨἰΠΙ]Ο πη Πτ15 ἃ νΟὈΪ5 
Αὐῃδηϊθηβ θ 5 ΘΟ θα απ τατ, [0515 
ποοθαίαν, Νο5: ἀἃ τα 516 πἰο δ 
τὴ Ὁ Θτι Ὁ 6 πὶ (4 ΠΟ ΘὈ] ΟΠ 6 ἢ) ΝΝ ὁ ἢ]- 
ΜΟΙ Ιοὴ ἀυτοῖ ἀϊα νοὴ δυο ἢ 
ἂἃη ἀϊε Αἰπθπθὺ σΘΖδὨ]ίθη 
ἀεἸϊάον σὰ 5᾽οΠ 8 ἀ 6 η Κα οπιπι θη. 
Επμάθηι ἀδιίνιαπι ουιβδὸ καϑ' 
ὑπερβολήν Ροϑίψαηι ἰλθγαπι Π4θ6- 
ΤῊ 18 Υ 12, 2 κατὰ πάντα τῇ 
ἐμπειρίᾳ ᾿ἐλασσωϑέντες τ 6: 
οὐχ ρΟΥιτῖα τα ἘΠ ταν} ἢ} 81} οἴἕθοῖβ- 
Βθηῦ εἶδ αὖ ΟΠΊηΪπΠῸ ἰῃἤογ  ΟΓῈ5 
ἀϊδβοδάδγθηι. θπὰο ἀδίϊνὶ ἀἰνοῦβᾶθ 
ΒΒ] ΠΟ ΌΙ ΟΠ Ἶ5. ̓ίθπὶ σοπϊ απο 5απὲὶ 
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εὔνῳ. εἰ «ἡ προσαχϑήσεσϑε, τοῖς ἀπὸ ὑμῶν χρή- 
ἀασι φερομένοις παρ᾽ ᾿ϑηναίους βλάπτωνται, οἵ 
δὲ “ἤλληνες ἵνα μὴ κωλύωνται ὑφ΄. ὑμῶν δουλείας 
. Ξ 3 ᾿ ᾿ ἘΡΡ 5. ἢ ; ε»᾽ 
ἀπαλλαγῆναι. οὐ γὰρ δὴ εὐἰκοτῶς γ᾽ ἂν ταῦ 
ἐπράσσομεν, οὐδὲ ὀφείλομεν οἵ «Ἰακεδαιμόνιοι μὴ 

ε-Ὁ" 

4 

κοινοῦ τινὸς ἀγαϑοῦ αἰτίᾳ τοὺς μὴ βουλομένους 
ἐλευϑεροῦν᾽ οὐδ᾽ αὖ ἀρχῆς ἐφιέμεϑα, παῦσαι δὲ 
ἰᾶλλον ἑτέρους σπεύδοντες τοὺς πλείους ὧν ἀδι- 
κοῖμεν, εἰ ξύμπασιν αὐτονομίαν ἐπιφέροντες ὑμᾶς 
τοὺς ἐναντιουμένους περιίδοιμεν. πρὸς ταῦτα 
βουλεύεσϑε εὖ, καὶ ἀγωνίσασϑε τοῖς τε Ἕλλησιν 
ἄρξαι πρῶτοι ἐλευϑερίας καὶ ἀίδιον δόξαν κατα- 
ϑέσϑαι, καὶ αὐτοὶ τά τὲ ἴδια μὴ βλαφϑῆναι καὶ 
ξυμπάσῃ τῇ πόλει τὸ λάλλιστον ὄνομα περιϑεῖναι."" 

8 4, τάδε πράσσοιμεν οοἀά. Οἵ δάη. 

98, 2. 120, Ὁ, ΝΠ 29,.2. -- τοῖς 
χρήμασι φερομένοις. 

θὲ θοΠσοδιίοιο, νου ον πη οἵ ἃ 6Π, 
ῬΘΟΣΗΣ οἵ δὲ Ἕλληνες. 
Αἰθηᾶο δὲ ἀδαι τη δ πὴ οᾶϑτι 
δα κωλύωνται τεϊδίο. 

8 4, οὐ γὰρ ταδε 
πράσσοιμεν. 81, 1Ἰὰ απο ἰοοὶ 
οΟΠδουθητα οορὶς, Πᾶθο ναϊδηΐ 
ΑἸΤοσαὶ ργοΐδοιο ἢ} ρτο- 
ὈΔ4Ό111 οα 58 πα οο (Πδης απιδγὴ 
ἴῃ ἀηΐπι0 ΠΆΡΘΠΊΙ5 Το 50]}. τὸ 
γῆν δηοῦντες πειρᾶσϑαι βιο- 
ξεσϑαι 8 2) [δοθν θη 5, ριῸ 
νυϊραιῖθ τάδε πράσσοιμεν ἜΚ. 
Βοδτναεὶ οοπἰθοίυτα ταδ᾽ ἀϊραθμε 
σομὲν ἰδρθη 0} 68:. Οἷν, δάῃ, 
ΓΜ. 109, ὥ, ΟὈπ απ π ΘΠΪΠῚ 
Αἰ Πυτήδηϊ, 56, ΟΠ ἄμδο ὁδιιϑδ8 
ποθ ΠιοΠΊ Γαδ 6 ΤΌ γα να] θδηΐ, 
5880. ἴανὸ ἰᾷὰ ἰδοογο, οὐ δ᾽ 
ὀφείλομεν. ΡΓῸ Ποὺ δΟρ ΔΥῸ 
ἴϊοει ἐπεὶ οὐκ ὀφείλομεν. ἽΝαΝΝ 
Οδτδἃ ΒῸΡΘΥΊΟΥ 5 Βϑη!οητίαθ. οὐ 

γαρ. . ἐπράσσομεν ἈΘΠΘοΟΙίταν. 
Οὐ, ἀάη. δ, 8. -- μὴ κοινοῦ 
τινος ἀγαϑοῦ αἰτίᾳ, εἰϑὶ 
ΑἸ σα λα 5 Βοπὶ ΡΒ οἱ ὁπ 88. 
Ῥγορυὶο σα ρρ!οπάππηι ἐλ ευϑεροῦν- 
τες. -- τοὺς μὴ βουλομέ- 
νους. ἴ16}}, ἐλευϑεροῦσϑαι. 

ἢ δ. οὐδ᾽ αὖ, ποαᾳπὸγθῦο. 
ΟἿ. άπ, 1 1ὅ, 2, ΑΙτογα οαυ88 
αἀάϊίαν, οαν ἱπίᾳιιο ΑσδημΠἶο5. ἴῃ 
Βοσίθίαίο πη] γνὶ δά ισούθηι, ῃἶβὶ 
1Π4 6 γαιίϊοηθβ. να ]θυθηῖ, ααοα ἴμὴ- 
Ρουαπι ἢ ἃ εθοίαηί. Ηρ. ΘΗΪΠῚ 
5] δῇδοίαυθηΐξ, ΘΟ ΒΘ ἢ Δ ΠΘΏΙΗ οββϑὺ 
605 ἰίἰὰ ἴποουγο. παῦσαι. 
Βερεῖς ἀρχῆς. Ο᾽ ΤΙ 40, 4. -- 
τοὺὐὺςἐναντιουμένουςπερι- 
ἔδοιμεν, ἴ. ὁ. τοὺς (τῇ αὐτο- 
νομίᾳ) ἐναντιουμένους πξρι- 
ἔδοιμεν ἐναντιουμένους. [τὰ 115 
ΘΧΡΠ δ τῖ8 ἢ 0 ΟΡ διάθιαν Κυπε- 
56 }} ὁοπϊδοίανἃ τοῦτ᾽ ἐναντ. ΘιΙΆ τη 

ἴάᾷ6ο ᾿πρυοθαηαα, απο τούτῳ 
ἀοϑι ἀθυανθίιν, 
ἐμὲ πρὸς ταῦτα. Οἵ, ἄπ. 

ΕΠ ΡΎΤΣΞ ἀγωνέσασϑ'ε. Οἱ, 
αᾶπ. ΠῚ 88, 2. -- ἄρξαι πρῶ- 
τοι. Οἷς δὰ ", Π 860, 1, -- 
καταϑέσϑαι. Ν νοῦ 5. 
ἡδοπ δ, ἴ, 6. ρᾶτατο, ΟΝ 
δάη. 1.128, ἃ, οἷ βλαφϑῆναι. 
Οὗ δάη, 18, 4, -- περιϑεῖναι. 
ΟἿ ΝΙ 89, 3. ἐμοὶ δὲ ἀτιμέαν᾽ 
περιέϑετε, ἴβοον, Υ̓͂ 18. 149.. 
Ηγρουῦϊα, ΤΥ 8. ΑΡ ονηαῖα ὑγαηδ-ι 
Ἰαᾶϊα ει ὁ81 δα αἰϊὰ, οὐ β᾽ πι ἢ Ποὺ Τὰ- 
οἰταλ Αἰϊαιιοὐϊθη8Β οἷτοα τη ἄγ 
αἰϊοπαὶ αἰϊᾳαϊὰ ἀθ σοποὶ!ὶ- 
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88. Ὃ μὲν Βρασίδας τοσαῦτα εἶπεν. οἱ δὲ ἤκανϑος καὶ 
, ὕστερον καὶ 

᾿ἄχάνϑιοι. πολλῶν λεχϑέντων πρότερον ἐπ᾽ τ ΖΣτάγειρος 
τερα. κρύφα διαψηφισάμενοι. διά τε τὸ ἐπαγωγὰ τ0:. ἐπ. 
εἰπεῖν τὸν “Βρασίδαν καὶ περὶ τοῦ χαρποῦ φόβῳ ἀεὶ 

ἔγνωσαν οἱ πλείους ἀφίστασϑαι ᾿Αϑηναίων, χαὶ 
πιστώσαντες αὐτὸν τοῖς ὅρκοις οὺς τὰ τέλη τῶν 
“ακεδαιμονίων ὀμόσαντα αὐτὸν ἐξέπεμψαν, ἢ μὴν 
ἔσεσϑαι ξυμμάχους αὐτονόμους οὺς ἂν προσαγά- 
γῆται, οὕτω δέχονται τὸν στρατόν. καὶ οὐ πολλῷ 
ὕστερον καὶ Στάγειρος ᾿ἀνδρίων ἀποικία ξυναπέστη. 
ταῦτα ᾿μὲν οὖν ἐν τῷ ϑέρει τούτῳ ἐγένετο. 

89. Τοῦ. δ᾽ ἐπιγιγνομένου χειμῶνος εὐθὺς ἀρεῖς ἫΝ 
ἀρχομένου. ὡς τῷ Ἱπποκράτει καὶ “Ιημοσϑένει φαις ἐπιβου- 
στρατηγοῖς οὖσιν ᾿Αϑηναίων τὰ ἐν τοῖς Βοιωτοῖς λεύων ἄπρα- 

κτοὸς γίγνε- 
ἐνεδίδοτο, καὶ ἔδει τὸν μὲν 4Φημοσϑένη ταῖς ναυσὶν ΜΕΥ 

ἃ ηἀο ἀαἰχίββθο ἀοοθηΐ 

Αφτῖο, 9, 20, 
᾿ηέθυρυ. ρ]ϊοαῦ ἄσῃ, Ηϊο 1Π|8 βεπίθητία εἰ 

ΒΌΡΙΘοΙα αϑί. περὶ τοῦ 

ΔΡ. 858. 81. τοσαῦτα, ποη 
τοιαῦτα, 4υϊᾶ φαοάδιηπηοάο ορ- 
Ροβιϊαπη οδί Ρτοχίιλο. πολλῶν. 
ΟΕ, δάη. 21, 1. -- ἐπ᾿ ἀμφό- 
τερα. οὐ δα πον θη μηθθα 
κρύφα διαψηφισάμενοι. 
“8 οο οι  Οβίμθπ 65 οὐ 8111} ουϑίο 5 
Αὐεοὶ ρΙθγυιηαα ἀϊουηῖ κρύβδην 
ψηφίσασθαι, ἰὰ δ 1840 6118 
5υΓΓτασίατη ἴογγθ, [Ὁομῃίνα- 
τίαπι] ψῆφον φανερὰν διενεγ- 
κεῖν αἰχὶῦ Τῆπο, Βαρτὰ ο. 74, ν οο 6 
50 Γγ ἃ σαὶ απ ἔθυτ 6, “ Ῥυκ, Νοη 
501 ππὶ γοοἱ, αὰἃ ϑορα δ οπηοηἱϊὶ 5υἷ- 
ἔνασὶα ἀαῦδηι 1 81, 2, 564 οὐδ 
ταϑη θ8. ΡΟΓΓΘΟΙΙΒ5 (τῷ χειροτο- 
νεῖν, ἀθ 40 ἰΐοπι ψηφέξεσϑαι 
Ἰδρίταν) δίαι!6. 8άθο οδ᾽ ΟΓΙ ΠῚ 
ἀδὰϊ οὐδ π), πὶ ΘΧρΡ] οί [.Υγ5. 
ΧΠῚ 87, 568 δὰ ᾿παϊοῖα βρθοιδί, 
Ροίοϑύ οοῃίνϑυϊ τη 6556, [ὈΠΟίΠ1ΠῚ 
ϑαίοπι ψϑυθυπὶ διαψηφέξεσϑαι 
ῬτΟρυΘ ἀθ ὁομρ! 115. ΠΟΙΏΪΪ-- 
Ὀτ|5. ΒΌΡ6Ρ αἰδοβίίοηθ δα υὰ 5υΐ- 
ἔγαρία ἀθίποθρβ ἰδγθηθθι5 ἀἰοὶ, 
ἀυδΙΠ ΔΤ ΠΉΪ 115 ὈΓΟΡΥΪΘ Οὐ ΠῚ 
ἀδ βἰπϑ! 5. 5 γαρίαηι ΔΙ θυ Γᾶ πὶ 
ἴὰ ΡῬᾶγίθπη ἔογαπίῖθι5 ἰορδίαν, οχ- 

καρποῦ φόβῳ. Οἱ. 84, 2. 
πιστώσαντες αὐτὸν τοῖς 
ὅρκοις. {55 πᾶὺ νὶ δϑί 
πηράϊαπι, Οἱ. ὅορὶι. Θεὰ, Ο, 660. 
-- ὁὀμόσαντα. .,Νοὴ δα αὐτόν 
ΡΘ θυ ἀεθοί, 568 δὰ τέλη, ἅπερ 
ὀμόσαντα τοὺς ὅρκους αὐτὸν 
ἐξέπεμψαν, υὐ οοπδίαι εχ εἶδ, 
4υᾶθ Βργὰ [, 86] αἰχὶ! Βναβὶ- 
ἀδ5: ὅρκοις τὲ καταλαβὼν τὰ 

“Μακεδαιμονίων τέλη τοῖς με- 
γίστοις.“ Α 6.0. τι, ΟἿ( Ατση. θαὉ1- 
ἰδηίον Ἰοααϊίαν Τηϊνν, Ἠϊδι. τ, 
6. 25 Ρ. 2160, -- ἐξέπεμψαν. 
ΟἿ. 584. 1 1926, ὅ. --- οὕτω. Θ΄, 
δάη. ΠῚ 96, 2, 
ΕΝ Στάγειρος. 6 ἰ8ο 

ποίϊβϑίμηα ραίνα Αὐϊβίοίθ!ὶβ νἱᾶ, 
Δ α855., 4 ργϑθίον 8118 ΘΟ ἰ8 ΠῚ 
6556. ΑνοΒΙ ΘΟ; δὲ Ὑ ΠΑ] οι18. (θπι- 
ΡΟΥΙ 5. δία. 886ρ6. οἰ ΠῚ τὰ 
Σταγειρα ΒΟ δαποίαί, οἱ ἀδ 
Βα Ηογοάοί,. ΝΠ 118 οἱ Τρδῖ. 
ατᾶθο, βορίθπίν, ΠῚ Ρ. 107, φυὶ 
ΡῬΓΟΡΘ ΓθοθῃἸ ΟΥ̓ΘΠῚ Δυβιάδαν 568 
“Μυμπεξιόδαν οΟἸ]οοδι, 

Θλρ. 89. Οἱ Ῥιοά. ΧΗ 69 54. 
-- 81. τὰ ἐν... ἐνεδίδοτο. 
Οὗ, ο, 10. ἔϑδι Ἰπηρονΐ. ἀ6 οοηδία., 



Ὶ πποκχράτης 
δὲ 4ήλιον 
τειχίζει, ὁ 
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ἐς τὰς Σίφας ἀπαντῆσαι, τὸν δ᾽ ἐπὶ τὸ 4ήλιον, 
γενομένης διαμαρτίας τῶν ἡμερῶν ἐς ἃς ἔδει 
ἀμφοτέρους στρατεύειν. ὃ μὲν 4ημοσϑένης πρό- 
τερον πλεύσας πρὸς τὰς ̓ Σίφας καὶ ἔχων ἐν ταῖς 

ναυσὶν ᾿ἡκαρνᾶνας καὶ τῶν ἐκεῖ πολλοὺς ξυμμά- 
χων. ἄπρακτος γίγνεται μηνυϑέντος τοῦ ἐπιβου- 
λεύματος ὑπὸ Νικομάχου. ἀνδρὸς Φωκχέως ἐκ 
Φανοτέως. ὃς “ακεδαιμονίοις εἶπεν. ἐκεῖνοι δὲ 
Βοιωτοῖς. καὶ βοηϑείας γενομένης πάντων Βοιω- 
τῶν (οὐ γάρ πῶ Ἱπποκράτης παρελύπει ἐν τῇ 
γῇ ὧν) προκαταλαμβάνονται αἴ τὲ Σῖφαι καὶ 
ἡ Χαιρώνεια. ὡς δὲ ἤσϑοντο οἵ πράσσοντες τὸ 
ἁμάρτημα. οὐδὲν ἐχίνησαν τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν. 

90. Ὁ δὲ Ἱπποκράτης ἀναστήσας ᾿4ϑηναίους 
πανδημεί. αὐτοὺς καὶ τοὺς μετοίκους καὶ ξένων 
ὅσοι παρῆσαν, ὕστερος ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ 4ήλιον, 

Ὅάρ. 90. 81. ὕστερος. Ἐ, Ἐς πὶ. ὕστερον, οὐ οᾶρ. ρτγϑβοθᾷ. 
ΟΠΊΠ65 Πἰδτὶ ὁ μὲν Ζημοσϑένης πρότερ ον πλεύσας. Ἰηδοα δ! 85 
ἴθ πη ἴδγθπάα νἱάθιγ, ρυδοβεγιϊπι οὰπὶ ὕστερον ἀριᾶὰ νοπὶδπάϊ 

-- ἐς τὰς Σέφας ἀπαντῆ- ἄἄοτο, δᾶπιαθθ βισηὶ ποι ΟΠ 6 ΠῚ 
σαι. ,«Γἀπαντᾶν 5λ6ρ68 δ5ῖ σογτο 
ἰθΠΊΡΟΓΘ νῈ] [060 84.6558, 
ΡΓϑθβίο 6586, πὶ ἀπαντᾶν ἐπὶ 
τὴν δίκην, ἐπὶ τὴν κυρίαν, ἐπὶ 
τὸ δικαστήριον, ἐπὶ τὴν δίαι- 
τον Ὁ} Ἰρ ΒΡ {0} Ὁ Εὖ 
οἰασίιβ οχθπηρίατη 77, 9]. 1Αὐηϊ 
οὐ τ τ δ. αἰσαπε. Ὁ ) 5 Ὲ: 
᾿ἀφικνεῖσϑαι Ἰηϊογρτοίαειν Π,ροὰ- 
Ρβη. Ρ. 86. θ)εὲ ΒΤΡΠ15 δ᾽ 6 ὨεἸῖο 
νἱά. 716, 8. 4. --- ἐς ἄς. Ἐς ο8ι 
Τιατπ πὶ ἃ ἃ. Οἱ. ἀρ θὸ δάῃ, Π| 
84, 2. -- πρότερον. Νδ ρῥτγο- 
Ρίεν πιϑ βου} ΠΠὶ ὕστερος 90,1 
πρότερος ΑΝ ὑπὴ εχ βιϊπι68, 
οὗ, δάη, 1 58, -- καὶ τῶν 
ὙΠ ἐμ μ γῶν, ΨοΙαι τϑοθη τ πὶ 
ΒΟΟΙΟσα τ Οδπἰδάδγαπὶ οἱ Αρτᾶθο- 
τυπι, Οἵ, 77, 2. 101, 8. - Φα- 
νοτέως. ΟἿ κάη. 76, 8. 

8 2. Χαιρώνεια. Οἱ. 70, 8. 
-- οὗ πράσσοντες. »»Λαποίαι 
δβδαν, δὰ Ῥο υν, Ρ. 185 πρασ- 
σειν 8ᾶ6ρ6 ἰάθπι 6586 δὸ ΡΤῸ - 

Παϊὰ8 νΟΥθὶ ὁπ 6Χχ ποὺ ΤΠὸοΥ- 
ἀϊαῖβ ἐὰπὶ 6Χ Δ] ΟΥ̓ ΠῚ ΒΟΥ ΡΊΟΥΠῚ 
Ἰοοὶβ οβίθπαϊς..., δῖο οδηιν ἢ. 1. 
δοοὶρῖν. 50Π0]. ᾿υκπιαιαπι ΠΟη 
τϑοία ἁμάρτημα οΧροηΐς προδο- 
σίαν ρτο διαμαρτέαν τῶν ἡμε- 
ρῶν, ἀΙΆΠῚ ΠΙΘΠΊΟΓΑῚ Τῆαο., νοὶ 
τὸ ἁμάρτημα ἱπηροτγαιο πὶ Αἰμο- 
πἰθηβί πη.) οὺ ο, 74, 710. 110. 118 
᾿εἰά ἐπὶ ἀδ Ῥγοάϊ ἶοπ6 ᾿πιογρυθίδυγ, 
δθοὶ ἤᾶθο νοχ ἴῃ πη ν ΓΒ ΠῚ 
β᾽ σαὶ βοδιϊοηθπὶ οἰδη δβιϊηδο πη0}]- 
το ηβ. οὐ ρϑγιαπὶ βιι}}1.“. Ὁ Κ. 
ΟΥ ὅπη: 1925. 

ἀρ. 90. 8 1. ἀναστήσας. 
ΟἿ δάμη. 11 68, 1. -- τοὺς μετ- ᾿ 

θὲ Π]5. δχρϑαϊοηΐϊβ οἰκους. 
Βοδῖῖϑ᾽ Οἵ, “δὔῃ, 118, ΘΙ ΟΣ 
ἀθαυο ἀἰβεϊποῖῖοη δ ΘΟΥῈΠῚ οἱ Ρεγ- 
στιπογαπὶ 1 148, 1, -- καὶ ξέ- 
νῶν 06. παρ. ᾿,Ξένους 404 86 
δα ἅτηᾷ οδρίοπαα δϑχοϊίαῖοβ 6586 
γαϊᾶθ τηϑπη ον 1 }6 οϑι. “ἢ ΒΒ] ὁ πὶ ἢ, 



ΕΤΟΣ Θ. ΧΕΙΜΩΝ. (ΙΥ̓͂ 89. 90.) 159 

» “- ϑιν! ες » ἐπ 
ἤδη τῶν Βοιωτῶν ἀνακεχωρηχότων ἀπὸ τῶν Σιφῶν᾽ ρει ἐκ ὸ 
καὶ καϑίσας τὸν στρατὸν 4ήλιον ἐτείχιξε τοιῷδε τιᾶς ἀποπὲμ- 
τρόπῳ ἰτὸ ἱερὸν τοῦ ᾿ἡπόλλωνος]. τάφρον μὲν ὅδει. 
κύκλῳ περὶ τὸ ἱερὸν χαὶ τὸν νεὼν ἔσκαπτον, ἐκ 
δὲ τοῦ ὀρύγματος ἀνέβαλλον ἀντὶ τείχους τὸν 
χοῦν. καὶ σταυροὺς παρακαταπηγνύντες, ἄμπελον 

νοΥΡα 818] Ἰοὺ αἰϊσδίαν (εἴ, δάη. Π| 80, 7), πρότερον δυίοπιὶ 84η. 
89, 1 οχουβαίι πηι 5]. 

Δήλιον δηῖθ ἐτείχιξε, οἵη, Μ, 
δ᾽ 9. παρακαταπηγνύῦντες. (885. Αυρ. ΟἹ. Τ. Ε. Μαί, Μ. Η. 

Παρὰ. καταπηγνύντες. γυϊναίαᾳ ἰδπηθη νἱχ ρούϊΐ ἰθπιθγθ Οὐἶσὶ οἵ 
εβδὺ ἢ δριϊβϑί πᾶ. Β ΠΡ Π του δηΪπὶ ξύλα παροικοδομεῖν ΤΙ Τῦ εἰ 
ἐπιπαρένησαν 11 11, αὐὶ οἵ, Ῥοῦτ, Σταυροὺς κατέπηξαν ἰᾶτηθῃ 
Ἰεσίπιιβ ὙΠ 28, ὅ. ϑεὰ ᾿ΐ ποὴ ρῥγϑθίον δἰϊαιϊά Ἰηῆσαπίαι, 5βοὰ πρὸ 
τῶν παλαιῶν νεωσοίκων. 

δρυὰ ποθ νἱάθ ριτγα, --- τὸ 
ἱερὸν τοῦ ἀπόλλωνος. ἢδος 
ΠΟ βοἰπὶ ἀδπγτηδπάδ βαηΐ, αιοά 
Β' τ Πα ἰδᾶπὶ ἰθο πη 70, 4, 568 
οἰϊδπὶ 4ποά, 51 {8}} ΔρροΟΒι(0Π6 
οΡῃϑ8  αΐδβει, δά ῥΓΆΘΡΓΘΒΒΆΠῚ 
ἐπὶ τὸ Δήλιον δαϊαηρὶ ϑεθεθαί. 
ΘΕΟΣ περὶ τὸ ἱερὸν. καὶ 

τὸν νεών. ,ἱΙερόν ει νεών Ηϊς 
αἰβύπραϊ, οὐπλ 8]104 αἱ 58ῈΡ6 ῬΓῸ 
δοάθπι ἀϊοδηῖαν, ΟὈβογνδὶ ἰῃ ΤῊ 68. 
Βίθρμαπυβ, Ὀ᾿βύϊη σαι παν δἰ 
[ΡΥ 18, 2 ε(7 ἃ Ραυ5. Υ 8.“ ὈῈΚ. 
Ῥ6 ἀϊδονιπιϊπθ ΘΟΓΙΠΊ οἵ, δάη, 1 
184. 1, Ψα]οκ. αἀ Ηδγοάοι. ΥἹ 
19. Δ δοῖβπη. Απιίΐψῃ. ὅτ. Π 
Ῥ. ὅ4δ. 819. το πὴ ρ ! ἂπὶ εἰ 86 68 
ΡΙΊη. ΡΆΠΕρ:. ο, 86, υδὶ νἱἀ. ἴη- 
ἴεγρι. -- ἀντὶ τείχους. ΡΙε- 
πἶὰ5 ΠῚ 8, 2, -- τὸν χοῦν. 
Οὗ, δάνι. ἢ 6, 2. -- καὶ σταυ- 
ροὺς... καθαιροῦντες. 
δ᾽ γΟΓθΟΥαη 1 75, 3 ξύλα 
τέμνοντες παρῳκοδόμουν ξκα- 
τέρωϑεν, φορμηδὸν ἀντὶ τοί- 
χων τιϑέντες, ὅπως μὴ δια- 
χέοιτο πολὺ τὸ “χῶμα: ἐφόρουν 
δὲ ὕλην ἐς αὐτὸ καὶ λίϑους 
καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνύτειν μέλλοι 
ἐπιβαλλόμενον ΠΟ ΠΊΪ ΠΟΙ 8 οἱ 
νογθα καὶ παντὶ τρόπω ἐμε- 
τεώριξον τὸ ἔρυμα ρετρεπαοιῖβ, 
εἶδ ἄμπελον, αἱ Ιαρ᾽ἀ65 δία 
Ιαΐθγεβ, δὰ ιθιγᾶπὶ ἃσρεοβίαμη ἢτ- 
Τη8  48ΠῚ οὐ πη τ 06 Π0Ὶ ΑΙ ΤΙ ΟΓΘΤῚ 

νϑάἀθηάβπ) δα} τὴ 6556. {ἰδὲ 
Θὐβαυδα 6 Ϊ5. Αὐά 5 Ἰρίιαν δὰ 

ἐσέβαλλον νογθϊβ ἐς τὸν χοῦν 
510 ἹΠ ογργθίαγο: οὖ νὰ ]|1]05 ρτο- 
Ρίθι. ἔοβϑϑπι ἀοίισαπίθβ, 
ν᾽ τ65, 48 6 ΟἸ ΓΟῚῸ ΠῚ {6 ΠῚΡ [π| Τὴ 
ογδηΐ, δχοὶβδᾶϑ οἷ βί πιὰ] ἰἃ- 
Ρἰά65 δίᾳιι: 8 Ἰδίεγθϑ ὁχ ρτο- 
χίπιὶβ δοαῖϊζ!οἰϊθ ἀδίγαοίοβ 
ἴῃ ἰθύγδηὶ ἃρσοβίϑιῃ (δβθι 
ΔΘ ΘΓΘΙ) ἱπίοϊοθαπί (1 Γἰ- 
5.6 "8 π1). Ναῦη. ΡόΌ5565 αυϊάθηηῃ 
(ἴα πὶ ἐσέβαλλον ψΘΓΌΟ δὰ 50]8 
καὶ λίϑους καὶ πλένϑον τοϊαῖο 
ΘΩΠΠ ΔΙ ΠῚ δἷο σοηνουίοσο: οἵ 
νΑ}|}]05 νὶεἰθι5, 4υ8 6 ΟἷΤ ἃ 
6 Τὴ ΡΤ πὶ ἜΡΌΥΝ αχοῖβὶβ ΡΤο- 
Ῥίον Π ΠῚ ἈΠπὶ οροϑίδτη ἀεἴϊ- 
Βοπηίθ5, βίπηαὶ] οἱ Ιαρ᾽ά 65 τῷ 
Ἰαίθτθβ ἀείτδοίοβ ἰη- 
᾿οῖθ θα πῖ, Ομ δΠὶ ΘΧΡΙ]ΙοΔ ΟΠ 6 ΠῚ ΕΧ 
ἀυδθυβ ἰπ δά. πιδὶ, Ῥγοροβίεῖβ 
Ρτδεΐδγθπα δὴ 6586 ἄσοοῦο ἀσστοβ- 
5118 6ϑί Ηδ85. ποαθγ, ΤΗυο, Ρ. 18. 
ϑοὰ μὰς η6 αἰϊαάίοομη, ἃπ νὶῖθ5 
ἔαοϊθπ 8 ν8}}}8 ἀρίδθ 5[ηΐ, Ρτὶ- 
[ἢ 1ΠῚ οἰ αοϑί, ΘΟῸΠῚ ἢ ΤΠ] 15 6 ἴο558 
εϑεβίαᾳ δὰ ἰ᾿ιβίαπι ἃρσσογὶς Αἰ εἰ{πι- 
ἀϊπεπι ΠΟη Βα βοεγοῖ. Δ ΘΠ ὁΠ8685 
ΟΠ ὶ 8118 γπηδίονὶα μετεωρί- 
ἕξειν τὸ ἔρυμα ΘΟΠδῖΟΒ 6586. 
Ὀτναηίαν ἰσίταν. ἤθο Ιο60 ογϑεϊθι5 
6] [Ἀβοίθι 8 6Χ νἱτθι15. 8|ΠΠρα1]5 
εὐ βίτη! ἰδρίάϊθιιβ οἱ ᾿διθυῖθι8, 
αὐ 11 78, 2 1μαοοαδεοπιοηϊ!, [τ 
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κόπτοντες τὴν περὶ τὸ ἱερὸν ἐσέβαλλον καὶ λίϑους 
ἅμα καὶ πλίνϑον ἐκ τῶν οἰχοπέδων τῶν ἐγγὺς 
καϑαιροῦντερ. χαὶ παντὶ τρόπῳ ἐμετεώριξον τὸ 
ἔρυμα. πύργους τε ξυλίνους κατέστησαν ῇ καιρὸς 
ἣν καὶ τοῦ ἱεροῦ οἰκοδόμημα οὐδὲν ὑπῆρχεν" 
ἥπερ γὰρ ἦν στοί, κατεπεπτώκχει. ἡμέρᾳ δὲ ἀρξά- 
μενοι τρίτῃ ὡς οἴχκοϑεν ὥρμησαν ταύτην τὲ 
εἰργάξοντο καὶ τὴν τετάρτην καὶ τῆς πέμπτης 
μέχρι ἀρίστου. ἔπειτα, ὡς τὰ πλεῖστα ἀπετετέλε-- 
στο. τὸ μὲν δερεῤόπεθον προαπεχώρησεν ἀπὸ 
τοῦ 4ηλίου οἷον δέχα σταδίους ὡς ἐπ᾽ οἴχου 
πορευόμενον, καὶ οἵ μὲν ψιλοὶ οἱ πλεῖστοι εὐϑὺς 
ἐχώρουν. 
ζἕον᾿ ἹἹπποχράτης δὲ ἴν ΔΨ [ 

οἱ δ᾽ ὁπλῖται ϑέμενοι τὰ ὅπλα ἡσύχα- 
ὑπομένων ἔτι καθίστατο 

καταπεπτώκει οοἀὰ, Οἵ, 58. ΠῚ 28, 1. 

ἀθηηυτη οὐδ ἢΠΠπᾶ γϑοίθ 586. μαθοί 
καὶ λέϑους ἅμα, π᾿ 400, βὶ Ηδᾶ- 
51 πὶ 5ϑαθδυὶβ, δὰ καί δαί ἅμα 
5 ρου δοδηθαπὶ οϑί. οῖηάθ 50}}- 
ΡῬίοῦ ὁ. 100 ποη νϑ}]|05, 5868 
ΤᾺΣ ΠῚ ἰΠΟΘΠΒΏΪη. 6558. δἷΐ (ψε 
τοῦ τείχους). ῬΟΥΙ͂ΤΟ Τα ΠῚ ατι0- 
46 68, δὶ ἰῇ ἄσϑθῦθ πΠ0ῃ δ[ϊὰ 
Δἰἰτηρηΐᾷ ἰρπῖβ α8πῈ ψΆΠ}}} γαῖ ἴῃ- 
ογδπί, ἰσηθπὶ ἴδ 0116 ργορᾶρδυὶ ρο- 
{1556, οὐ Π18 615 δύϊδτη τυ 11 ΠῚ 151}5 
ψΆΠ}15 ν 1 615. 6556 ἐδ {1 ἰποοπά ππὶ 
ἰδοίαπη, ὥστε μηδένα ἔτι ἐπ᾽ 
αὐτοῦ (τοῦ τείχους) μεῖναι 
6. 100. Τρηΐαᾳιθ νἱάθ, πη 80υ}- 
Ρίου δοάθῃιν ο, 100 τηαγιιπὶ 5015 
γ4}}15 ἰηῇχὶβ ὠκοδομῆσϑαι 
ἀρίθ ἀϊσογ ρούιθυϊ,". Η οἴ πι, 6 
5᾽Πσ.]υθι5 ἄμπελον εἰ πλίνϑον 
νἱὰ, δάῃ, Π 4, 2, ἀς καϑαιρεῖν 
νοῦ ο δάη, Π 4, 1. Οἰκόπεδα 
ἩΪΗῚΙ 6886. πῖϑὶ δαὶ ιοία. νοϑυὶ- 
5'ΠΉΠ16 οϑύ Ῥγορίου νϑῦθα 1 7, 4 
ἐκ τῶν ἐγγὺς οἰκιῶν καϑαι- 
ροῦντες. ΟἸα85. ἐπέβαλλον ὁοη- 
ἰθοῖῦ, αιοά 51η}}}} ἰοοὺ Π| 78, 2 
ἐπιβαλλόμενον Ἰεφονοῖαν. ϑὰ 
οαπὶ ἐσέβαλλον ροίϊι5. οοπιρο- 

ΠΟΩΔ ἢ ΠῚ εδί ἐφόρουν ἐς αὐτό. 
- καιρός. Οὐ δάη. δ4, 4. -- 
καὶ τοῦ... ὑπῆρχεν, εἰ 
α 1 6 πΊ|Ρ}} (ϑῖνα ἔδ ἢ 1} πα ἃ}}Ὲ πὶ 
ογαὺ δοάιϊι{τοΐϊατη. 6 {Α]10 8 
Δοάϊβοῖῖ5 οἴ, 1 184, 1. --- ἡν, 
αἰϊαπαηᾶο οὐδί, ἔπογαί. Ἐχ- 
ΡΠ ϊσαίαν, ον 40 Π8ο Ῥᾶγίβ ΠΌ]] 1 
δοάϊποῖαπι ἔπουῖε. στη δαύθιῃ Ρ]6- 
ταπηααθ. ΡΟΥΙΪΟα περίβολος 586ι 
Πλα 5 τοῦ ἱεροῦ οοὨηΠπδτοίαγ, 
βὶ {Πὰ Βα ρθυ[ϑδοῖ, βαρρίουὶ θὰ 
Ἰοοῖπὶ ταρε απὶ αποαδιητηο 0 Ρο- 
ἰαῖθθε δαἀποίαι ΒΙοοηγῇ, 

8. 8. ἡμέρᾳ οἰτ ιν τον τι Οὐ τῆι 
ΘΙΒΎΠΠΟν βίηθ αὐίϊοι!ο 101, 1 δὲ 
ΨΠΠ 34, 1. Αρυὰ ἔτος πυπιουὶ 
ογᾶϊ πα} 88 δνεϊοα πὶ ΡΙΘΡυ 4 π6 
αἀαϊταη. ποὴ Πδθθηῦ. ἱπίθγ απ 
Βαθοπῦ. Οἱ, βὰ. 1 87, 6 εὲ ρίανὰ 
ἴῃ 6α, τηδὶ. ὡς" Ξε οὗ. 
Οἵ, δάμ. 1 6, ὃ. -- ὥρμησαν. 
Οὗ δάη. 1 9, 1 οὐ ἰηΐτα 94, 1. 

8 4, οἵ πλεῖστοι. Ἀρρο- 
5.110. ρανεϊῦνα, Οἱ, δάπ, ΠῚ 82,1 
ει 94,1 γοῦρθα ὅτε μὴ ὀλίγοι. 
-- ἐχώρουν. ἔχ ΒΡ ΓΙ ΟΥ̓ τι 
τοροίθηάαπι νἱάθιιν ἐπ᾽ οἴκου. Οἵ, 

᾿ 
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φυλακάς τὲ καὶ τὰ περὶ τὸ προτείχισμα, ὅσα ἦν 
ὑπόλοιπα, ὡς χρῆν ἐπιτελέσαι. 

91. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τ ἐφιβενθὶ 

ξυνελέγοντο ἐς τὴν Τάναγραν καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ ἃς Τάμαγραν, 
πασῶν τῶν πόλεων παρῆσαν καὶ ἠσϑάνοντο τοὺς ἊΝ ἀτανο 
᾿ϑηναίους προχωροῦντας ἐπ᾽ οἴκου, τῶν ἄλλων πείϑει μάχην 
βοιωταρχῶν, οἵ εἰσιν ἕνδεκα, οὐ ξυνεπαινούντων ποιεῖσθαι. 
μάχεσϑαι. ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἔτι εἰσί 
(μάλιστα γὰρ ἐν μεϑορίοις τῆς ᾿Ωρωπίας οἵ ᾿4ϑη- 
ψαῖοι ἦσαν, ὅτε ἔϑεντο τὰ ὅπλα). “Παγώνδας ὃ 

Αἰολάδου βοιωταρχῶν ἐκ Θηβῶν μετ᾽ ᾿Δριανϑίδου 
τοῦ “υσιμαχίδου, χαὶ ἡγεμονίας. οὔσης αὐτοῦ 
βουλόμενος τὴν μάχην ποιῆσαι καὶ νομίζων ἄμει-- 
νον εἶναι κινδυνεῦσαι, προσκαλῶν ἑκάστους κατὰ 

λόχους. ὅπως μὴ ἀϑρόοι ἐκλίποιεν τὰ ὅπλα, ἔπειϑε 

94, 1. -- φυλακάς ΕΝ ὦ ΤῈΣ 
ἐπιτελέσαι, εὐ ουδβίοαϊδβ, 
εὐ αὐϊάᾳφαϊὰ οἶτοα ρτορα- 
σμΔ6}]8 (ἀ 55 θη Υ Κ6) τὸ- 
ἰᾳφαθπτη 6556ΐ, αἱ (ἰ. 6. 48 0 
πιο 0) οοηἴιοΐα παι πὶ 6556, 
ὀοπδυϊ 6081. 

Οδρ. 91, οἵ εἰσιν ἕνδεκα. 
Οὗ, δὰ βοϊῃπι βοιωταρχῶν, πθῃ 
δὰ τῶν ἄλλων βοιωταρχῶν, 

᾿ Ψψ]ἀδίογ βρθοίασα, ΟΥἉ, ἀθ ΠπιμηθΓο 
ὈοΘοίαγοΠαγιπὶ Ηθγπι. Απίϊᾳα. ἅτ, 
18 179 δάπ, 10. Βοθοκὴ, [πϑουϊρί. 
1. Τ27 εὐ 729. Οἰίπι. Βαβι. Η6]]. 
ΤΡ, 407. ϑομποδιπᾶππ, ἀπίϊᾳα, 
αν. Πρ. 78. Ηοσο ἰϑημθι ΙοοῸ 
ἑπτά Ἰεσθηάιτι ε556 1]. 46. ΝΥ 1- 
Ἰατιοννε - ΜορΙ]δπά ον ἴῃ Ηδιτη, 
ΝΠ] Ρ. 440 οουϊοοῖέ, φιιοα 56ρίθπι 
ἰδηΐα πλ οἷν δι πὶ ἈπΧ Πα 98, 4 
ΤΡ ΠΊΟ ΡΘΗ Ρ, --- ἐν με0- 
ρέοις τῆς ᾿Ωρωπίας. Αδεον 
Οτορίαβ. δαΐθπι, ἀθ 40 5ᾶθρε 
ἴηι Βοβθοίοβ οἱ ̓ ΑΙμοπίθηβεβ ο6Γ- 
ἰδίαπι οϑί (οἵ, Μιι}}, Οτοθ μι. 
Ρ. 411 54ᾳ. Ηδγηι. Απίΐαα, αν, 
[8 179, ὅ εὐ αὶ ἰθὶ οἰται! βιιηι), 
ἰὰᾳηο Αἰβδηϊδπβίυπι οὐαί, Οἵ, Π 28, 
2 οἱ ἰηΐτγα ο, 99, --- Παγώνδας. 
Δρυὰ Ὀϊοᾶον. ΧΙ 69. 5ουϊθὶταν 
Παντοιάδας νοὶ Παντόδας. ϑεᾶ 
οἵ, ἰηΐγα ο. 98 οἱ 96 οἱ Αὔιθη, 

ῬΒυογαϊαϊ8 ΚΟ]. ΤΙ. ϑϑοῖ, 11. 

Υ 1. --- βοιωταρχῶν ἐκ 
Θηβῶν μετ ᾿Δριανϑέδου. 
ΤΠθρας ἰσιταν. Ὀΐη 05. ὈΟΘΟίδγ ΟΠ 85 
ἀαθαηί, ἰά φᾳοα σομ ἢ διαν οἰἴδ τη 
Ἰοοἱ5 Π2, 1 οὐ 1180, 8, -- καὶ 
ἡγεμονίας οὔσης αὐτοῦ. 
Αυδογὶταγ, Ρανγήοαϊα καί υἱταηιὶ 
βοιωτἀρχῶν καὶ ἡγεμονίας οὔ- 
σης αὐτοῦ (οἴ, ἀἀη. [ 68, 1) δι 
βοιωταρχῶν καὶ νομίξων ἰηΐον 
386. ἰπηρᾶπειν, Ηοο ἀπιιβαυΐϑατια 
ΡΥΔοβουγοι, βὶ ἡγεμον. οὔσ. αὖτ. 
ψΆ]6Γ 6 σὰ ἕμησ ἵστα ἢ ΘΥἷ τι πὶ 
ΡΘη685 ἰρβδαπι οὐδί σοηβίαγοι. 
Βοα γ6] ποη δἀάϊιο τότε βαᾶθπὶ 
νΘΥΘΟΡΙΠῚ σΟΠπὶπΠσ Πα ον απὶ γϑιϊ0 
ν᾽ ἀθίαν ῬγΓΟ δυΪ Ρ0556, 5[ ΠΟ ΘΠ - 
τἰδίπαπη ἀ αὶ πὶ ἱ πὶ Ρ 6 Ἶπ ΠῚ Ρ ΘΠ 68 
ἱρ5 πῃ 6586. ἰπίουρυθίθρθ ΝΟὰ 
Ἰῃτ6 6 ταν δα 6 πὶ οχ ἢἶβ, Ῥγδθίοι 
Ραφοπάδπι 501 15Π6 Αἰίοι' ΤὭΘΌΔητι5 
ΒΟδΟΙΆΤΟΙΙΟ5 8 οἰϊδπηὶ το αιιΐ 6Χ 
8118. οἰν τα 0115. ΟΥΕΪ 41115. ἐθπηρ οὐῖ-- 
θ05 ἱπρ θυ ααὶ Πα αονΐηΐ, Παγηα5 
[μ18556. νῖοϑβ [ογβιίδῃ 6Χ γΘΡΌΪ5 
99,1 ἤδη γὰρ καὶ τῆς ἡμέρας 
ὀψὲ ἦν οΟἸ]Θσογὶβ οουΐο ἰἈΠΊΘη 
ΓΘΠῚ ΠΟΙ ἀδπιοπβιγαη εἰ τ8. Οειο- 
ΥΠΠῚ ἃἰίθη δ ἀυυϊοα! τὴ δα ἡγεμον. 
ΠΟΤΊΘη ΠΟῊ 8 ΔΑἰτιΠῚ,--- ποιήσαι. 
Οἱ. ἀδάπ, ΠΠ 860, θ. -- πῶς μὴ 
ο, τὰ ὅπλα. Οοπβτπιατῦὶ ἢἷβ δα - 

11 
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τοὺς Βοιωτοὺς ἰέναι ἐπὶ τοὺς ᾿ϑηναίους καὶ τὸν 
ἀγῶνα ποιεῖσϑαι. λέγων τοιάδε. 

92. Χρῆν μέν, ὦ ἄνδρες Βοιωτοί , μηδ᾽ ἐς 
ἐπίνοιάν τινα ἡμῶν ἐλϑεῖν τῶν ἀρχόντων ὡς οὐκ 
εἰκὸς ᾿Αϑηναίοις, ἣν ἄρα μὴ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ ἔτι 
καταλάβωμεν αὐτούς, διὰ μάχης ἐλϑεῖν" τὴν γὰρ 
Βοιωτίαν ἐκ τῆς ὁμόρου ἐλϑόντες τεῖχος, ἐνοικο-- 
δομησάμενοι “μέλλουσι φϑείρειν, καὶ εἰσὶ δήπου 
πολέμιοι ἐν ᾧ τὲ ὧν χωρίῳ καταληφϑῶσι καὶ ὅϑεν 
ἐπελϑόντες πολέμια ἔδρασαν. νυνὶ δ΄, εἴ τῳ καὶ 
ἀσφαλέστερον ἔδοξεν εἶναι. μεταγνώτω᾽ οὐ γὰρ 
τὸ προμηϑές, οἷς ἂν ἄλλος ἐπίῃ, περὶ τῆς σφε- 
τέρας ὁμοίως ἐνδέχεται λογισμὸν καὶ ὅστις τὰ μὲν 
ἑαυτοῦ ἔχει, τοῦ πλείονος δὲ ὀρεγόμενος ἑχών 
τινι ἐπέρχεται. 

ΡΠ οἰ ΟΠΘγα Ἰοουίϊοηἶβ τέϑεσϑ'αι 
τὰ ὕπλα αἃ ΤΙ 3, 2 ρτοροβίϊδηι, 
οατα ΠΟΠΠ.}1]05. αὖ ἀνπᾶ 8 τη]]}- 
εἰθ5 οτάϊπο οοτηροΟβὶία ὑπθυθη αν, 
ἀὰπη ταϊϊαᾳαὶ ἰπθῦπηθ5 [οἷ, δάῃ. 
14, 8] δὰ ἱπιρβύδιουΐβ ΟΥΔΙ ΟΠ ΘΙῺ 
δυδίδηδπι ἰγθηΐ, στο! πα πθ η 405 
ἔαϊ856. ν᾽ θαπηιβ, ὈθπῈ ἀἰϊδβριίδί 
Ἄτῃ. 

ΘΔ. 92. Διαιρεῖται ἡ δημη- 
γορία αὕτη͵ τῷ συμφέροντι καὶ 
τῷ ὃ δικαίῳ, ὑποφαίνει δὲ  ὀλιγά- 
κὶς καὶ τὸ δυνατόν. ἡ μὲν πρό- 
τασις ἐξ ἐπιπλήξεως τῶν μὴ 
συνεπαινούντων μάχεσθαι" ἡ 
δὲ κατασκευὴ ἐκ διαβολῆς 
τῶν ᾿Αϑηναίων, ὅτι πανταχοῦ 
ἐχϑοοί: τὸ δὲσ συμπέρασμα προ- 
τρεπτικὸν εἰς τὰ πρακτέα κατὰ 
διορισμόν, τίσι τῶν ἀνϑρώπων 
ἔτι μᾶλλον προμηϑητέον. ὅ6}0]. 

81. μηδ᾽ ἐς ἐπίνοιαν... 
ἐλϑεῖν. Οἷἁ, ΠΙ 46, 6 οἱ ἰθὶ αάῃ. 
εἰ ἀθ χρῆν δάη. 39, 4. -- - δεὰ 
μάχης ἐλϑ εἴν. ΟΣ δᾶ. 1 
11, 3. --- ἐν ᾧ ἐν ἔδρασαν, 
οὐπὶ οπιηΐ Ἰθ60᾽ αἰὸ ἀερτο- 
ποπάαπηίαν ἐὰπὶ ἰδὶ (ἰ. 6. ἴῃ 
Ατῖςα, Οἵ, 91), ἀπά ρτοΐθοιϊ 
Πο5. 1118 ΓΘ τ απ. θινουβιιαίὶ 

πάτριόν τε ὑμῖν στρατὸν ἀλλό- 

56 ΘΠ 18 11Π|, 4 πὶ αἰίουα σ'6Πη6- 
γϑύϊτη, δἰίθγα 51} 6 1} αὐτὶ Θηπηῦϊἃ- 
αν, δοοοιηπηοαδία 6ϑύ ἀἰβουθρδη δ 
τ] ΟἀοΥιιπι, 6 48 οἵ, δάη. 1Π| 44,1. 

8 ὃ. νυνὶ δ᾽ οἷο, Ηδοο 60}- 
ὑρδυΐα ῬΟΠ ἢ ΠΕ ΒΡ ΘΥΊΟΥ ΡῈ. χρῆν 
μὲν... ἐλϑεῖν, -- ἀσφαλ 
στερον ἔδοξεν. Οορίία τὸ 
μὴ διὰ μάχης ἐλϑεῖν. -- οὐ 
γὰρ τὸ προμηϑὲς . τ. 11 
Ἵ προμήϑεια τοῦ μέλλοντος καὶ 
ἢ πρόνοια οὐχ ̓ ὁμοίου͵ χρήξει 
διαλογισμοῦ τῶν τὲ ὑπερμα- ἣ 
οὐντων τῆς ἰδίας γῆς καὶ τῶν 

ἐχόντων μὲν τὴν ἰδίαν, ὄρε- 
γομένων δὲ γῆς ἀλλοτρίας καὶ 
ἐπιόντων. ἐμφαίνει δὲ οτι, χρὴ 
ἡμᾶς ὑπερμαχοῦντας τῇ ἡμῶν 
αὐτῶν τόλμῃ χρήσασϑαι καὶ 
ἀπονοίᾳ μᾶλλον ἥπερ λογισμῷ. 
Θ6Π01. ϑϑηϊοηιία {Ππδιθδίιιν δἰ πὶ Ὁ 
ἴοοο 1 80, 4, ἀϊοεπάϊ βδϑηι5 10- 
γισμὸν ἐνδέχεσϑαι ΑἰΤαϊ ΤῊ 10, 
1, Απιθ οἷς οορίίαπάο Βα ρΡίΘ ἣν 
τούτοις Ρδυϊίουατι τούτῳ δϊθ. 

. ἔχει! 
Οὐ 5᾽ηο  Παὐϊπὶ ἶὸ Αἰμδηϊθηβοθοο 
ἀοβίσπϑηίαν, ἴΐθῖι αὐ Ῥϑα]Ὸ δηίθ 
ἰὐδηβὶτβ. ἣὺ Ὁ αηΐνθυβα! οηὰη- 

ὅστις. --- καὶ ὅστις. 

εἰαπαϊὶ πιο ἃ ϑ᾽ πα 6 ΠῚ. 
8 8. πάτριον. ΟἹ βἅη, ἐν 

- 
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φυλον ἐπελϑόντα καὶ ἐν τῇ οἰκείᾳ καὶ ἐν τῇ τῶν 
πέλας ὁμοίως ἀμύνεσϑαι. ᾿4ϑηναίους δὲ καὶ προσέτι 
ὁμόρους ὄντας πολλῷ μάλιστα δεῖ. πρός τὲ γὰρ 
τοὺς ἀστυγείτονας πᾶσι τὸ ἀντίπαλον καὶ ἐλεύ-- 

ϑερον καϑίσταται, καὶ πρὸς τούτους γε δὴ οἱ καὶ 
ἡ τοὺς ἐγγύς. ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄπωϑεν πειρῶνται 
δουλοῦσϑαι, πῶς οὐ χρὴ καὶ ἐπὶ τὸ ἔσχατον ἀγῶ- 
νος ἐλϑεῖν (παράδειγμα δὲ ἔχομεν τούς τὲ ἀντι- 
πέρας Εὐβοέας καὶ τῆς ἄλλης Ἡλλάδος τὸ πολὲ 
ὡς αὐτοῖς διάκειται). καὶ γνῶναι ὅτι τοῖς μὲν 

σαρ. 99. ὃ 4. ἀπωϑεν. 
ἄποϑεν. ΟἿ 54. ΠΠ 111], 1. 

128, 1. - προσέτι ὁμόρους 
ὄντας. Τππον ἀϊά65. ᾿ρ56 βιδιϊπη 
ἩΠαΒιγαί, Οὗ, ργδθίοεγοα 46 υἱοὶῃΐβ 
αἀἰοία ΥἹ 88, 1. 

8 4. πρός τε γὰρ. .καϑ'- 
ἐσταται. Τὸ ἀντίπαλον {Π}} 
βιδιθοίαηι, ἐλεύϑερον Ρταράϊοα- 
ἵστη. Ῥτοριῖο Ἰδτπιγγευθα γδ]θηΐ τὸ 
ἀντίπαλον εἶναι γίγνεται ἐλεύ- 
ϑερον, ἐστὶν ἐλεύϑερον, ϊ. 6. 
᾿Ιθογῖα5. πἰζϊίαν τῷ εἶναι 
ἀντιπάλους. Βεπ6 Ηδα5.: αδἀ- 
γΟΥΒῸ5. {Ἰηϊτ1π|0ὸ5 ᾿ἰθογ8 8 
οἸλημΐϊθαβ ἴῃ 60 ροδβίία 6ϑ8ἴ, 
αὖ 1118 δ ϑσγιϊα νἱτίαϊα 0Ὁ- 
βἰβίαπι, Τὸ ἀντίπαλον ΘῃΪπὶ 
ΟὉ Βᾳρθγίογα ἢΪο ΠΟ Δ 64 88}}- 
ἴδ  6τὴ νἰγὶ πα πη, 564 ἃ ΠΙπὶῈΤ 
τὰ τὸ ἀντιπαλαΐίειν Ρᾶτᾶ- 
ὑπ τη ἀοθοὶ ἀδβίρπδτο, Βοίθ ᾿βτ ταν 
ἴᾶτὴ 56:0]. οἵ γὰρ πρὸς τοὺς 
ἀστυγείτονας͵ ἀντιπαλαΐίοντες 
καὶ ἀντιμαχόμενοι καὶ ἐλεύ- 
ϑεροί εἶσιν. --- γ:: δή. ΟΥ, ἀἅη. 
18, 2. Ξ οἱ καὶ μὴ τοὺς 
ἐγγὺς, ἀλλὰ καί οει. Ῥοβι 
μή 5ΒῈΡΡΙθπάππι εϑὲ μόνον, 4υοὰ 
5δθρίτι8 ροϑί Πρ ί 116 Πὶ ΒΘ αθηΐθ 
ἀλλὰ καί ἴϊὰ ΟΠ εἰυατ, αὐ πηθτη- 
γάτα ΟΡΡοβίίππι τηβῖοῦθ νὶ οἴθνα- 
{ὰγ, Οἵ, Χοη. Μεπι, 11 8, 8. 6π,, 
ΧΧ 14. ΧΧΗ͂Ι 49. Βινδὶ ΟΕ] ]ον, 
αυοᾶ δάἀάϊιο μόνον ποῃ μή, βοά 
οὐ 50γῦ1 ἀφθθυϊββα ἀϊοῖς, Οὗ 1] 
82, 1. Π θ2, 8. Νὰπι μή ροβίίυπι 
εβί, φιοα πἷς ποὴ βίπραίαγε αυοᾶ- 
ἄδτῃ ἰδοίιαπι, 564. αυ8} 188 ῬοίϊὰΒ 

Τ. Τ᾿. αὶ. Μοβαι. πὶ. Βεκᾷξ. 

βἰρηϊδοαίασ, Νοβ: 5016} 86. 
ΘΙ ἢ 6. Οἵ, Κυαθρ. τ, 8 67, 4 
δάη. 8, Θαϊ 83)ά6ο, πε ἀϊοδτῃ 
Ρτορίπαᾳιοϑβ, 568 οὐΐϊϑιῃ τα- 
τη οΐοβ βΒιυθίρογε 608Π8ἃ ἢ- 
ἴπν, ἱπιογργοίαιαγ Ηδϑοκ. ; 86 
8011π|5 μή ΡΓῸ ἀυδθιιβ ρα άθα 5 
μὴ ὅτι ΡοΒΙ ΘΧΘΙΉΡ Ια ἀοβίάθγα- 
τηῖι5. --- ὡς αὐτοῖς διάκει- 
ται, αποπιοάο 65 Τ65 856 
παρθθδηΐ. Οριίππθ Κυπθρον οοη- 
ἴεγι Χθη. Απαῦ. ΝῊ 8, 17 ἄμει- 
νον ὑμῖν διακείσεται. Ὅοοαυ- 
τηθηΐο (γᾶυποηάθ8 Βοὶβρ 6]. 
Οἷ. ΠΙ 839, 8) ἰσίίαν Ῥαροηάδ5 
ἀἸοῖν 1115. 6556 τυ απι ΘΟπαϊοΐοη 611, 
4υδ ΕἸΟΘΘΗΒ65 εὐ ΓΘ 4 88 ατδο- 
οἶδα τηαχὶπηᾶ 815 υἱᾶίαγ, ΝΟ 
Ἰῖσθὲ βαρ! οαγο: ἀπ οσιοαο (π|ᾶ- 
χἰ πη γοϊΐαϑα ἀταθοῖδθ ρα γ5) ΘΥ 9 ἃ 
605 (Αἰμεομίθη865) δὶς αἰΐοοίδ, 
ααΐα οταῖοῦ Θχθηρ]α να]ΐ δίεΡγο, 
4.86 ἀοοοδπὶ ἴῃ βου! ἴδῃ τϑαϊρὶ 
6058, 4πὶ ποη ἴπ δχίγοηιδτη ἀἰηη]- 
ΘΔΙΙΟΠ6ΠῚ Δάν 6Γ588 Αἴπθπ, ἀεβοθη- 
ἀδηι. Νεβαιθ τηᾶρὶβ ῥ᾽ δοθὺ υ8ι10 
ΘΟΓῸΠΙ, απ νουϊαπί: απο οἀ 0 
8Ὁ 615 (Δυμθμ!οπβῖθι5) Βαθ118 
δἰῖ, ἴα αὐ δεάκειται γτὸ δια- 
τέϑειται δοοϊρ᾽αίαν (οἴ, δάη. 1Π 
45, 8), ααοπίδπι δα ᾿παϊοαπάδιῃ 
Ραββίναπι ψθγθὶ ἱπίγϑηβι νι ποίϊο- 
ΠΟΠῚ ὑπό ργαβροβιιοπα νἱάἀθίυν 
ΟΡὰΒ 6886. Οογία ἀδίϊνυβ ἴῃ ἢ0Ο 
ἀϊοθπαϊ σϑποῦθ ἰυᾳβίο ΟὈΒΟΌΓΙΟΡ 
εβί, - τοῖς ἄλδθας (αἀνετ- 
508 ΘΟοἴ6 05)... ποιοῦνται. 

11» 
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ἄλλοις οἵ πλησιόχωροι περὶ γῆς ὅρων τὰς μάχας 
ποιοῦνται, ἡμῖν δὲ ἐς πᾶσαν, ἣν νικηϑῶμεν, εἷς 
ἔρος οὐκ ἀντίλεκτος παγήσεται: ἐσελϑόντες γὰρ 

βίᾳ τὰ ἡμέτερα ἕξουσι. τοσούτῳ ἐπικινδυνοτέραν 
ἑτέρων τὴν παροίκησιν τῶνδε ἔχομεν. εἰώϑασί τὲ 
οἵ ἰσχύος που ϑράσει, τοῖς πέλας, ὥσπερ ᾿4ϑη- 
ναῖον νῦν. ἐπιόντες τὸν μὲν ἡσυχάξοντα καὶ ἐν 
τῇ ἑαυτοῦ μόνον ἀμυνόμενον ἀδεέστερον ἐπιστρα- 
τεύειν, τὸν δὲ ἔξω ὅρων προαπαντῶντα καί, ἣν 
καιρὸς ἦἧ. πολέμου ἄρχοντα ἧσσον ἑτοίμως κατ-- 
ἔχειν. πεῖραν δὲ ἔχομεν ἡμεῖς, αὐτοῦ ἐς τούσδε" 
νικήσαντες γὰρ ἐν Κορωνείᾳ αὐτούς, ὅτε τὴν γὴν 
ἡμῶν στασιαζόντων κατέσχον, πολλὴν ἄδειαν τῇ 
Βοιωτίᾳ μέχρι τοῦδε κατεστήσαμεν. ὧν χρὴ 
μνησϑέντας ἡμᾶς τούς τὲ πρεσβυτέρους ὁμοιω-- 
ϑῆναν τοῖς πρὶν ἔργοις, τοὺς τὲ νεωτέρους 
πατέρων τῶν τότε ἀγαϑῶν γενομένων παῖδας 
πειρᾶσϑαι μὴ αἰσχῦναι τὰς προσηκούσας ἀρετάς, 
πιστεύσαντας ὁὲ τῷ ϑεῷ 

ΟἿ 1 122,2, -- ἡμῖν δὲ... 
παγήσεται. ϑϑηίθηία Πᾶθο 
αϑῦ: ὑθυτηϊηὶ ΠΟβίγϑ8 ΘΥΓ8 6 
8Δὺ Αὐποηϊθηβῖθιβ νἱοίουνϊ- 
θῈὰ5 πᾶυὰ ἀυθ1ο ᾿ἴτ8 οοηϑδ ϊ- 
ἰὰθηύατ, υαὐ οίᾶ [1ΠΠΟΥ τ 
στὸ οοπεϊηθαίαν, Ἐς τὸ- 
ΒΡομαθὺ ποϑίγο ἂν. Οἵ. ΠΕ 18, 8, 
Οδίθγαπι βου ρον οὑπὶ 8 ει ἃ απἃ- 
ἀδπι ἱγοπῖα γνοοαθα]ο ὅρος [πα]. 
Οἵ. 4. ΠΙ 18, 1. 

8 ὅ. τοσούτῳ ἔχο- 
μεν] τοσοῦτον ἡ τούτων γειτ- 
νίασίς ἐστι φοβερώτερον ἥπερ 
τῶν ἄλλων οἷς γειτνιῶμεν. 680). 
Ἑτέρων επὶηι οϑὶ τῆς ἑτέρων 
(παροικήσεως). Οὐ. Μαιμ. αν. 
8 468, -- τὸν ἡἠἡσυχάξοντα 

-. ἐπιστρατεύειν. Οἱ, ἀάπ, 
δύ, ὥ. --ὀ τῇ ἑαυτοῦ. Οὐ, δάῃ. 
Ι 44, 1, -- κατέχειν. Ὀυρίιϊα- 
(0, ᾿ναϊοδίπο ΒΌΡΡΙοίο 6Χ βαρθ- 
τἰουῖθυ5 ἀδνο πολέμῳ Ὁ 6110 
ΡΥθ γα (οἴ, 1 108, 4ἡ, 8 τ- 
ὑπ 6 Γγ6, 8 δϊηοτο, Ηοο βἰπι- 
ΡΙϊοῖὰ8. νἱάθίαγ, ψοῦρα ἧσσον 

πρὸς ἡμῶν ἔσεσϑαι, οὗ 

ἑτοίψφως κατέχειν Πἴηο ἀε- 
ΡΓΟΠΊρ51556. ϑυϊάδπι ποὺ δἀηοία- 
γαηῦ οἷτιθ ἰπ θυ γοίοβ. Πολέμου 
Ξ- μαχῆς. 

86. πεῖραν... ἐς τούσδε. 
ΟΥ, ΠῚ 11, 6. -- νικήσαντες 
ἀπ: αὐτούς. Οὗ 1118, 2, πᾶς 
Βοροίοϑ ὑπὸ ἐπιϑέσϑαι ΔρΡαγοί, 
-- ἡμῶν στασιαξόντων. Ὦς 
ἴδὸ τὸ 1 108, 8. πἰ}}}} Ἰϑρίναν. 

8 1. ἡμᾶς τούς τε πρε- 
σβυτέρους οοἰ. Ἀρροβίιϊο ἀἷ5- 
{ἰθαίνα. --- τοῖς πρὶν ἔρ- 
γοις. Ῥον Ὀγθν} ! οα θη 8 1 48 - 
ἄδτῃ ΠΟΙΆ Π 65 ΟΌΠῚ ΓΘθ 5 Βα ηΐ ΟΟτα- 
Ῥᾶγδίϊ, αὖ βδθρίιδ ΓῸ8. ΠΟΣΑΪ ΠΙΙΠῚ 
Οοαπὶ ᾿ουἰηῖθι5. ΟἷἉ, δάπ, 1 11, 2 
οὐ θΙ!. δὰ ϑορὶι. ΟΟ, 880. --- 
πατέρων ..ω. παῖδας οὐπὶ 
πειρᾶσαι ἴα η 6, ΝοΒ: ἃ Ι 5 
ΒΌΠΠ6. -- πρὸς. ἡμῶν ἔσε- 
σϑαι. ϑαρρ!. αὐτόν, ϑονίρβιυς 
δαίΐοπι ΤΊΝιογ ἀἸἀ65 ἰίδ μὲν ἐπεξ- 
ἥἤγησιν, αυἷᾶ, 8ὶ τὸν ϑεόν ἀἰχῖὶβ- 
86, π0η Ροίονϑι ἃα πιστεύσαντες 
ν θὰ πὶ ἀρίθ γοΐθυγα ἀϑιϊναπι τοῖς 
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τὸ ἱερὸν ἀνόμως τειχίσαντες νέμονται, καὶ τοῖς 
ἱεροῖς. ἃ ἡμῖν ϑυσαμένοις καλὰ φαίνεται, ὁμόδε 
χωρῆσαι τοῖσδε καὶ δεῖξαι ὅτι ὧν μὲν ἐφίενται 
πρὸς τοὺς μὴ ἀμυνομένους ἐπιόντες κτάσϑων, 
οἷς δὲ γενναῖον τήν τε αὑτῶν ἀεὶ ἐλευϑεροῦν 
μάχῃ χαὶ τὴν ἄλλων μὴ δουλοῖσϑαι ἀδίκως. 
ἀνανταγώνιστοι ἀπ᾽ αὐτῶν οὐκ ἀπίασι." 

1 98. Τοιαῦτα ὃ Παγώνδας τοῖς Βοιωτοῖς παρ-- οἵ τε Βοιω- 
αινέσας, ἔπεισεν ἰέναι ἐπὶ τοὺς ᾿᾿ϑηναίους. Ἀσὰ οτος ΤΣ ΤΟΣ 
κατὰ τάχος ἀναστήσας ἦγε τὸν στρατόν (ἤδη γὰρ κρον κά γμος τ 

καὶ τῆς ἡμέρας ὀψὲ ἦν). καὶ ἐπειδὴ προσέμιξεν β, οτῶν δι(6- 
ἐγγὺς τοῦ στρατεύματος αὐτῶν. ἐς χωρίον καῦ-- κοσμος. 
ίσας ὅϑεν λόφου ὄγτος μεταξὺ οὐκ ἐθεώρουν 
ἀλλήλους, ἔτασσέ τὲ καὶ παρεσκευάζετο ὡς ἐς μά- 

5. χην. τῷ δὲ “Ἱπποκράτει ὄντι περὶ τὸ “4ήλιον ὡς 
[αὐτῷ] ἠγγέλϑη ὅτι Βοιωτοὶ ἐπέρχονται, πέμπει 

81. κταάσϑωσαν οοἀ4. Οἵ, 54. ΠῚ 89, 6. 
δι βώες Αὑρ, ΟἹ, δη. ΡᾺ]. αν. 8]. αὐτῶν. Οἵ, δάη. 1 17, 1. 

98. ΒΗ: καὶ ἐπειδή. ΟΔ55, Αυρ, ΟἹ. δ η. Ραὶ]. (ἀρυὰ 
ἀρος Ἵν ναὶ, Μ. Ἡ. Ὦς 1. Ταιρᾷ,. πὶ. χαὶ ἐπεὶ δέ, Τδυτ, ΑΥ, 
Οἰν, ἐπεὶ δέ, αὐτὰ βουϊρίαγα γτϑοθρία ΒΚ. ἱπιθυραποίϊοποπι ἴῃ 5ὰρε- 
γἹΟΥθ.5 τηαϊανὶ, 

ἱεροῖς. θὲ πρός ΡΥδθροϑιοπα 8}. 98. 51. προσέμιξεν 
51. ἰϊοσαπὶ ΨΠΙ 71, 2. οἵ, δάη, Π 80, ὅ. --- ἀνόμως 

τῆς νέμονται. Οἵ. ᾿Ἰηΐτὰ 97, 2. 
-- πρός. Οἵ, δάῃ. 1 80, ὅ. -- 
κτάσϑων. Ὅτι οναιϊοπὶ τεϑοίδε 
ΡΓδθῆχιπι 6586 οθηβοὶ Μδίίῃ, ἅτ, 
8 624 ρ. 1495. Οἵ, Ραα!], δὰ ΤῊ688. 
Π 8, 10 παρηγγέλλομεν ὑμῖν 
ὅτι, εἴ τις οὐ ϑέλει ἐργάξεσϑαι, 
μηδὲ ἐσθιέτω, εἰ Χει, Ογτ. ΠῚ 
8, 28. ΟὈβίαι ἰδ θη Ἀ]Ια αδίεπιι8, 
«ἰιοᾶ πο σορ᾽ιαία ογαίΐοπα τροῖα 
ἈΡΌΟΥΘ5. δαπὶ Βεοαπάδα ΡΘΥΒΟη86. 
(υᾶγα ΠΟ ΘΧθΡ τὴ δα δίῃ. ατ. 
8 ὅ11, δ Ὁ τοΐδγτὶ τηϑ] τη. ΟἿ, 
ΒΘΓΠΝ, Βγπί, ρ. 898. Μοὰιυβ 
ΔαΐΘ πη. Θϑὲ ΘΟΠΟΘΒΒΙν 8, --- γεν- 
ναῖον ἤγουν πάτριον καὶ 
ἀπὸ γένους. ὅ.Π0], Οὗ, στ. Π. 
δὴ 268. ΡΙπά, Ργι!. 8, 44͵ 
ἀπ᾽ αὐτῶν. Οἱ, ἀᾶπ. [Π 13, Ὡς 
-- ἀπέασι. ΟἿ, αἀπ. 89, 4. 

γγῦς. 
Προσέμιξεν 65: Δοοο55ι., Οἵ, 
118, 1. -- καϑέσας, 51 51- 
βίεηβ, -- ἔτασσε 56]]. τὸν 
στρατόν. ΟἿ, Τκποὶ. Θποτηοά, Ὠἶδι, 
510 ΘΟΠΒΟΓ, 60. 
8 2. τῷ δὲ Ἱπποκράτει 
ον ὡς Ἰαὐτῷ] ἠγγέλϑη. 

Ἀοάππάαι αὐτῷ, αυοὰ ἱπᾶε εχ- 
ΡΙΪοαπᾶ πὶ 6886 Ρυϊδηὶ, «αὐοὰ 
ἀυρ]εχ ἸΙοφπεπαὶ Βθηι8., τῷ 11π- 
ποκράτει ὡς ἠγγέλθη, εἰ ὁ 
Ἱπποκράτης, ὡς αὐτῷ ἠγγέλϑη, 
ΟΠ αΠΟαΠῚ βῖνα 80 110 δὰ Ποὺ 
ὑγϑηβιίαβ ἰδοίιβ δύ, ϑὅθα ἢδθο 
ἸΠίθγΡ θίδ 110. ὁὰπι ΘΧΕΠΊρΡ} 8 ρᾶ- 
ΓᾺΠῚ ΟΠ ΠνΙηΘίΌν, αὐτῶ (τῷ 4η- 
λέῳ) ἐπέρχονται ροιϊιι5 Ἰπηδθη- 
ἀὰπὶ εβέ, αὐ ἰηΐτα ἀϊοϊλαν ἐπίοι 
αὐτῷ. ᾽δαπι δαίοπι Ῥαροπάδβ 
ῬΓΟΡῈ. δχβγοί τη ΑἸΒΘπἰΘπβί πὶ 
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ἐς τὸ στράτευμα κελεύων ἐς τάξιν χκαϑίστασϑαι, 
καὶ αὐτὸς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπῆλϑε, καταλιπὼν 
ὡς τριακοσίους ἱππέας περὶ τὸ “ήλιον, ὅπως φύ- 
λακές τε ἅμα εἶεν, εἴ τις ἐπίοι αὐτῷ. καὶ τοῖς 

Βοιωτοῖς καιρὸν φυλάξαντες ἐπιγένοιντο ἐν τῇ 
μάχῃ. Βοιωτοὶ δὲ πρὸς τούτους ἀντιχατέστησαν. 
τοὺς ἀμυνουμένους, καὶ ἐπειδὴ καλῶς αὐτοῖς εἰ-- 

χεν, ὑπερεφάνησαν τοῦ λόφου καὶ ἔϑεντο τὰ ὅπλα 
τεταγμένοι ὥσπερ ἔμελλον, ὁπλῖται ἑπτακισχίλιοι 
μάλιστα καὶ ψιλοὶ ὑπὲρ μυρίους, ἱππῆς δὲ χίλιοι 
καὶ πελτασταὶ πεντακόσιοι. εἶχον δὲ δεξιὸν μὲν 
κέρας Θηβαῖοι καὶ οἱ ξύμμοροι αὐτοῖς" μέσοι δὲ 
““λιάρτιοι καὶ Κορωναῖοι καὶ Κωπαιῆς καὶ οἵ ἄλ- 
λοι οἵ περὶ τὴν λίμνην᾽ τὸ δὲ εὐώνυμον εἶχον Θε-- 
σπιῆς καὶ Ταναγραῖοι καὶ Ὀρχομένιοι. ἐπὶ δὲ τῷ 

΄ 

8 8. ἀμυνουμένους 6Χ Κνυδροιῖ εὐ Ποῦτδοὶ, αὶ ΠῚ 88, 4 οἱ 
ΤΥ 120, 8 οοπιρατῖϑί, οοπίοοίαγα τεοθρὶῦ ΒΕΚΚ, Ψα]ροὸ ἀμυνομένους. 

δοροθβϑιβδϑί, ααἱ ἀθοθη) βίδα 115. ἃ 
6110 ἀθογαὶ (90,4), μαϊο οχϑγοϊταὶ, 
0 Ποῖ οἱ ΗἸρροοναιὶ ἱπηρδίιιβ 
Δ Ὁ ΠΠ1ο ἱπιρεμᾶάθραί, Ουδτε αὐτῷ, 
βῖίνα δὰ ΗΙρροογδίθπη ῖνε δὰ 
Ποιατη βρθοίαί, ἢθοο ἰοῦ ΠΟῚ 
φυκάγαι ιἀθίαγαιθθ. εχ Ῥγοχίπιο 
ἐπίοι αὐτῷ τηδυρὶ πὶ δἀβουὶρίυτη 
ἰπίαιιο Ιοοὺ ἱπ γΘΓΘΟΡΙΠῚ 56. 16 ΠῚ 
ἱπηπηῖρταβδα. -- Οἐς τὸ στρά- 
τευμα. Οὗ, δάη. 1 151, 8. 
ἐπῆλϑε, δάνοπὶί, --- ἐπι- 
γένοιντο, ΒΌΡουν θη Γθη 
8 8. ὑπερεφάνησαν τοῦ 

λόφου, ἴῃ 50Π|Π10 60 116 ἃ Ρ- 
Ρᾶγυθγαηί, Οἱ. 8.1 οἱ 96, 1. 
--τεταγμένοι ὥσπερ ἔμ ελ- 
λον. ϑυρρ!. τάσσεσϑαι. ΟἿ. 
Κυυδρ, δὰ Ὀίοπ, Ρ. 118 οὐ Ατση., 
αοἱ Βοροίοβ δα δοῖθηι πηπίϑ τὴ 
δῦ. {ΠΡΟΣ θ 8. ΔΟσΟΙηΠ ΟἀδηἃπΠὶ 
ΟΠ 6886 ΘΟϑοίοβ ἢΪ5 γΘΓθῚ8 β'σηϊ- 
ἤσαυῦὶ ἀοοεί. ὕδίθγυμη αὐἰίθηθ 
ΠῸΠΊΘΙΟ5 ἀδοίν !οοβ, ἀθ ααϊθὺ8 
οἵ, δάπ, 1 18, Θ6. εϊηάθ ἀθ 
τηδρηἰλαἀῖη 6 Θχϑγοϊ 8 Βοθοίογιηι 
οἵ. ιοὰ, ΧΗ 69. -- πελτα- 
σταί. ἨΗοβ ῥγϊπηοβ νἱἀθυὶ οδδδ 

Ροἰταβίαβ, 41 ἴῃ οἷν ται ἀτϑθοῖδθ 
ΡτΓορυῖαα σοτηπιθπιουθηΐαν, 860 - 
ταῦ ΨΊΒΟΠοΥ ἴῃ Μα5. Ηεὶϊν. Ϊ Ρ. 408, 
Οὗ, δάη. 11 29, 5. 

8 4. δεξιὸν κέρας. 6 
ΔΥΓΘΌ]Ο ΟἸἶ580 οἷ, δάῃ. Ι 48, 4, 
δ τὸ θίοᾶ, ΧΠ Τ0. -- οἵ εὐμ: 
μοροι αὐτοῖς. Ἀεοθη τ ογῸ5 
ΟἸΊΠ65. ἱΠΙΘ ΡΥ θίϑ μ ῸΣ τοὺς ξυν- 
τελοῦντας ἐς αὐτούς, ἰ. 6. 
Βοεοοίοβ ὙΠορθαπὶβ οοπίτνὶ- 
θαΐῖο5 (οι Βυ θ᾽ 6 οί0 5); οἰθηΐτῃ 
Βἰ πα ἘΠ τοὺ ἴῃ οἰν ταίθ Αἰιϊοα ξυμμο- 
ρίαι αἰϊοὶ ξυντέλειαι ἀϊουπίαν, 
Οδίθυιτη. νἱα. δάπ. 760, 8 εἱ οἵ, 
πάρουν ΒΟΘΟΚΠ, Οεοοη. οἷν. ΑἸΠΘη. 
Ι.Ρ. 722 5ᾳ. Μι8}}. Οτομομι. 
Ρ. 408. ΟἸῖπι. Εαβι, Ηδὶ}, Ρ. 408 
οἂ, Κτιυθρ., Ταϊθβ δὔδηΐ 6. ὁ. 
Ῥανδβορῖϊ, ΤΠΘΥΔΡΠΘΙΒ68) Ῥείθο- 
ηἰϊ, Μιὰ, ϑέγαν. 408.-410. τ᾿ 
μέσοι δέ οει. ϑίπιὰ! δυᾷὶ 
ἦσαν. ΜΝ αιϊαία δύ θηϊπὶ οὐϑίϊο. 
ΟΥ 1 48, 4 εὐ Το. Ηἰδὶ, ΠῚ 22, 
- λέμνην. Οοραϊάοπι. - ἐπὶ 
δὲ τῷ κέρᾳ .. . ἦσαν. Ὅε 
τὸ ΘΟ ᾿δι. Βαεβι, οἱ 
ΚοροΙΙ, Ηϊβι. τοὶ πιῖ!. θγ. Ρ. 148. 
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᾿χέρᾳ ἑκατέρῳ οἵ ἱππῆς καὶ ψιλοὶ ἦσαν. ἐπ᾽ ἀσπίδας 
δὲ πέντε μὲν καὶ εἴκοσι Θηβαῖοι ἐτάξαντο. οἱ δὲ 
ἄλλοι ὡς ἕκαστοι ἔτυχον. αὕτη μὲν Βοιωτῶν 
παρασκευὴ καὶ διάκοσμος ἦν. 

94. ᾿ἡϑηναῖοι δὲ οἵ μὲν ὁπλῖται ἐπὶ ὀκτὼ πᾶν ᾿Αϑηναίων 
τὸ στρατόπεδον ἐτάξαντο ὄντες πλήϑει ἰσοπαλεῖς τούς παρα. 
τοῖς ἐναντίοις, ἱππῆς δὲ ἐφ᾽ ἑκατέρῳ τῷ κέρᾳ. ψιλοὶ κελεύεται 
δὲ ἐκ παρασκευῆς μὲν ὡπλισμένοι οὔτε τότε παρ-- ἴοἷξ ξιλνς 
ἤσαν οὔτε ἐγένοντο τῇ πόλει" οἵπερ δὲ ξυνεσέβαλον 

-- ἐπ ἀσπέδας πέντε Ἰάεοδ  ΦΟΥΣ 85; 3. ἘΧΘα ΤΑ Δθ. Π 17: 

.- 12, ΞΒΥΓΔΟΙΒΆΠΟΓΙΠῚ 

εἴκοσι. ,, Πότερον τὸ βάϑος 
ἦ, τὸ πλάτος; τὸ βάϑος ἔοικε" 
οἵ γὰρ ᾿Δϑηναῖοι, φησὶ παρα- 
κατιών [94,1], ἐς ὀκτὼ ἐτά- 
ξαντο ὄντες πλήϑει. ἰσοπαλεῖς 
τοῖς Βοιωτοῖς εἰ γὰρ τὸ πλά- 
τος ἐπὶ ὀκτὼ ἦσαν ᾿Δϑηναῖοι, 
εἶεν ἂν οἵ αὐτοὶ τὸ βάϑος 
μικροῦ δεῖν ἐς χιλίους" ὃ καὶ 
πάντη ἄτοπον" “ Δούκας. 6 
Δἰυἰτααϊη6. δοῖθὶ. 89] διατὶ δχ ὶ- 
τ} Ιοοο ὙΠ 79, 1 ρῬϑιβρίοὶ δά- 
ποίαι Κἰβίθῃ), Ἀιοῖθβ δπίθιῃ ταθ- 
ΘΟΓῸΠῚ δια γΆγῸ 5815 ἀθηβᾶ ουδί. 
18 591. ΟΙαν ββὶ μηδ Ρυρῃδὶ Τιοποίνοα 
ΤΠΘΡδ πὶ ααϊηαπᾶρθηοβ ἐς βάϑος 
Ἰη5ΓΌΧΘυΠ.. Χρη. Ηδ]]. ΥἹ 4, 

8.0 165 ἴῃ 
ῬΥΪηᾶ Ῥαρηδ, αυ8πὶ οππὶ ΑἰΠ6- 
ὨἰΘηβὶθι5. Γδοθυηΐ, ἃ ἴγοπίθ ἰη- 
ἸΓΟΥΒῚῚ5. ἴῃ 56Π08 ἀ6)05 ΟΥΪπΠ65 
ΡΠΙΔΙΟΓ ἢ Ρϑίοθαὶ (Το, ΥἹ 67, 
2), οδάοπιαιιθ υδἰϊαία ῬΠαΙ Ωρ ΙΒ 
Μαοραομπίοδο ογαύ αἰνὰ. (ΡΟ. 
ΧΥΪΙ 18.) ---- Οοηῖνα ΑἰΠδηΐθη- 
565 οἱ Τιδοραδοιηοηὶ θ6}10 Ρεϊο- 
ῬΟΠηΘβῖδθ0 Ρ]θ απ] 16 ϑοΐθ ΠῚ 
5ΒΌδτη ἰἰὰ ᾿ΠΒ γα Χχϑραηΐ, αὐ τὸ βά- 
ἅδος οἷὰβ οοίοπο5 ΠΡ σαὶ τα {68 
οοηιίπογοί (ΤΊυο. ΤΥ 94,1. Κ 
68, 8. ΥἹ 67, 1), φυδηηατιδη) ρο- 
βίθαἃ [[δοραἀδοιηοηὶϊ οοηΐντα ΤἼ6- 
θᾶπο5 ἃρυᾷ 1 οποίνα οὐ 10] δοῖθπὶ 
ΒΔ ΠῚ ἀδηβιοῦῖθ5. οταϊηϊθηβ ἰη- 
βίγυχοναηΐ, (Χοπ, Η6]]. ΝἹ 4,12)." 
Αση. Οἵ, Βυσβί. οὐ ΚΟΘΟΙΙ, 1. ἃ. 
Ρ. 118 544. ᾿φσπίδος Δοοδθα]ο, 
αῤ 1101, 5: 5 βοδη αν οἵ ἀσπιδη- 
φόροι, ὁπλῖται. 
8 ὅ. ὡς ἕκαστοι ἔτυχον. 

-- διάκοσμος. Ῥοειίοιπι Τπα]6 
ἃ ΠΟΏΠῺΠΠΪ5 ΔρΡΘΙ αν; Θοάθηι 
ΘῃΪηῖ οϑάἀθπὶ Υἱ δὶ διην Ατὶ- 
βίοι. ΤΠΘορ}ν. ΡΙας. Οὗ Βίθρῃ, 
ΤἼ65. ΠΟΥ. 
τς Ὅχ ἢ ᾿ϑηναῖοι 

δὲ οἵ μὲν ὁπλῖται. ΟἿ. ἀἅπ, 
11, 1. --- ἐπὶ ὀκτῶ. Οὗ, δάῃ, 
983, 4. -- πᾶν τὸ στρατό- 
πέδον τὰ οἵ μὲν ὁπλῖται ἀρρο- 
βίαπη ὁπλιτῶν στρατόπεδον 
ἀεθεὶ 6586. -- ἰσοπαλεῖς, Εἰδὶ 
πανδημεί φΡνοΐδοι δὐᾶηὶ Ὁ. 90, 
αποὰ συγ, αυδην 18 βθοπηάιιπὶ 98, 
8. ΟἰγΟΙΕΡ. βθρίθμη. Π1Π1|ὰ ἔιιῖ558 
ΟΧΙβι πη ηαϊ βἰης, οὐ 1Π 18 
ΘΟΠΟΙΠ Ια ῬΌ556 νἰἀραίαγ, ἀοοοί 
γίβομον. Μυβ. Ηοὶνοί, 1 ρ. 408 
6Χ Ῥθβυ]θηίίδα. οἰδα! 5. οὐ. τα }]-- 
ὰΠ| ΔὈ5θηςα ΘΧΡ]ΙοΔη5. . αὶ 
θογίς Ῥονίιβ το πὶ Θηπη Ἰα ΠΏ 
ὄντες ... ἐναντίοις δὰ απίνοτ- 
505. ΑΙΠ ΘΠ Θη565 τοίία 1, ααρὰ ἀ6 
5015. σσανὶβ ἃυτηδύπγαθ τη ] {1115 
Ἰῃ 6] ρσοπάτπη 6556. δὲ δχ οο]10- 
οδίϊοηθ εὖ εχ εἶβ, 4186 ΡΆ]0 
Ροϑβί Ἰθρη τα, ΠἸααοι. -- ἐκ 
παρασκευῆς ὡπλισμένοι, 
ἀαιὰ ορθῦα (860 δΟΠ51110, αἱ 
δβϑθῃηίύ ψιλοί) ἱπδίγποιὶ. ἢ 
Υ 80, 4. Ραι]ο αἰϊίοι ἀπὸ παρα- 
σκευῆς 1 188, υνἱ οἵ. δάη. -- 
οὔτε ἐγένοντο τῇ πόλει. 
»Αα 68, 4086 ἷο ἰορσαηίαν, Ππ- 
βίγδη δα δηϊπηδανουίθπάπηὶ οϑί ἴπ 
ΘΠ ΘΓ ίοη6. οορίϑυιπη Αἰἰϊοᾶ- 
ΤΠ ἃ Ῥουῖοϊα ἰηϊτῖϊο Ὀ6}}Π1 11 18 
ἔδοία πὰ}} 05 [ρταθίθυ. τὰ} 16 οἱ 
ΒΕΧΟΘΗΪΟΒ βϑοὶ(τῖ05 8 8, 408 
ἰπιθγά πη} ἃ ᾿ἰϑνὶ ἁντηαίαγα ἀϊβιϊη- 



παρακέλευ- 
σις Ἵππο- 
κράτους. 
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ὄντες πολλαπλάσιοι τῶν ἐναντίων. ἄοπλοί τε 
πολλοὶ ἠκολούϑησαν, ἅτε πανστρατιᾶς ξένων τῶν 
παρόντων καὶ ἀστῶν γενομένης, καὶ ὡς τὸ πρῶ- 
τον ὥρμησαν ἐπ᾽ οἴκου. οὐ παρεγένοντο ὅτι μὴ 
ὀλίγοι. χαϑεστώτων δὲ ἐς τὴν τάξιν καὶ ἤδη μελ-- 
λόντων ξυνιέναι, Ἱπποκράτης ὁ στρατηγὸς ἐπιπαρ- 
ιὼν τὸ στρατόπεδον τῶν ᾿4ϑηναίων παρεκελεύε-- 
τό τὲ χαὶ ἔλεγε τοιάδε. 

99. 
σις γίγνεται, 
Ἵ ’ 

ἄνδρας δυναται. 
ἐπικέλευσιν. 

ἦα, ᾿Αϑηναῖοι, δι᾿ ὀλίγου μὲν ἡ παραίνε- 
τὸ ἴσον δὲ πρός γε τοὺς ἀγαϑοὺς 

Ὶ ς ’ -“» 7 Ἃ 

χαὶ Ὁπόμνησιν μᾶλλον ἔχει ἢ 
- ᾿ «ΟῚ Σ : -» παραστῇ δὲ «μηδενὶ ὑμῶν ὡς ἐν τῇ 

ἀλλοτρίᾳ οὐ προσῆκον τοσόνδε κίνδυνον ἀναρρι-- 
πτοῦμεν. 

ον. 9ὅ. 81. 

Θυὶ νἱάϊπιυβ ἰπ δάῃ. 86, 1] πο- 
ταϊπαίοβ 6588 ψιλούς; ἴῃ ΡΥΪπλᾶ 
οχρβαϊίοπε ϑἴσαϊα ὁθπίαπ) ααὶ- 
ἄδθπι ψιλῶν ... τηθηιὶ μη Πουϊ, 
56 605 ΜΘρΆΡΕΠ568 ΘΧῸΪῈ5. ἔἰι1586 
(ΥἿ 43) δι ἴῃ ἰΐθγᾷ ἐχρβαϊιῖομηε 
ἀκοντιστάς 5ἶνα ψιλούς 
ἈρδΥΠΔη65. δυΐ 8]105 ῬΘΥΘΘΥΪΠΟΒ 
ἔαϊββε (ἹΠ 70). Ατὴ. -- οἵ- 
περ. ϑαρρίεπάπηι Βο]τπὶ ψελοί, 
ποὸη ψιλοὸὲὺ ἐκ παρασκευῆς 

« , 

ὡπλισμένοι. --- πολλαπλα- 
“ ᾽ 

σιοι τῶν ἑναντίων. Οἵ, 
Μδϑιί. αν, 8 356, 4. -- πολλοί. 
Οἱ πολλοί εοπϊοοῖς Κταορ. 
πανστρατιᾶς. ῬΡΙεγαπηα 6. μος 
ΠΟΠΊΘΙ ἰπ 5010 ἀαίϊνο δαάνογθὶα- 
᾿πῖον Ἰϑρίταγ, ϑαθβιδητίνιπι παν- 
στρατιά [8016 οἰἶδπὶ 1,60 Τ) ]δο, 
παῦε ΙΧ 10. ξένων : 
καί ἀστῶν. Βαρία 90, 1 ργδε- 
16 ᾿Ὸ5 ΒΘΟΥΒΌΓΠῚ «ποτα παν τοὺς 
μετοίκους. --- ὡς. . ἐπ’ οἵἴ- 
κου. Οὐ, 90, 4, οὐ παρ- 
ἐγένοντο, Π0Π αἰαοταπι (ἴῃ 
ῬΓΟΘ]10). --- ὅτι μή. ΟΙ. δάη. 
20, 2. 
ἀ 2. ἐπιπαριὼν τὸ στρα- 

τόπεδον. ,,Άλλοις μετ᾽ ἂλ- 
λους [τοῦ στρατοπέδου) παρ- 
ιὼν μέχρι τῶν ἐσχάτων.“ 

ἐν γὰρ τῇ τούτων ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας 

πρός τε οοἀά, Ἐπιοπᾶ. Βεἶβκ. Οἵ, δᾶῃ, 

Δούκας. ΟΓΟΥΙ 67, 8. ὙΠ 760. 
Ἑτγροϊαυχίδ δοΐ θη ργοοθδη 8, 
βΒβουπάπιῃ οταἀϊπο8 δχϑγοὶ- 
[15 ῬΓΟΟΘα6η8. 
ἸΠΟΉΙ 9ὅ. 81. δι᾽ ὀλέγου 

«γίγνεται, ἔπε τον, Ῥδαυς- 
οἶ5. Ἢ παραίνεσις --- ἥδε ἡ 
παρ. -- τὸ ἴσον... δύνα- 
ταν ἰάθπη ναϊθί (δαρρι. δι᾽ 
ὀλίγου γιγνομένη παραίνεσις 
καὶ μακρα). Οὗ, Π 29, 2. -- 
πρός γε. Ἐχ ὑοαα, βοτίρίατα 
πρός τε δΧχοιιβαί[οΠ6 πὶ πὸ Παρ οὺ 
Ῥαγίοαϊδα τὲ ἰταϊθοίϊο, ΑἸΪΟΓ 
οογίθ σοπΙραγαίῃηι οϑὶ 77, 2, αδὶ 
νἱά6 δάη. Ἠεοίηάθ καὶ . ἔχει 
ἀρίίαβ. οὰπὶ δε ὀλίγου... γίέ- 
γνεται ἰᾳῃρὶ ν]άθιὰν 48 Π| ΟΌ ΠῚ 
δύναται. ---καὶ ... ἐπικέλευ- 
σιν, οἱ παρ᾽ ἀἀπιοπίτιο- 
ἢΘΠῚ αἰ8ΠΔῚ 5.0ϊ1π|1}8ἃ {1 0 ἢ 6 Πὶ 
(εἴ. Π| 82,8 ἐπικελεύσας) Βαθοι. 

8 2. παραστῇ μηδενὶ. 
ὡς. Οἵ, δάη. ΘΙ, 2 εὐ ἀθ ΘΟ Ιός 

ΠΝ 

οδιϊο 6 σοεθούατι, δάη. ΙΠ 18, ὅν: 
-- οὐ προσῆκον αἱ [Π 40, 4. 
-- κίνδυνον ἀναρριπτοῦ- 

Οἱ, αἄπ, 86, 4. -- ἐν τῇ μεν, 
τούτων. Ἐτνρο "ΐο ΗϊΙρροογαίθβ. 
δ ΠῚ 
6886, 641|6ΠῚ θΟδοίατο δ 6 ἰρβὶ ὁ. 

Ἰοοῦπη Βοθοίουαπὶ [αιαύαν 
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ὁ ἀγὼν ἔσται" καὶ ἣν νικήσωμεν, οὐ μή ποτὲ ὑμῖν 
Πελοποννήσιοι ἐς τὴν χώραν ἄνευ τῆς τῶνδε ἴπ- 

’ » Δ ’; 

που ἐσβάλωσιν. ἐν δὲ μιᾷ μάχῃ τήνδε τὲ προῦσ- 
κτᾶσϑε καὶ ἐκείνην μᾶλλον ἐλευϑεροῦτε. χωρήσατε 
οὖν ἀξίως ἐς αὐτοὺς τῆς τὲ πόλεως, ἣν ἕκαστος 

Ὁ Ε΄} ’ Ρ] -» [χ "Ἢ ’, 

πατρίδα ἔχων πρώτην ἕν τοῖς βλλησιν ἀγάλλεται, 
καὶ τῶν πατέρων. οἱ τούσδε μάχῃ χρατοῦντες 
μετὰ Μυρωνίδου ἐν Οἰνοφύτοις τὴν Βοιωτίαν 
ποτὲ ἔσχον." 

90. Τοιαῦτα τοῦ Ἱπποχράτους παρακελευομέ-- δὰ “ἰθύτῦτς 
ς χεῖρας 

νου καὶ μέχρι μὲν μέσου τοῦ στρατοπέδου ἐπελ-- εἶσι, ΠΣ 

δόντος. τὸ δὲ πλέον οὐκέτι φϑάσαντος, οἱ Βοιο-- κοι 
τοί, παρακελευσαμένου καὶ σφίσιν ὡς διὰ ταχέων τῶν Βοιωτῶν 

καὶ ἐνταῦϑα Παγώνδου, παιανίσαντες ἐπῇσαν ἀπὸ μισοῖς: Ἐπὶ 
ι- 

τοῦ λόφου. ἀντεπῇσαν δὲ καὶ οἵ ᾿ϑηναῖοι ΟΣ ὩΣ τὸ δὲ ΤῊΣ 

προσέμιξαν δρό καὶ ἑχατέρων τῶν στρατο- ξιὸν κρατεῖ, 
9 “ ξ δα 9 ᾿ ᾿ ἔπειτα δὲφυ: 

πέδων τὰ ἔσχατα οὐκ ἦλϑεν ἐς χεῖρας, ἀλλὰ τὸ γὴ γέγνεται 

αὐτὸ ἔπαϑε᾽ ῥύακες γὰρ ἐκώλυσαν. τὸ δὲ ἄλλο παντὸς τοῦ 
στρατεύμα- 
τος τῶν ̓ 48η- 

ᾶρ. 96. 8 1. παιωνίσαντες ΟἸΠ68 ΡῥΓδΘίοΓ ἀν, ἢν, Οἵ, ναίων. 
88. 48, 8. 

91 5πὶ 6586 περαγεγιπί, Εἰ ἢ ἰυγ, ἀγάλλεσθαι, αὐ οππὶ 4118 
αὐἰάθτη ΘΟΠ51|10Ὸ ΟΟΠΥΘΠΪ θη θοῦ, νόθα αἰοοίαθυτη (οἴ, Μη. ὅτ. 
ΗΙΡΡοονγαῖ88 Π0ῃ ἰίθπι. (δίεσαπθ ὃ 566) ὑὰΠ| ἰῃ ΠΟΠΠΗΜἢ}15 ᾿ὈΥῚ5 
οἵ, ο, 91 οὐ 101 δᾶποι. --- οὐ μὴ αὐχεῖν αν, ΑἸο. 676, ουπὶ Ρϑτιῖ- 
οὺς ἐσβάλωσιν, πο νοδὶβ 
ἉΠ10 ἐσ Ρ ΟΥ̓ ΡοΙοροηηθϑβὶϊ 
ἴῃ ἰουσδ, 4αἰὰ ΠΟΥ ΤΏ 64 αἷ- 
ἰδύτι ΟΔΥΘΡαπί, ἱηνααοηΐί, 6 
ἄνευ ολτδδτη ἰπαϊοδηΐε οἵ, ΒΟΡΆ. 
ΕἸ. 1817. Οδίθγαπι οὐ μή αὐτὶ οοη- 
ἰαποῖῖνο δου. ἀρτα Τῆπο. Π0Ο θΠῸ 
Ιοοῦ ῥτῸ ἔαΐίαγο ροβίψιπι ἱπνθηϊ- 
ἰὰν, -- προσχτᾶσϑε... ἐλευ- 
Ὡεροῦτε. Ῥγδθβθηΐ βουϊρίουγ 
αἰϊίαγ, αὐυοὰ πα}]Ὸὸ ἸΘΠῚΡ ΟΥ 8 γ6- 
βρθοῖι 80] 1πὶ ̓ ρϑ᾽ι.5 τοὶ βββοίιη 
ἀδποίαι, Ραυϊίοῦ ροβὶ κἄν τού- 
τῳ Υ 98. ΟΥ 1 121, 4. 

8,8. χωρήσατε... ἐς αὖ- 
τοὺς. Οἵ. Χρη. ΑΒδΝ ΗΠ 5, 10 
ἐτολμήσατε ... ἰέναι εἰς ᾿αὐ- 
τούς. δι ἰπνδᾶοτο Ϊὴ 608. 
-- ἔχωνπρώτην ... ἀγάλ- 
λεται. Ὅυπὶ ποη πρώτῃ ἰερσὰ- 

οἴρῖο οοηϊαποίιτη νἱάοίιν, --- ἐν 
Οἰνοφύτοις. Οἵ 1 108, 

ΟαΡ. 96. 81. φϑάσαν- 
τος. ΒΌΡΡΙ. ἐπελϑόντος γε] 
ἐπελϑεῖν. -- σφίσι. σῇ δάῃ. 
1.20, 1. --ὀ Ο ὡς διὰ ταχέων. 
Οἵ. Μδίη. αν. 8 6028 ρ. 1809. -- 
καὶ ἐνταῦϑα, τ απο 404 8 
(αι ἴᾶπὶ 8η16). -- τοῦ λόφου. 
Οὐ, ὁ. 98. 

8 3. καὶ ἑκατέρων οεἰ. 
Ιῃὴ ΡῬυρηδᾷθ, αἴιᾶἃ8 ᾿ἰᾶπὶ 564 ῸΓ, 
ἀδβουὶρίϊοπθ δα υδπίιτῃ ἃ ΤΠπον - 
ἀϊά6 βίηρα! δ ἴῃ τοῦ αἰββθηί 
Ῥιοά. 1. ἅ. Ῥετορίεον βὅ'οογδιβ τα }}}-- 
ἴδτη δα ποιϊθηβ δα ἢοο ΡΓΟΘΙΠαπὶ 
γοβΡθχθγαπὶ ΡΙΔίο οἱ δἰϊὶ, --- - δύ α- 
κες]} ῥεύματα ὑδρηγά. ϑὅ}0]. 
ΕΟ Υίαβϑὶβ ἴοββδαθ βίδρῃδη ΠῚ 
᾿Αβορῦτη ἀογίνϑηί 8. “ ἽΜαΕΙΙ. 



1τὸ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΡΑΦΗΣ Δ, "ς΄. πξ΄. 

καρτερᾷ μάχῃ καὶ ὠϑισμῷ. ἀσπίδων ξυνειστήκει. 8 

καὶ τὸ μὲν εὐώνυμον τῶν Βοιωτῶν καὶ μέχρι 
μέσου ἡσσᾶτο ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων, καὶ ἐπίεσαν 
τούς τὲ ἄλλους ταύτῃ καὶ οὐχ ἥκιστα τοὺς Θε- 
σπιέας. ὑποχωρησάντων γὰρ αὐτοῖς τῶν παρα- 
τεταγμένων, καὶ κυκλωϑέντων ἐν ἐλίγῳ, οἵπερ δι- 
εφϑάρησαν Θεσπιέων. ἐν χερσὶν ἀμυνόμενοι κατ-- 
ἑκόπησαν. καί τινὲς καὶ τῶν ᾿Αϑηναίων διὰ τὴν 
κύκλωσιν ταραχϑέντες, ἠγνόησάν τε καὶ ἀπέκχτει-- 
γψαν ἀλλήλους. τὸ μὲν οὖν ταύτῃ ἡσσᾶτο τῶν 
Βοιωτῶν καὶ πρὸς τὸ μαχόμενον κατέφυγε, τὸ δὲ 
δεξιόν, ἧ οἵ Θηβαῖοι ἦσαν, ἐκράτει τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων, καὶ ὠσάμενοι κατὰ βραχὺ τὸ πρῶτον ἐπ- 
ηκολούϑουν. καὶ ξυνέβη, Παγώνδου περιπέμψαν-- 
τος δύο τέλη τῶν ἱππέων ἐκ τοῦ ἀφανοῦς περὶ 
τὸν λόφον, ὡς ἐπόνει τὸ εὐώνυμον αὐτῶν, καὶ 
ὑπερφανέντων αἰφνιδίως, τὸ νικῶν τῶν ᾿4ϑηναίων 

8 2. ξυνεστήκει ΟἸΠΠ65 ριδοίο Μοβαι. Οἱ. βὰ, 26, 7. 80, 8, 

Οτολοτη. ρΡ. 491. ον ἰά. ἴῃ ΕΥβοῃ. οππηινθηύὶ 6556 η0, Μαίδιαπμι 
ει ατυῦ. Επονοὶ. Βοροί. -- δβϑύὺ βυθϊθοίαπη, Κυιθοοῦὶ οοη- 
το Δ Ὁ Ὁ: ξυμ εῖσι ΠτεΙ Ἰοοίτα κυκλωϑέντες τηᾶ]α δρίᾷ 
δοιδνᾶ νδγὸ δοῖϑέ δοῃβὶβίθ. 
δὶ Δουϊ6 ̓  ΡΌΡ δ 5 οὐ οἱ Ϊ- 
Ρ 615 (ΟἹ Τρ Θ οΥ α πὶ απ θ οἷ 115 
586 (πππι10} ΡΓΟΡΘΙΙΘη8. ΤῸ 
ἄλλο ΒΙ ΠΟΥ 4}10], Οἱ, αάη. Π 
4δ, 1. δε ὠϑισμῷ ἀσπίδων, 
τ ΠῚ Ὁ ΟΠ πὶ ἢ] ᾿ πὴ Ρ α 158, οἵ, Πονοα, 
ΝΠ 228. 1ΙΧ 62, 1Τ΄ν. ΧΧΧ 84, 
8. Το. Ἠϊδβι. 11 42, 

8 8. μέχρι μέσου, 5416 
δὰ πιράϊλ πὶ δοΐθπι, ποῦ δᾶ 
τ 6 αἰ ἃ ΠΊ ΘΟΥ Π ι15 51} 15 Ὁ Ρ αὺ- 
6 η, Οἱ. ἀθ ὐυΐοι!ο ΟΠλΪ550 
δάη. 1 81, 5. ὑποχωρη- 
σάντων αὐτοῖς τῶν παρα- 
τεταγμένων, ὁὰτῃ οἷ, ααἱ 
ΡΓΟΡΘ 'ο5 Γποταπὶ ἰηϑίτα- 
οὐϊ, τροθϑϑ ββϑϑῃηίΐ, Αὐτοῖς, Ἰ. 6. 
ΤΙ ΘΒΡΙ ΘΗ ΒΙθ 8, οϑὺ Ῥιορτῖο 
ποίϊβ 116 ἀδιϊντβ ἱποοιητηοαὶ νοὶ] 
οἰ Πίοιιβ, 46 απὸ οἵἉ, δά, ΠΠ 98, 
1. -- καὶ κυκλωϑέντων ἐν 
ὀλίγῳ, οὐ οαπὶ (Τ] ΒΡ θη 565) 
ἴῃ ἀπ ριβίο (αῦ Ποϑίϊθι5) οἷτν- 

οδὲ δ Ῥυοχίπηαπι δ ΘΠΘίγιιπη Ῥᾶν- 
ἀν ατα Θεσπιέων. -- οἵπερ 

ὃ κατεκόπησαν. »,1 ὧν 
δὲ κυκλωϑέντων τούτων ὅσοι 
διεφϑαάρησαν, γενναίως ἀμυ- 
νόμενοι διεφϑάρησαν." Ζού- 
κας. 

8 4. τὸ μαχόμενον] μέ- 
ος τῶν Βοιωτῶν τὸ ἔτι μάχην 

ὑπομένον. 5010], Οὗ, δάῃη. 
45, 1. -- κατὰ βραχύ, ταὶ: 
εἴπ, Ραἀολοπτῖη, Οὗ, ΝῊ 19, 
ὅ οὐ Βί6ρ]ν. Τ]165. πον. ΠΡ. 4038. 
Ηος εἰ τὸ πρῶτον δὰ ἀπο νονβὰ, 
4αΐθαθ ἰηίουροβίία ϑαπί, βπλμ] 
Βροοίδπί. ΟἱιἍ, δάν, ΠΙ 60. 82, 
ἌΝ ΜΌΒὶ 2. 

8 δ. καὶ ξυνέβη οεει. Ἦιϊο 
Ροβρίοῖν Αἰπθη. Κ΄ δὅὅ, -- τέλη. 
ΟΠ ὃ, 2. -- ἐκ τοῦ ἀφα- 
νοῦς. Ὀΐ, δάη. 1 δϊ. 2. .-- 
ὑπερφανέντων) τῶν ἵἴπ- 

᾿ 

πέων τῶν Βοιωτῶν δηλονότι. 
5010]. 

4 
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κέρας, νομίσαν ἄλλο στράτευμα ἐπιέναι. ἐς φό- 
ὃ ὃ βον καταστῆναι. καὶ ἀμφοτέρωϑεν ἤδη, ὑπό τε 
τοῦ τοιούτου καὶ ὑπὸ τῶν Θηβαίων ἐφεπομένων 
καὶ παραρρηγνύντων, φυγὴ καϑειστήκει παντὸς 
τοῦ στρατοῦ τῶν ᾿4ϑηναίων. καὶ οἱ μὲν πρὸς τὸ 
“]ἡλιόν τε καὶ τὴν ϑάλασσαν ὥρμησαν, οἵ δὲ ἐπὶ 
τοῦ ᾿Ωρωποῦ. ἄλλοι δὲ πρὸς Πάρνηϑα τὸ ὅρος, 
οἵ δὲ ὡς ἕκαστοί τινα εἶχον ἐλπίδα σωτηρίας. 
Βοιωτοὶ δὲ ἐφεπόμενοι ἔκτεινον, καὶ μάλιστα οἵ 
ἱππῆς, οἵ τὲ αὐτῶν καὶ οἵ Ποχροί, βεβοηϑηκότες 
ἄρτι τῆς τροπῆς γιγνομένης νυχτὸς δὲ ἐπι- 
λαβούσης τὸ ἔργον ῥᾷον τὸ πλῆϑος τῶν φευγόν- 
τῶν διεσώϑη. καὶ τῇ ὑστεραίᾳ οἵ τὲ ἐκ τοῦ ᾿ῶρω- 
ποῦ καὶ οἱ ἐκ τοῦ 4ηλίου φυλακὴν ἐγκαταλιπόν- 
τὲς (εἶχον γὰρ αὐτὸ ὅμως ἔτι) ἀπεκομίσϑησαν 
κατὰ ϑάλασσαν ἐπ᾽ οἴκου. 

91. Καὶ οἱ Βοιωτοὶ τροπαῖον στήσαντες καὶ τῶν δὲ νικη- 
τοὺς ἑαυτῶν ἀνελόμενοι ψεχροὺς τούς τὲ τῶν ΕΣ 
πολεμίων σκυλεύσαντες καὶ φυλακὴν χαταλιπόντες λάντων προσ- 
ἀνεχώρησαν ἐς τὴν Τάναγραν, καὶ τῷ “ηλίῳ ἐπὶ πο γΉο: 
ἐβούλευον ὡς προσβαλοῦντες. ἐκ δὲ τῶν ᾿4ϑη- ται ἕκατέ- 
ναίων κῆρυξ πορευόμενος ἐπὶ τοὺς ΜΈΣ ΘΟ δ τοι κῶν πως 
ἀπαντᾷ “κήρυκι Βοιωτῷ, ὃς αὐτὸν ἀποστρέψας ἀγορεύουσι 

τοὺς ᾿4ϑη- 
καὶ εἰπὼν ὅτι οὐδὲν πράξει πρὶν ἂν αὐτὸς ἀνα- ἀϑέοεν ἐξ τοὺ 

-- 

-ὍἩ» 

-- 

-- 

8 06. παραρρηγνύντων. Ολρ..97.. δ 1. τοὺς τὲ ᾿΄. 
Μαϊοῦ ρδυϊ!αυῖπη ἀἰβίοθγθ, οὐ-Ἢ σκυλεύσαντες. Ηἰἴἰδθ5 5ρ0]115 
αἴπ 65 ἀἰββοίνεῦθ, οἱ δβδύ ὁθη-ὀ ἴογιιπι ΤΠΘΡΑΓαΤῚ ΘΧογπϑίατη θϑί. 
ΒΘαΌΘη5 τῷ ὥσασϑαι 8 ὅδ. Ο, Οἵ Ῥιίοά. --- φυλακὴν κατα- 
ὟΙ 10, 2 τι δάη. Υ τ, 1. λιπόντες. Δα ὀυδιοάϊοπαδ 6868- 

8 7. καὶ οἵ μὲν ὁεῖ, ϑ΄π|}}- νοτγᾶ οἱ βροϊϊα, --- καὶ τῷ ... 
Ἰπηα Ὠϊοά. ο. 70, -- Πάρνηϑα. προσβαλοῦντες. Βεοῖο ν4||8: 
Οὐ, 8δάη. ΠὨ 28, 1. ἰηϑιαϊδηΐθδ ἢ ΘΙ 10 [8 Π|6 18 ΠῚ 
ὃ 8. νυχτὸς ἐπιλαβούσης ἃ 5 δ᾽ 6550], ΜΙιμηΐπηδ 5ῖο ἰδηρτδὺ 

τὸ ἔργον, ,.,ΟΘὐπὶ οοΥίαπιθπ ὡς προσβαλοῦντες, 4ιοηἰα πα ἴῃ - 
ἼΟΧ Ορρυδβϑϑδίβϑδει, [1 τοτ- ἰάϊδε πὸ 5011πὶ ΡῈ. νἱπὶ, 868 
οορ᾽556.,} οογίδπιϊηΐ Βα ρ6τ-. οἰϊδπι ΡῈ Γ ργοαϊ ΟΠ 6 ΠῚ βυπι. ΟἿ, 
ΣΤ ΔᾺΝ Β8ι. Οὐ Τῖοά.}, ἀ. 108, 4 

8.9. εἶχον ... ὅμως ἔτι. 8 3, ἐκ δὲ τῶν Αϑηναί- 
»ἷὰ ἐβι: καίπερ νικηϑέντες, ῶν. Ἐπ εχ 'ρϑᾶ αυϊάθπι Αἰἰϊοδ, 
ὅμως ἔτι κατεῖχον αὐτὸ τὸ ποη ἃ ρῥγϑεβϑιἀϊο Ῥοἰΐαπι τοπ θη, 
ὐύξω ἌἍ: 6. Ῥιοῦι, “Οὐ απ ΟὟ" ο..101.»..-- ἀποστρέψας. 
1Π 238, Οἵ, δάη. 80, 1. -- καὶ εἰπών. 



ἱεροῦ ἀπιόν- 
τας ἀποφέρε- 
σϑαι τοὺς 
νεκροῦς. 

ἀπόκρισις 
τῶν ᾿4ϑηναί- 

ων. 

119 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΤΡΑΦΗΣ Δ, πζ΄. πη΄. 

χωρήσῃ πάλιν. καταστὰς ἐπὶ ᾿Αϑηναίους ἔλεγε τὰ 

παρὰ τῶν Βοιωτῶν, ὅτι οὐ δικαίως δράσειαν 
παραβαίνοντες τὰ νόμιμα τῶν ᾿Ἑλλήνων" πᾶσι. 
γὰρ εἶναι καϑεστηκὸς ἐόντας ἐπὶ τὴν ἀλλήλων 
ἱερῶν τῶν ἐνόντων ἀπέχεσϑαι, ᾿Αϑηναίους δὲ 4η- 

λιον᾽ τειχίσαντας ἐνοικεῖν, καὶ ὅσα ἄνϑρωποι ἐν 
βεβήλῳ δρῶσι πάντα γἠμε θεὲ αὐτόϑι. ὕδωρ 
τε ὃ ἦν ἄψαυστον σφίσι πλὴν πρὸς τὰ ἱερὰ χέρ- 
νιβι χρῆσϑαι, ἀνασπάσαντας ὑδρεύεσϑαι. ὥστε, 
ὑπέρ τὲ τοῦ ϑεοῦ καὶ ἑαυτῶν Βοιωτοὺς ἐπικαλου-- 
μένους τοὺς ὁμωχέτας δαίμονας καὶ τὸν ᾿ἡπόλλω 
προαγορεύειν αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἀπιόντας ἀπο- 
φέρεσθαι τὰ σφέτερα αὐτῶν. 

ὃ, Τοσαῦτα τοῦ κήρυκος εἰπόντος οἵ ᾿4ϑη- 
ναῖοι πέμψαντες παρὰ τοὺς Βοιωτοὺς ἑαυτῶν κή- 
ρυχα τοῖ μὲν ἱεροῦ οὔτε ἀδικῆσαι ἔφασαν. οὐδὲν. 
οὔτε τοῦ λοιποῦ ἑκόντες βλάψειν" οὐδὲ γὰρ τὴν 
ἀρχὴν ἐσελϑεῖν ἐπὶ τούτῳ, ἀλλ᾽ ἵνα ἐξ αὐτοῦ τοὺς 

Ὀς καί οἵ. άπ. 1 1, 1 δὰ νν. 8.4. τοὺς ὃμ ὦ χέτας] ὁμω- 
καὶ ἐλπίσας. --- καταστάς. χέται οὗ συμμετέχοντες τῶν αὖ- 
Οἵ. δάπ, 84, 2. τῶν ναῶν καὶ τῶν αὐτῶν ἱερῶν. 

8.3. πᾶσι γὰρ εἶναι. θὲ Β6101, Τοὺς συννάους ϑεοὺς͵ 
ἰταηϑιία δὰ ἰηΠπἰ νττη οἵ, δάπ. καὶ ὁμωροφίους ἱπίου θ᾿ ῸΓ, 
ΠΥ ΘΣ ἜΣ τες ὅσα. δρῶσι, Βυϊά. εὐ Ῥῇοι,, εὐ 116 Βοιωτικὴν᾽ 
πάντα. » Οἷά εἶσι καὶ ,»τὰ λέξιν ἀρρε!ῖαι. Οἵ, απ. ΠΙ 59, 3. 
ἐκρέίματα τῆς κοιλίας, ὅσα εἰ ΑΠΡΘΠΒ, κι Ὀῖ4]. Α60]. Ρ. 192. 
κάτω ἀρ εὲ “ Ζούκας, ΟἾ, -- αὐτούς, 'ρ505 5ῖνθ Ἀ] 010. 
ΝΗ 81, πάντα ποιούντων. Οἵ, ἀπ. 4, 1. Οτπὶ στανὶ Ροη- 
--ὃ ἦν αὖ ςζρῆσϑαι. δλοο ἄθτγε ΡΓΔΕρΟβἤτυπὶ εβί, -- τὰ 
βῖο πθοίθ: ὁ ἦν ἄψαυστον σφέσι σφέτερα αὐτῶν. Οδάανεται 
πλὴν πρὸς τὰ ἵερά, (ὥστε) πιᾶχίπια βἰρπίβοαυὶ 6 Ἢ. 98. 99 
χρῆσϑαι (αὐτῷ) χέρνιβι. -- Ἰᾳαοῖ. 
χέρνιβι. ,.ὲ γοο8 χέρνεψ ἴᾶ ΟΡ. 98. 8 1. τοσαῦτα. 
Δαμθῃ, ΙΧ 18: ἔστι δὲ ὕδωρ, 6 ἀβυπάειο οἵ. δάῃ, ΠΟ τ, 1 
εἰς ὃ ἀπέβαπτον δαλὸν ἐ ἕκ τοῦ ΙΠ 18, 1. -- οὔτε ἀδικῆσα 
βωμοῦ λαμβάνοντες, ἐφ᾽ οὗ «βλάψειν. Ῥιβουϊπιθη. ΠῸΝ 
τὴν ϑυσίαν ἐπετέλουν, καὶ ἰᾶτη ἴῃ νοιοὶβ ἀδικεῖν οἱ βλά- 
τούτω περιρραίνοντες τοὺς πτειν, ἰὰ ᾳυοᾶ Ατη, δχἰϑυϊπιδί, 
παρόντας ἥγνιξον. “ΟΝ υ δ᾽ ᾿αὐδῖη Ἶὰ τΟΠ ρ ΟΥ̓ θ 5. ἴπ685558. Π0- 
ΟἿ, ρίυγα ἂρυὰ ἱπίογρι, 500}. 18 νἱἀθίαγ, 6 νϑυρὶβ τοῦ λους 
0Ά. 288. --- ἀνασπάσαντες] ποῦ νὶἱὰ. Κνυρβ. αν, ὃ 47, 2 
ἀνιμησαμένους. ἤγουν ἐξ αὖ- κ54η. 8. -- τὴν ἀρχήν. Οἱ, 
του του ὕδατος ἀνιμωμένους Κυιθρ. αν, 8 46, 8 δάη. 2 εἰ ΥἹΙ 
πρὸς τὰς κοινὰς γρξείας χρῆ- ὅθ, 1. -- ἀλλὰ... μᾶλλον, 
σϑαι. ὅ.})ο]. β6εᾳᾷ ρΡοιϊμ8, ͵ 
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Σ ἀδικοῦντας μᾶλλον σφᾶς ἀμύνωνται. τὸν δὲ νό- 
μον τοῖς Ἕλλησιν εἶναι, ὧν ἂν ἡ τὸ κράτος τῆς 

γῆς ἑκάστης, ἤν τὲ πλέονος ἤν τε βραχυτέρας, 
τούτων καὶ τὰ ἱερὰ ἀεὶ γίγνεσϑαι, τρόποις ϑερα- 
πευόμενα οἷς ἂν πρὸ τοῦ εἰωϑόσι καὶ δύνων- 

, ται. καὶ γὰρ Βοιωτοὺς καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν 
ἄλλων. ὅσοι ἐξαναστήσαντές τινὰ βίᾳ νέμον- 
ται γῆν, ἀλλοτρίοις ἱεροῖς τὸ πρῶτον ἐπελϑόν- 

ι τας οἰχεῖα νῦν κεκχτῆσϑαι. 

ἐπὶ πλέον δυνηϑῆναι 

ὰρ. 98. 

8 2. βραχυτέρας. Οἵ. δάη. 
Ι 14, 8. --- τρόποις... δυ- 
νώνται. Δα οχίγοηδ βιθδιαϊὶ 
ϑεραπεύεσϑαι. Οὐχ πρός ρτᾶο- 
ῬΟΒΙ(10 πἷο πϑαῖο δα Ἰοοῦμ γοΐογυὶ 
Ῥοββὶί πϑάιια δὰ τϑπὶ, οἷἱϊ οροιᾶ 
ἱπιρθηάδίαγ (1π πᾶηο δηΐπὶ 56η- 
θη 18} οα πὶ ν ΘΓ Ϊ5 εἶναι, γέγνε- 

σϑαῖι, διατρέβειν, 51τη 11 0115 ὁ0η- 
Ἰπβῖναν), δὰ ΘΧΡ θα πα πὶ πρὸς 

τοῖς εἰωϑόσι ἴῃ οοἀϊοῖθυ5 γα ]- 
ὕσση ἀπἃ ῬΟΥὶ ἱπίθγργθίδιϊο γοϑίδί: 
οἷβ οδϑυϊπιοη 5 οὐΪι8, 4υἷ- 
θὰ5 Οοο]ΐ ροβϑβὶπί ρυϑᾶθίθγ 
688, α18 8 ΤΠ ΟΥΪθ 5 ἰᾶ τῇ 5Ὲ 0} 
τοοθρίδθ. ϑεὰ 6 ὑϑῦιπι δίαιτα 
εβϑί Ὁ οἶδ, αὶ ἰογνᾶ 4] Ἰατᾶ Ροι 
Βηἴ, ἴρ805 50111{05 οἶγοᾶ β5ϑοῦᾶ 
ΤΩΟΥῈ5. ΑἸ] Θ πίον ΟΡβουναυῖ; 50]- 
Ἰδπηπὶ 5ΔΟΓΟΡῚΠ) ΟΠ αΪ Δ]1 4 υἱὰ 
δάάοτα ποίαᾷβ ροιΐυὰ8β Παθεραίαν. 
ΟΡβουνδηθ πὶ διιίθπι 6588 4 υδη- 
{ὰπὶ ἢουὶ Ροββῖζύ ρυϊβεϊπαπι γϑ]!ρῖο - 
ηἶβ αἱ ἐπὶ ΟΡ ΪΠΊ6 Ποϑίγᾶ ὀπιδπὰ.- 
τἴοπ6 ἜΧρυϊπηϊταγ, ῬΡανίϊουϊα καί 
πίε δύνωνται αὐυδηάδπι [ἰπιϊίαη- 
αἱ νὶπὶ Παρεῖ; ἱπάϊοαιὶ δηΐπι, αἱ 

. ἴα 58ογᾷ φοἸδηταν, ΟΡῸ5 6586 δἷτ8 
ταὶ δἰϊδ Ροιεϑιδίεηι εν. 
8 8. Βοιωτούς. 6 Βοταπηι 

οΟσαρδίϊοπθ ἃστὶ Οδἀ πηθουιπὶ 4|10- 
τυηαι οἵ, ΠΥ ΉΧΡΕ οἰκεῖα 
νῦν πεκτῆσϑαι, πὰπο 6ἃ 

8.3. πρὸς τοῖς εἰωϑόσι εοδά. 

3 ΄ ᾽ καὶ αὐτοί, εἰ μὲν 
τῆς ἐκείνων κρατῆσαι, τοῦτ᾽ 

ἂν ἔχειν" νῦν δ᾽ ἐν ᾧ μέρει εἰσίν, 
ὡς ἐκ σφετέρου οὐκ ἀπιέναι. 

ἕχόντες εἶναι 
γς 2 αν. 

δῶρ τὲ ἐν τῇ 

Οὐ, δάη. 

ΡΙΟ. 515 (4|5. ἴπν Εϊσϑη- 
{πὰ 1} ρΡο5 5166 γα, 

8 4. καὶ αὐτοί, ὕὍππι οοπι- 
Τα Πἶβ 1Π|6 δἰ ἀγαθοῦ πὶ Πγ05, 
4πθπὶ δαπάθηη Βορδοίϊ οἱ ἃϊῖδε 
ῬΙαγίτηαθ σϑηΐθβ βου 1 5ἰηΐί, 56 
10Ρ505 4 ο4 16 ρϑιϊ ταῖϊοπα π5ὰ- 
ΤῸ5 6588 αἴοιιηῖ. δία! ΟΪ855. 
δηΐθ ἤδθοὺ ψϑυθᾶ ἰθηΐϊιβ αἰβιηχῖί. 
-- εἰ μὲν... ἂν ἔχειν, 5ἷ 
Δα ΊΟΓΘ ἱΠΠΟΡὰ] ϑρτὶ 
Ῥανγίθτιῃ ἴῃ 8518ΠῚ ροίθϑβί 6 ΠῚ 
γράϊρουθ ροίυϊδβθηΐ, δἃπὶ 
(ΔῃΡ] Γι ΡδΙ6η1) τ6 ἴθη- 
Υ 05 (56. ἀϊσοθαπι). 6 ἐπὶ 
πλέον ψΘΥθῚ5. ἀἸοεϊβ υἱ ἐπὶ πολύ, 
ἐπὶ πλεῖστον, ἐπὶ μέγα νἱᾶ. 
8άη. 11, 2, ἀθ ᾿πῆπηϊῖνο δυνη- 
ϑῆναι οἴ, 1 102, ὅ. Μαδί. ἄν. 
8 ὅ87, Κτγυδρ. 8 85, 4 δάη. 9. 
Οομίνα Κυπθοθγαπι, οἱ ρΓϑοίθι" 
οΡΕἰπηοσαπη Πἰθγοσ πὶ ἤθη δυνη- 
δ εῖεν 5οΥ]ρίυγα ΠῚ ΟἸἸπὶ να] σαίδπὶ 
τϑοορὶί, γϑοίθ ΟἸ]855. πη παἱΐ δυνη- 
ϑῆναι ρτο ἐδυνήϑησαν ροδίξυπι 
6586. ΡΥ ΘΓ ἀρὺὰ Πδεροά. ΠῚ 
108 εἰ μὴ γίνεσθαι ρτο εἰ μὴ 
ἐγίνετο. Οἵ. Ηειοᾶ. 1 129, 1 
112. ΠΙ 106. ΥἹ] 299. --- ἑκόνφ- 
τες «εἶναι. σε δάῃ. Π 89, 8, 
-- ὡς ἐκ σφετέρου. ΡΙΘΠ6 
ἐκ τούτου ὡς ἐκ σφετέρου, εχ 
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9 ’ τς 
ἀναγχῃ πινησαι. 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, πη΄. 

ἣν οὐκ αὐτοὶ 
ϑέσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκείνους προτέρους ἐπὶ τὴν σφετέραν 
ἐλϑόντας ἀμυνόμενοι βιάζεσϑαι χρῆσϑαι. 

ὕβρει προῦσ- 

πᾶν ( 

δ᾽ εἰκὸς εἶναι τῷ πολέμῳ καὶ δεινῷ τινι κατ- 
ειργομένῳ ξύυγγνωμόν τι γίγνεσϑαι καὶ πρὸς τοῦ 

καὶ γὰρ τῶν ἀκουσίων ἁμαρτημάτων κατα- 
φυγὴν εἶναι τοὺς βωμούς, παρανομίαν τὲ ἐπὶ 
τοῖς μὴ ἀνάγκῃ κακοῖς ὀνομασϑῆναι καὶ οὐκ ἐπὶ 

ἁεοῦ. 

8 6. τῷ πολέμῳ. 

δ (φρϑγίε ἃρυ]} αἱροία 6χ 
518, 5'νθ ΟἾΤΩ ΘᾺ ΠῚ 50 8 ΠῚ 
6586 Οχἰ β.ϊτη  γθηΐ. 
ὃ ὅ. κινῆσαι. ῬτορΓ. 060 

50 ΤΟΥ 6ΓΘ, ἰ. 6. ΟἸηηΐη0 αἰ]. 
Οἷ, χρήματα κινεῖν, ἀθ αυο 1ο- 
αεπαὶ σόΠΟΓ νἱά, δάη, 1 148, 1. 
-- ὕβρει προσϑέσϑαι, μεν 
Ἰπη8οϊθηίίατη 510] ἰπὰροβὰ- 
1588. [τ προστιϑέναι τινὶ 
ἀνάγκην, ῃηδοοβϑιίδίθπι αἷϊ- 
ουϊ ᾿ΠΠΡΟΠΘΓ͵ΓΘ, αἰχὶὶ Επιγ, Ηδγο, 
αν. 710. ὲ πηρᾶϊο οἵ, δάη 1 
Ἴ8, 1. 144, 1, -- ἀλλ᾽ ἐκεί- 
νους χρῆσϑαι. Ἦβϑεο 
ΘΟΙΏΡΓΘΠΘΙΒΙΟἢΪ8Β Ῥᾶτθ ποὸη 84 
Ρτοποιηθη το αιϊγυτη ἢν Τγϑίδυιαν, 
Βεὰ ρξὲὺ 86 οοῃβίδι; δὰ γρῆσϑαι 
ΒαρΡΡΙεπάτιπιὶ οϑί τῷ ὕδατι. Ὧδε 
βιάξεσϑαι ραβεῖνθ υὑβυγραίο οἵ, 
1147... δ. 2. ὙΠ ΨΟΘΟΚΘ᾿ τοῦ 
ἂς ἱπῆπιἶνο βτϑεβθηεῖβ νὶ Ἰπιροτ- 
ἴδοι ἰπβίγαοιο αἄη, 21, 1. Ρυδεο- 
ἰοτθὰ ϑδηϊπηιδάνουίαβ ἐκείνους 
Ρτορίθυ ορροβίϊυτη αὐτοί στανὶ- 
ἰδ1|5 οδυβὰ ἰῇ ἴηϊιῖο οΟἸ]οσαίατη, 
-- πᾶν δ᾽ εἰκὸς ... ϑεοῦ. 
Ὁ υἱ ἰρδαϊαπὶ ΒΟΥ ΡΙΌΓΆΤη. κατειρ- 
γόμενον γουϊποηὶ, ἃηῖε πολέμῳ 
γοοΑ θυ υτη τὸ ϑβουίθετο ἀθθθηΐ, 
ἀαοηΐδηι ἉΥ Ιου] 15. ΘΠ ΘΥΑ]Ι ΒυϊαΒ 
ΠΟΠΊΪ Πἰ5 βὶρ πὶ ἢ οαι ἢ] ταΐητ8 ἃ ρίι5 
οδὶ, δριϊββ πηὺ8Β ροβί πᾶν. Αι- 
αὰὺθ 50. νϑῦρᾶ ἰηιθγρυθιδηίαγ: 
ΟΟΠΒΘη ΔΉ ΘΌΠῚ διι 6 Π 6586, 

αἰ, αὐἰἀᾳυϊὰ 6110 εἰ ρΡεοτὶ- 

Απρ,. 6 σον, εἰ (Ἰ. τὸ πολέμῳ. 
κατειργόμενον οο044., πἰβὶ φῃρὰ κατειργασμένον Ὁ). 
ἑκουσίων 1ι. αι. Αὐρ. ὕδπι. Β. Ε. Η., ποά τερυρπαῦ 5αρ6- 

ΤΊΟΥ βϑηίθητῖαθ, ΟἸΪ 5 ἜΧριἸοδιϊοποπι Βὶο ΠΑΡΕΠΊμΒ, 

ΘΟΌ]Ο Αἰϊᾳ 0 ΘΧΡΤΙΘΒΒῈ πὶ (5ῖνο 
οδΙ δι 8 ι1ῖ8 προρββδὶβδίθ) 
ἔΙοτοί, νεπὶα αἰΐᾳαδ ἀϊσηατας, 
558: εὐϊᾶπι ἀεὶ οχ᾿βεϊπιᾶ ᾿ 
{10η6, ἐΞυγγνώμον ΒΟηΔΓ6 ΡΟ55 
γϑηΐᾷ ἀἰθπαπὶ ν]αϊηλι5. ΠῚ 40, 
1, αἱ οὗ ϑάη. 6 πρός ρτδε- 
Ροβίπϊοπο οἵ. δάπ. 1 71, ὅ. ϑεὰ 
ἀυδιταιϊοηαπὶ τηονοὶ κατειργό- 
μενον. Ουοὰ .5] οΟο8 6 ΠΊ Πε- 
οοϑϑίίαίθ ΧΡ Θ550Π),, βἰδηὶς 
ἤρατε ροββοῖ, οπηπΐᾷ τϑοίθ 56 
Βαθαγοηῖ. Αἱ κατεέργειν 8181 
εβί ΘΟΘΡΟΘΓΘ, ἴῃ δηραβιϊαβ., 
τϑάϊρογθ, ρΡΙΘΙμθΥθ, υὖ τῶ 
πολέμῳ ΟἹ 0, 2 (οἴ, δάη. ΒΌΡΙΒ. 
47, 8); αὐδ6 ποίϊο πᾶν ἀ6 πο- 
τα ὨΪ ΒῈ.5 ἱπιο!]!ερὶ ἴυθεΐ, αυΐθυβ.. 
ἰδῆ 6 ῃ ΨΘΥθἃ ξύγγνωμόν τι τηῖ- 
ὩῈ5 οοηγθηϊαπί. ὦυ8 ἠδ ὀαιδᾶ, 
ΠΌΠΟ Βεἰβκοὶ οοπἰθοίιγατῃ κατειρ-, 
γομένῳ ΘΟΠΙρΡΤΌΡΑΠΊ5, αὰᾷ τοςὶ 
δορί Ἰοοαπὶ βῖο Ὑδυ ΠΊῈΒ: ; 
πἶπο (οἷ. 1 70. ΓΙ ΨΙΓ 4ῃ:Ὶ 4, 
ΔῈ ἔθ τὴ ΘΟΠ56πιδπ 6 πὶ 6558} 
οἰβ, 4αἱ 6110 δία αἰΐααο, 
Ρογί σα! ΡΥ επιαπίθτ,ν Θπίδτα, 
οθ ΠΡ ΘΓΘ εὐᾶτη ἃ 460. --΄ 
τῶν ἀκουσίων... του 
βωμούς. ὕτι ἐδοία οαεάθ ἔου-. 
αἶα, ΟΥν,, ϑόμοθηι, Απηαὰ. ἴασ,ς 
Ρ. 3106. -- παρανομέαν τὲ 

: ὀνομασϑῆναι, οὐ 506 
ΙὉΒ πΠοιηθη οδρίβ886 6Χ εἶβ.. 
αὶ πὰ]]ἃ ποορϑϑίίαίθ οο- 
σοηΐο Πα ρῖιϊοβὶ οββϑηΐ, ἄατὶ 
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τοῖς ἀπὸ τῶν ξυμφορῶν τι τολμήσασι. 

11 

τούς τε 
Ἁ " Ἁ -’ , 9 ΝΣ » 9 » 

νεκροὺς πολὺ μειζόνως ἐκείνους ἀντὶ ἱερῶν ἀξιοῦν-- 
3 ’ ψ; “- κι] Ἁ Ἁ , 

τας ἀποδιδόναι ἀσεβεῖν ἢ τοὺς μὴ ἐϑέλοντας 
ἱεροῖς τὰ μὴ πρέποντα κομίξζεσϑαι. σαφῶς τε ἐχέ- 
λευον σφίσιν εἴκειν μὴ ἀπιοῦσιν ἐκ τῆς Βοιωτῶν 
γῆς (οὐ γὰρ ἐν τῇ ἐκείνων ἔτι εἶναι, ἐν ἦ δὲ δορὶ 

δι τι τὰ μὴ πρέποντα (455. 50Π0], ΒΕΚΚ. ἴῃ Τδιυνίη. τὰ μὴ 
προσήκοντα. γυϊρο εὐ ἰπ ρἰοτίβαιθ Πἰγῖ8 τὰ πρέποντα, ἴῃ (ΟἹ. τὰ- 
ΠΘη τὰ 6δχ ταβιιῦα, αδὶ ΟἸπη Ραγ65. Πἰτίογαθ δχίαθϑηίΐ. 

8 8. 

κοῖς ΤῊ ΒΟῸΪ ΠτιΠΊ 6586 6Χ ΓΒροη- 
ἀδηΐα οἱ γοοθ τολμήσασι ἀρρᾶϑτϑί. 
Ὀνομάξεσϑαι ἐπί τινι βοπδηὶ 
Π8Οἢ εοἰπο θοηδπηΐ τψοϑὺ- 
ἄθη, πΠοιθῃ 6Χ δἰΐᾳφι 9 ἰπ- 
γϑηἶ586, ἰταχίαβο Οὗ, διῇ. 
τ. 5. 420 δὰπ 3}. -- ἀπὸ 
των ξυμφορῶν. Ροτί.: τε- 
05 δάνεονβὶβ οοδοίϊ, ΟΥ, Μου, 
δα Ιβοοῦ, Ραπορ. 9, 22. 

ἢ 7. τούς τε νεκροὺς ... 
ἀσεβεῖν. ,,Οτάο 65ὲ: ἐκείνους 
(Βοεοίο5) ἀσεβεῖν πολὺ μειξό- 
νῶς ἀξιοῦντας ἀποδιδόναι 
(νοΙ ὁπ ί65. γϑάἀθγ6) τοὺς νε- 
προὺς ἀντὶ ἱερῶν. Τοὺς νε- 
κρούς διυιΐίεπι ρυδεπιὶβὶί, φαοᾶ ἐδ 
Π18 ρυδϑοῖριθ 5θύπιῸ δϑϑϑί ἰαΐι- 
ΤΌΒ᾽ φυδδὶ αποὰ ἰηίονίδοςοβ 
αἰυϊποαι Βαὰ. Οἱ, δάη. 1Π 
82, 1. --- ἢ τοὺς ... κομέξε- 
σϑαι, αἀἀδτῃ 605, 4πὶ πο]! θη 
ἐοιη Ρ 18 (τ οϑεϊία θη 18, νοὶ 
ἰδ ρ  οταπὶ ργαίϊο, ἱεροῖς 
ΘῃΪπὶ ΔὈ]αίνιιβ 651) γθοιρογἃ- 
ΓΘ δῷ, 4αυᾶα ποη ἀδθορστοί 
(ἐπι ρ] ογὰπιὶ ρτούΐϊο τΘοῸρ 6- 
τϑυὶ). »Βοεοιῖ γοϊοθαπὶ τράάθγα 
σογροτὰ ἀντὶ ἕερῶν [1]. 6. πο 
ὁοπαϊοϊοπθ], αὐ ΑΠΘηΐ θη 565 ̓ ρ5815, 
Βορδοιῖβ, οδαθύθηῦ (θη ]0, δἃο 
ΡΓῸ 60 ἰρϑ815. γϑβεϊαψο δα θυνθηὶ 
ΘοΥΡ ον οἰνίιπι. Ηδηο εγρὸ ΑἸΠ6- 
Ὠΐβη565 λοοιβᾶηΐ ἀσέβειαν, οοη- 
δ Ἰ Πα. ΟΠ 6 ΠῚ 5ΔΟΓΟΥτ ΠῚ ολααγοτὶ- 
Βὺ5 ΘΟΠιρδγαίουτιπ], ΑἸΟΥ ΠῚ ἃ16- 
ΥΠῚ ΟἿΠῚ Δ]Ι6ΓΟ, Γ68 ϑᾶογαβ οἱ 
αἰνίπαθ οἵπὶ τα ἰπηρατα οἱ ἰη- 
οεδβία, Ῥεγπιμ α  ίιιν, Π- Βαα. 

8 8. σαφῶς τε... ἄναι- 

εἰπεῖν... σπένδουσιν οοαα, Οἷ, αάη. 

ρεῖσϑαι. 86 ἴῃ οοἀά. Ἰερστι- 
τὰν ν᾽ 1058 6556 ΡΥ ΠῚ ΠΔ 60 ἃρρᾶ- 
τοί, αυοὰ σπένδουσιν πιο ]ορὶ 
ΠΟῊ Ροίαϑβί, πἰβὶ νὶπι τηθα 1} σπέν - 
δεσϑαι οἱ {(ἰθαδπηιβ. Αἱ Πᾶθο 
ΥϑΡδὶ δοίϊνὶ ποίϊο Θχθπρ 5 ΠΟῊ 
ΘΟΙρτοθαίαγ. Ναπιὶ αποά Ηργο- 
ἀϊαπὶ Ὠἰβίουϊοὶ Ἰοοιβ Ὑ 1, 4 ᾿ὰς 
δίϊετίαν, ἰδ] Ρδίοὶ Ἰδρδπᾶ πὶ 6556: 
τὸν γοῦν πρὸς Παρϑυαίους 
πόλεμον. ἐπὶ κατελύσαμεν καὶ 
ἐν οἷς ἀνδρείως παραταξάμε- 
νοι οὐδέν τι ἡττήμεϑα καὶ ἐν 
οἷς πείσαντες... . μέγαν βα- 
σιλέα πιστὸν φίλον ἀντ᾽ ἐχ- 
ϑροῦ δυσμάχου ἐποιήσαμεν. 
Ουϊὰ δαίεπὶ ΤΊ, βου ρβοῦῖε, πιὰ- 
ΧΙΠῚΘ ἴῃ ΡΓΟΠηρίι δϑὲ ΘΟΘΠΟΒΘΕΓΟ, 
Μαη δβίιπι δηἰ πὶ δϑὶ σπένδουσιν 
ἰθν᾽ϑϑι πᾶ ΘΟΥΡρίοα εχ σπεύ- 
δουσιν οΥπὶ 6556. Νβαιθ ἰᾶἃ- 
6 ηὴ 60 Γαβίϊαίο ἰθοι5. οτηπὶ 
ΟἸθηβίοπθ οαῦθί. ΡΥ Π1ΠΊ ΘΠΪΠῚ, 
Θὰ ΠῚ 6Χ ἰπίθυροβίίο σπεύδουσιν 
νεῦθο τοὺς νεκροὺς ἀναιρεὶ- 
σϑαι ϑυβροπάθγα οοσδηλα, εἰ- 
πεῖν νϑυθὶ οὐ] οί ΠΊ ἐπεαίοτε σῆτεν 

ἀεἰπάθ, οἰϊαιηϑδὶ ἢθῸ οχ οἰβ6}) 
γΘΡθΪ5 τορϑιὶ ροββϑί, ρθυβρίοὶ πὸ- 
4αϊῦ, σαν ΑἸΠΘπΐθη 565 βἰθὶ ἄθοϊα- 
ΤΑΥΪ βῖν 6 ἱπΊρ  ΥαΡὶ νϑ!ϊηΐ, αἱ την - 
ἴ 05 ΡΔΙΡΟ ΠΊΟΓΘ Βθρε!Ἰδηΐ, πεαὰ8 
ΨΘΓῸ ἰά 51] ΡΘΡΠΉΪΕΙ 58 015 Πα δὶ, 
ΤΠ ἢν πὶ ΘἢΪ ΠῚ ἀναιρεῖσϑαι αὐ 
εἰπεῖν ποὺ σϑέεγγα ᾿ἰοοί πἰβὶ ἴΐα, 
αῤ ᾿αΐϊο σοῦ ἱπιροιαπαϊ 5ῖνα 
Δαἀπονίαπαϊ νἱπὶ {τ ὰ5, [Δα 6 
εἰπεῖν ποη Πλϊηι8 ΘΟΥΓΓῸΡ ΠῚ 
Ρΐαπαι8 ατϑπὶ σπένδουσιν, Νε- 
46 τηϊη8 ἴδοι 5 ἢπϊὰ8 νἱὶ 
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ἐχτήσαντο), ἀλλὰ κατὰ τὰ πάτρια τοὺς νεκροὺς 
σπεύδουσιν ἀναιρεῖσϑαι. 

ἕτερος λόγος 99, Οἱ δὲ Βοιωτοὶ ἀπεκρίναντο, εἰ μὲν ἐν τῇ 
τῶν Βοιωτῶν. Βοιωτίᾳ εἰσίν, ἀπιόντας ἐκ τῆς ἑαυτῶν ἀποφέρεσϑαι 

τὰ σφέτερα. εἰ δὲ ἐν τῇ ἐκείνων, αὐτοὺς γιγνώ- 
ὄκειν τὸ ποιητέον, νομίζοντες τὴν μὲν ᾿ϑὲρωπίαν, 
ἐν ἧ τοὺς νεκροὺς ἐν μεϑορίοις τῆς μάχης, γενο- 
μένης κεῖσθαι, ξυνέβη, ᾿4ϑηναίων κατὰ τὸ ὑπ- 
ήκοον εἶναι, καὶ οὐκ ἂν αὐτοὺς βίᾳ σφῶν χρατῆ- 
σαι αὐτῶν οὐδ᾽ αὖ ἐσπένδοντο ,.ϑῆϑεν ὑπὲρ τῆς 
ἐκείνων" τὸ δὲ. . ἐκ τῆς ἑαυτῶν“ εὐπρεπὲς εἶναι 
ἀποκρίνασϑαι . ἀπιόντας καὶ ἀπολαβεῖν ἃ ἀπ- 

διθηδίῖϊο οβὶ εὔκειν, αὰὸ ἀας ᾿Α4ϑηναίοις ὑπήκοος ἦν." Ἀο. 
γερο οἵ, 1 140, 1, Ποοὰπὶ ἰθ Ροῦί. Οἷ, δᾶηῃ. ὁ. 91]. -- καὶ 
ἰπίθρτιιπ τϑβυϊυιία 50 νουίπαιβ: οὐκ ἂν... αὐτῶν, ποαηὰδ 
δίαπο δροῦίθ ἱπρθαθᾶπὶ 608 
5101 οδάθν ποθὴ Αθθαητῖθ5 
6Εχ Βοροίουαη ἰθυτᾶ, 568 
Ραίγϊο ποῦθ ᾿ηοΥί05 5ίὰυ- 
ἀδητὶθαβ {0116 γ6. θὲ δορί 
οὐδ ἧς 
ἀρ. 99. εἰ μὲν... τὰ 

σφέτερα. Βοροίϊ ἰρίίαν, πἰ 
δηΐθα (ΘΠ ρΙ ατη, ἰίὰ ἰᾳπὸ ΔΡΥῸ5 
οὐπὴ οδαδν θυ 5 ρου πηαίανὶ ν οι 6- 
Τταηΐ, οὐ ἢδὺ ἰδηίαπιὶ οοπάϊοϊοπο 
δα ᾿πάποῖδβ δοϊθη 85 οἱ που 05 
τϑαάθηᾶοβ ρᾶγαιὶ ογδηΐ, 81 ΑἰΠπ6- 
ἢΐθη 565 Πρ αση το πα αθυθηΐ, ϑαηί 
δαΐοπ ἤδθο ργορίθυθα ἀϊοία, αποᾶ 
Αἰπθηΐθηβεβ 1)6}Ππ|ΠῈ ἰΘῃΘῃ (68 
Ρϑυ]0 δηΐθα ἐν τῇ Βοιωτὼν ἔτι 
εἶναι πορνθυϑηΐ, οἰδὶ ῃ00 γιο- 
π6 νᾷπᾶἃ ἔν ἡ ἐκτήσαντο 
ΟΠ γτηαίπη. ἰδηΐαπὶ 065, πὶ 
γΘΡΙΙ ΠῚ 51} (οἵ, 76, 4), ἂν Ραρηδθ 
Ιοσαπὶ Αὐιϊοᾶθ ΗΝ βίδ αἰϊ5. θΓο- 
ῬΊοΓο πὶ (90, 4) ἴῃ ἄρτο Βοθοίο- 
ΤΌΤ 6556 086 Βιρροῦταιον ο. 9ὅ 
ἀϊχουῖν, --- εἰ ον ποιη- 
τέον. ., Εἰ δὲ ἐν τῇ οἰκείᾳ, 
οὐ δεῖν αὐτοὺς ἀπαιτεῖν τοὺς 
νεχρούς, ἀλλ᾽ ἐλϑόντας λαμ- 
βάνειν.“ “ούκας. Ὅε ἐκεί- 
νῶν Ῥγοπομπλΐη 6 οἵ, δά, ΠΥ, 2, 
11,0, - κατὰ τὸ ὑπήκοον. 
οἷ, ὁ, διὰ τὸ ὑκήκοον, ὅτι τοῖς 

ἀπ 6 6085 πη απ) 586 ἰῃ- 
γὶ 015 ρΡούγ085 11Π18Ξ (οδαᾶ- 
γουῖθ5). ἴθ οορυϊαηαϊ ρατγιϊ- 
ου]αὰ δανογβϑηαὶ νἱπι 8 θ 6 η 1 οἵ, 
ΚυϊίζΖ. δὰ ϑαϊυβί, Ιὰρ. 107, 8. 
Ἄγ 81}. δὰ Το. πη. ΟῚ 8 εἰ 
ΑΠ101, Ἡδηα, ΤΌΡΒΕΙ]. ΠΡ. 494 8αᾳ., 
ἀδ ἴουππυία "βέᾳ͵ σφῶν απ. 1 48, 
8. -- οὐδ᾽ αὖ... ἐκείνων. 
Νβαὶθ νϑῦοὸ ἱπάποϊᾶβ ΡΓῸ 
5 γο, απαθπὶ 1111 5 αππὶ αἴθ 6- 
τϑηῖ; δου θ νο!οθδηΐ, ἕνα 
μή, ἱπααὶν Πα ΚαΒ, ὁμολογήσωσι 
τῶν ̓ Αϑηναίων εἶναι τὴν ρος 
πίαν. 6 ραγιίοα!β οὐδ᾽ αὖ 
νἱά. δάη. 87, ὅ, ἀθ ἱπιρουΐβοίο 
δᾶ, 1 184, Ἧ ἂθ δῆϑεν ῥϑυι- 
οαἰὰ 8ᾶη. 1 92 ἄδαιιθ οἷὰβ 60110- 
οδίΐοπο δᾶῃ. 1 127,1. --- τὸ δὲ 
ΧΟῊ ἀπαιτοῦσι») εὐπρεπὲς 
δὲ εἶναι ἀποκρίνασϑ'αι ἐκ τῆς 
Βοιωτῶν ἀπιόντας, τοὺς ᾿4ϑη- 
ναίους ἀπολαβεῖν ἅπερ αἰτοῦ- 
σιν. ὅθΠ01. Τυορίοαπι νυ ἢ ὁ 
οὐἀϊποαι Υθίουϊοὶβ ὧἀθ οδυϑβὶβ 
τα πάσῃ [υἷ886 8815 ᾿ϊαᾳαρί. 
»γ»Καί βιρῃϊῆοαι οὐϊᾶτη: οπης 
βῖ6 αὐ σῦρθῃ, 50 50]] 6 816 
αἰοῆ ὈοΙ οἴ π6 ἢ, ψγὙἭἂἃἃ8 516. 
θοσΘμ τίθης. Βδα,, 4υἱ ἰδηο, 
Ῥαυι οι ατι 5ἰ πη ον 100, 1 ροβύ, 
Ῥανγιοϊρίαμπι Ἰοσὶ δἀάϊι. Ασομ απι, 
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αἰτοῦσιν.“ ὃ δὲ χῆρυξ τῶν ᾿4ϑηναίων ἀκούσας 
ἀπῆλϑεν ἄπρακτος. 

100. Καὶ οἱ Βοιωτοὶ εὐθὺς μεταπεμψάμενοι ἐ 
ἔκ τὲ τοῦ Μηλιέως κόλπου ἀκοντιστὰς καὶ σφεν- 

ϑονήτας. καὶ βεβοηϑηκότων αὐτοῖς μετὰ τὴν 
μάχην Κορινϑίων τὲ δισχιλίων ὁπλιτῶν καὶ τῶν 
ἐκ Νισαίας ἐξεληλυϑότων Πελοποννησίων φρου- 
ρῶν καὶ Μεγαρέων ἅμα, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸ 4ήη- 
λιον καὶ προσέβαλλον τῷ τειχίσματι᾽ ἄλλῳ τε 
τρόπῳ πειράσαντες καὶ μηχανὴν προσήγαγον, 
ἥπερ εἷλεν αὐτό, τοιάνδε. κεραίαν μεγάλην δίχα 
πρίσαντες ἐνογλραλε ἅπασαν καὶ ξυνήρμοσαν πά- 
λιν ἀκριβῶς ὥσπερ αὐλόν, καὶ ἐπ᾽ ἄκραν λέβητά 
τε ἤρτησαν ἁλύσεσι καὶ ἀκροφύσιον ἀπὸ τῆς 

λρ. 100. 8 1. προσέβαλον οοἀά. Οἷ, Δάη. 

τὸ οἄνθ πὸ ἰηνὶΐα οοἰοοδίϊοπθ 
δα ἀποκρίνασθαι τοΐεταβ, οὶ 
15. δῖ, ἀθ αὺυὸ Μαδίῃ. αν, 8 380 
οὶ, 
“Ὅαρ. 100. 81. μεταπεμ- 
ψάμενοι ἔκ τε οεὶ, ἢδ οοϊο- 
οδίϊοπθ νουθογαπι οἵ, δάῃ. [ 10, 

-- ἐκ τοῦ Μηλιέως κοαλ- 
που. ὕιτ νἱἀδίαν, οχ ἰοθάθγαι5 
ΤΥΔΟ 115. (οἵ, ΠῚ 92) αἴθ οχ 
δυιϊοῖβ Δ Θιο 15, ἀπογαπιὶ ΟΔΠΠ16η- 
565 ἴῃ πη 5 ΠῸΠῚ ψΘυβιι5. ρου - 
ποῦϑηι (οἵ, ΠῚ 90). Αδίο!οβ ρο- 
τἰΐο5. ἰδοι! αύογθϑ [1556 αἰ Ἰοῖ πιι15 
Π 96. 97. 1106 ὺ ΤΥΔΟ ΗἾΪ 
οὐ. τοὶ ϊααὶ ΜεΙθη865 τἀπὸ Ὀοηϊ 
δὐδηῦ νο ιθ5; οὐ μὴν οὐδὲ Μα- 
λιεῦσι παρέμεινε μελέτη τῶν 
τόξων, ἰεβία Ρᾷυβ. 1 28, 4. --- 
τῶν ἐκ... φρουρῶν. Οἷἃ, ο. 
69. -- προσέβαλλον. [π|ρον- 
ἴδοίο νἱάθίιν. ορὰβ 6856, 4π0- 
Ὠἶδπὶ ἰοίᾷ Τ68 ΟΟΙΠρΓΘΠ ΘΠ ταΓ, 
οαΐϊὰβ βίησιϊαθ ρᾶγίθ5. οἱ δχίθι5 
ἀεδὶπάθ ἀθβουϊ θαπύαγ, ΟἸα85., αὶ 
ΨΘΓΌΤΩ ἰρηριι5 γαϑίϊ(ἱΐ, οοηΐαογί 
Π 4,1 εὐ ΠῚ 107, 8, Ιάδπι ἴῃ 6}- 
Ἰοχὶϊ ΡΔΥΓΟΙΡ᾽ ΠῚ πειράσαντες 
ΟΠ ρ0556 τοίου δὰ προσέβαλ- 

ΤΠυογαϊαϊβ ὟΟΙ. 11. ϑ'ϑοί, 11. 

λον, ἰίὰ αὐ καὲ προσήγαγον Ρο- 
βἰδατη. δἰ6 ρτὸ καὶ προσαγαγόν- 
τες (οἵ, Κταδρ. αν. 8. 59, 2 8αη. 9); 
ἴζα Θπὶ πὰ ῬΥΘΘΒΘηΤ 5. ρΟὐϊ5. αὐ δ ΠῚ 
δοΥΪδίϊ ραγιοὶρί τη τϑα ἸΓ γί Γ, 
ψευίεπάπηι ἰοίζαῦ: αίᾳπθ Οὐ 
αἰϊο το ο 6 πὶ (6 ΠΡ ἰᾶ 556ηΐ, 
Θυϊᾶπι τηδοἰϊ ἃ ἢ ἡἀπιον 6- 
γαπί, 4απδὸ δα ἀοῖ ἰὰ Θ᾿. 

8 2. κεραέαν, ἱ. 6. δοκόν. 
Οὗ, δάπ. ἢ 10, 4. ,,{πἰϑὺ δῖα 
ΘΧοηρ ἃ ἐκφράσεως οὐΐδηι πο 
Ἰοοιπὶ ριορομῖ ΤΠθοη. ΡΥορ δ Ύτα. 
ο. 11. δκ. -- δέχα πρί- 
σαντες, Ουοά τογοῦτὰ ἀοίαουϊ, 
γῈΠῚ ἰίΐὰ ἰϑοία πὶ 6586 δαηοίαί 
ΒΙοοπηῖ. 14 ἰάθη ἰᾶπὶ Ηοπιοεὶ 
δείαία ποία ἔπι, Οἷ Θὰ. ΙΧ 88ὅ 
οἱ ἃ], Ιοπρίτααο ἰριίαν. {γα} }5 
νά δύαν ΟὈϑι11556, 4 πη Πτι5. [6 Γ6- 
θταὰ ἔδοι[α αἰογθηίιγ. ἐπ᾽ 
ἄκραν (τὴν κεραίαν). . ἤρ- 
τησαν. ϑϑδθρίτιβ ἀρτὰν δἰ βὶ- 
γα Πα νοῦθα οἴπὶ 4}11ϊ8 Ῥγδθροϑβὶ- 
ΠΟηῖθι5. ἰαπρὶ ν]αϊπῖὶι5 1 70, 4 
οἱ ἴῃ δάη, ΠῚ 81, 8. -- ἀκρο- 
φύσιον, ἔἰδύα! πὶ δα ἔἸ ἃ τὰ τῇ 
οἱἰδη ἀ ατὴ, αυδ8 νἱβ Πυῖι5 νοοσᾶ- 
0} Ὁ ἤδβυομ, οὖ ᾽}1ϊ8 στὰπ- 

12 

ἔπειτα οἵ αὖ- 
τοὶ μηχανὴν 
προσαγαγόν- 
τεςτ τὸ 4ήλιον 
αἵροῦσιν. 
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ΩΝ 

χεραίας σιδηροῦν ἐς αὐτὸν νεῦον καϑεῖτο, καὶ 
ἐσεσιδήρωτο ἐπὶ μέγα καὶ τοῦ ἄλλου ξύλου. προσ- 
ἤγον δὲ ἐκ πολλοῦ ἁμάξαις τῷ τείχει, ἢ μάλιστα 
τῇ ἀμπέλῳ καὶ τοῖς ξύλοις ὠκοϑόμητο᾽ καὶ ὁπότε 

εἴη ἐγγύς. φύσας μεγάλας ἐσϑέντες ἐς τὸ πρὸς 

ἑαυτῶν ἄκρον τῆς κεραίας ἐφύσων. ἡἣ δὲ πνοὴ 
ἰοῦσα στεγανῶς ἐς τὸν λέβητα, ἔχοντα ἄνϑρακάς 
τε ἡμμένους καὶ ϑεῖον καὶ πίσσαν, φλόγα ἐποίει 
μεγάλην χαὶ ἧψε τοῦ τείχους. ὥστε μηδένα ἔτι 
ἐπ᾽ 

καταστῆναι 

ἁλῶναι. 

κόσιοι δὲ ἐλήφϑησαν᾽" 

ν} » τὖ 

αὐτοῦ μεῖναι. 

καὶ 
᾿ 

το 

ἀλλὰ ἀπολιπόντας ἐς φυγὴν 
τείχισμα τούτῳ τῷ τρόπῳ 

τῶν δὲ φρουρῶν οἱ μὲν ἀπέϑανον, δια-- 
τῶν δὲ ἄλλων τὸ πλῆϑος 

ἐς τὰς ναῦς ἐσβὰν ἀπεκομίσϑη ἐπ᾽ οἴκου. 
οὗ νεκροὶ 01: 
ἀποδίδον- 

ται. ἀριϑμὸς 

Τοῦ δὲ 4ηλίου ἕπτακαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ 
ληφϑέντος μετὰ τὴν μάχην καὶ τοῦ ἀπὸ τῶν 

τῶν ἀποϑα- ᾿ϑηναίων κήρυκος οὐδὲν ἐπισταμένου τῶν 7ὲ- 
νόντων. 

τῶν 

γενημένων ἐλϑόντος οὐ πολὺ ὕστερον αὖϑις περὶ 
-“ 9 , » ᾿ ᾿ 3 ΄, “᾿ νεχρῶν, ἀπέδοσαν οἱ Βοιωτοὶ καὶ οὐκέτι ταὖ-- 

ἀπέϑανον δὲ Βοιωτῶν μὲν ἐν 3 , τὰ ἀπεκρίναντο. 
τῇ μάχῃ ὀλίγῳ ἐλάσσους πενταχοσίων, ᾿4ϑηναίων 
δὲ ὀλίγῳ 

τηδίϊοὶθ αταθοὶβ ΕΠαβίγαίασ, ὮὯϊ- 
δύϊηβυϊίαν ἃ [Ο]Π1085 ὃ 8. Ὁ)- 
ἱπᾶ θ᾽ ἀπό εβὶ νοι. 

ἦτο, ἀδπιὶδβᾶ 
Οἵ, δάη. 108, 

τοῦ ἄλ- 

κα εῖ 
σῖπρ 
5. -- 
λου ξύλου. 
οἱ ἀξ 

ὃ. 8. 

8 4, 
Πβύι πὶ οἂν ἰδ Πη, 

χους. 
8 ὅ. 

ἴῃ αὶ ἢ {6}, 

ἐπὶ μέγα ... 
Οὗ, ἄπ. Π 70, 4 

6}, -- 
δΡδῖ, 

ἄλλος δάῃ. 1 198, ὅ. 
ἐκ πολλοῦ, θ ἴοι δ ἷη- 

40, -- τῇ ἀμπέλῳ καὶ τοῖς 
ξύλοις. ΟΓ, 90, 2. οὐ ἰὶ δάη, 

στεγανῶς, ἴὶ 

-- τοῦ τεί- 
θ,.. ῬΘὺ 

ἔβι σ ΒΘηθιίν 5, ῬΡδι απν δ. 

Ων δὲ ἄλλων τὸ 
πλῆϑος. Οδίδγοναπι Π)6}}} ρνδθ- 

ῬᾶνβΒ ἄθρει 
6586, οὐπὶ ἀθ το] απὸ Θχϑυοϊία ἰδ πὶ 
51᾽ ἀἸϑυὶ ον Τηδὶοῦ 

ο. 96 

Ὀιοά. 

τῶν 

ΟΧίν, δοίη 511. ΟἸανὶ ἰτι8 

Ι. ἃ, τῶν δὲ φρουροῦν- 
τὸ 4ήλιον οἵ πλείους 

ἐλάσσους χιλίων χαὶ ᾿Ἱπποχράτης ὃ 

(ᾳᾳοὰ ποὴ νθραη, νἱ ἀοίαν) μὲν 
μαχόμενοι γενναίως ἀπέϑανον, 
διακόσιοι δὲ "ἥλωσαν, οὗ δὲ 
λοιποὶ “ατέφυγον εἰς τὰς 
ναῦς καὶ διεκομίσϑησαν μετὰ 
τῶν ἄλλων (ᾳυοᾶ ροϑὶ Ρυρηδην 
πο! οθη διεατεῖναι πρὸς τὰς 
ἐδίας ναῦς ἀἰϊχὶ!) εἰς τὴν ᾽4τ- 
τικήν. 
Ἀν. 101.ὄ 81. ἑἕπτακαι- 

δεκάτῃ ἡμέρᾳ. Ουπὶ ἰάεπι 
ΠΟ ὙΠ 28, 8 ἰορϑίαν, 
Κυιαθρον ὕραδίνα ἑβδόμῃ καὶ δὲε- 
καάτῃ φοηϊθοῖ!, οἰδὶ Ῥ᾽θυ απ 6 
παρατάξει ἴῃ (ΑἸ1θι15. ΠΌΠΙουΪΒ 
ΤΙμιογ ἀ1 465. αὐλύαν. Οἱ. 84. 1 87, 
6. -- τοῦ κήρυκος... αὖ- ὦ 
νυν 9. ΟΠ ΠΟ, Ὁ. 

δι; Ἱπποκράτης. ἢῖρρο-. 
ἰοῦ οὐδιϊοπὶβ οομα ΑἸἰοὶθ, 
8. 18 δποῖοῦ τλᾶϊθ ποηηϊηαὶ. Οἷ 

ὅ 
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στρατηγός. ψιλῶν δὲ καὶ σκευοφόρων πολὺς 
ἀριϑμός. 

Μετὰ δὲ τὴν μάχην ταύτην καὶ ὁ “ημοσϑέ- Δημοσϑένης 
νης ὀλίγῳ ὕστερον, ὡς αὐτῷ τότε πλεύσαντι τὰ ἐδ τῆν εις 
περὶ τὰς Σίφας τῆς προδοσίας πέρι οὐ προυχώ- ἀπόβασιν 
ρησεν, ἔχων τὸν στρατὸν ἐπὶ τῶν νεῶν τῶν τε “τὴν 
᾿ἀκαρνάνων καὶ ᾿Δγραίων καὶ ᾿“ϑηναίων τετρα- 
κοσίους ὁπλίτας. ἀπόβασιν ἐποιήσατο ἐς τὴν Σι- 
χυωνίαν. καὶ πρὶν πάσας τὰς ναῦς καταπλεῦσαι 
βοηϑήσαντες οἱ Σικυώνιοι τοὺς ἀποβεβηκότας 
ἔτρεψαν καὶ κατεδίωξαν ἐς τὰς ναῦς, καὶ τοὺς 
μὲν ἀπέχτειναν. τοὺς δὲ ζῶντας ἔλαβον τρο- 
παῖον δὲ στήσαντες τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους 
ἀπέδοσαν. 

᾿ἡπέϑανε δὲ καὶ Σιτάλκης Οδρυσῶν βασιλεὲς Τρ. 
ανατος. ὑπὸ τὰς αὐτὰς ἡμέρας τοῖς ἐπὶ 4ηλίῳ, στρατεί΄-- 

σας ἐπὶ Τριβαλλοὺς καὶ νικηϑεὶς μάχῃ. Σεύϑης 
Ἷ ; 9. (αὶ » ἭἍ 3 “ ΄ δὲ ὁ Σπαρδόχκου ἀδελφιδοῦς ὧν αὐτοῦ ἐβασί- 

Ὁαρ. 101. 8 ὅ. Σπαραδέκου Ὦ., Περσέδου Μοβαι,, τε]ϊααὶ 
Σπαραδόκου. ΑἸΙῸΒ. νἱν δἰ βά δπὶ ΠΟΙΉΪΠΪβ ἴῃ ΟοΥρ. ἰηβον, τὶ πὶ 107 
Σπάρτοκος ποιηϊηδίιν, Ουῆτο νϑιᾶπι πο ἔουτηαη) Σπάρδοκος ρειᾶ- 

64. τηδὶ. --- ψιλῶν ... πολὺς ἰ65 οἰαββίανγὶ 95 αυδαναρὶπία ἢᾶ- 

ἀριϑμός. Να πᾶθο οὕ ὁ. 94 νἴιππι Αὐοαγιτη, ααΐθ5 Ποπιο- 
ΕΧίγ, Ρυρπθηΐ, Ηδδοκ. |ἰπὶβ δᾶ-ὀ δβ{Π6Π6Πὶ ἴῃ βίπα ΟοΥ πίῃϊο ρτδο- 
16 ῖβ πᾶ χΊΠ 6. ΠΌΠΟΙ) ΔΈ ΟΙΙΠῚ, 
ΒΙοοπηῖ, ἰονὶβ ἀγπιδίαγαθ τη} ἘΠ 1{65 
ἴῃ ἴᾳσα 840 δαυϊθι5 Βοθοιϊβ ἰπ- 
ἰουΐθοιοβ 6586 δι ὶγαίασ, (0616 Γ 
οορία ΑΥΠΘηἰθηβῖθι5 ἀθίαϊββο ἰδη- 
πὶ ψιλοὺς ἐκ παρασκευῆς 
ὡπλισμένους αἰδτντηαηβ οτταὺ 
γε] αἰ Που!αίθπη τπ]6 οχρ]ϊοαί; 
πᾶ ΡΌρμαθ. 6Χ 4118 αυοαιθ 
Ἰονὶῖον ΔΥΠΊΔΙΪΒ ΠΟ ἰπίθγ 556 
πἶϑδὶ ρᾶιποοβ Τηπογᾶϊάθβ αἰχὶς 
6. 94. 
8 5: ὡΔΦδδΊεο αὐτί! πρου- 

χώρη σεν. Οἱ, 6. 89. -- καρ- 
νάνων καὶ ᾿γραέων. για. 
ο. 11. -- καὶ ᾿Αϑηναίων .. 
ὁπλίτας. ,, Δα. πος γϑυρὰ 
ΘΟ ΡΟΒαϊ, αὖ ΟἸ.Π65 Π05 ατἃ- 
ἀν πηρθηΐοβ σΥαν 5. ΔΥΤη ἀύιγϑα ΠῚ}}}- 

ΡΟΒβί τ Π| 6558 Ο6. 77 [ΘοἼ Πλι15, [αϊ556 
οΒίθη θυ οπγ. ἢ Αση, Οἵ, ρίαν ἴῃ 
εἀ, τηδὶ, οὐ ἀθ ὨππηθγῸ οἰ βϑίδυὶ- 
ΟΥΠῚ δάπ, ΠῚ 98. 

8 5. ἀπέϑανε... Σιτάλ- 
κΉς. ΑἋἪ ΡδοΙΘΌΒΒΟΓΘ, ἀποοιτη 
ΑἸΠΘμΐθηβοβ δηλ τ ἰπηχε- 
υἱηΐ, ἰητουίθοιβ θ556. αϊοϊταν ἴῃ 
ῬΒΠΙΡ. Ερὶβι. 8 9. Οἵ. Ιδθ0}5. 
δα ἰγαηβαῦ, Ποιηοβίῃ. οὐαί, ΡῈ], 
Ρ. ὅ28. -- Ὀδρυσῶν βασι- 
λεύς ὰὐ Θρᾳκῶν βασιλεύς ΠΠ 
29, 1. 9ῦ, 1, βασιλεὺς υάεβιίονν 
τ 104, ΠΣ Οἱ, 5ἀ. Π 14. 
ὑπὸ τὰς. ..2η1λέῳ. ΤΕ 
Τη8 129, 2 ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρό- 
τοῖς ἐν τῇ Λύγκῳ. --- Τρι- 
βαλλους.. ΟἿ, 11 96.,. Δ:.--- 

12 
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λευσὲεν Οδρυσῶν τε καὶ τῆς ἄλλης Θράκης, ἧσπερ 
καὶ ἐκεῖνος. 

102. Τοῦ δ᾽ αὐτοῦ χειμῶνος Βρασίδας ἔχων ι Βρασίδας. 

στρατεύει ἐςτοὺς ἐπὶ Θράκης ξυμμάχους ἐστράτευσεν ἐς ᾿“μφί-. 
᾿Δμφίπολιν. ᾿ 
παρέκβασις πολιν τὴν ἐπὶ Στρυμόνι. ποταμῷ, ᾿4ϑηναίων 

περὶ τῆς κτί- ἀποικίαν. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ἐφ᾽ οὐ νῦν ἡ πό- 
ΕΣ τοῦ λὲρ ἐστὶν ἐπείρασε μὲν πρότερον καὶ ᾿“ρισταγόρας 
ὀνόματος ὃ Μιλήσιος φεύγων βασιλέα Δαρεῖον κατοικίσαι, 
ΡΣ ΤΗΕ᾿ τὴξ ἀλλὰ ὑπὸ ᾿Ηδώνων ἐξεκρούσϑη. ἔπειτα δὲ καὶ οἵ 

᾿“ϑηναῖοι ἔτεσι δύο καὶ τριάκοντα ὕστερον, ἐποί- 
κους μυρίους σφῶν τὲ αὐτῶν καὶ τῶν ἄλλων τὸν 
βουλόμενον πέμψαντες. οἱ διεφϑάρησαν ἐν Ζίρα- 
βησκῷ ὑπὸ Θρᾳκῶν. καὶ αὖϑις ἑνὸς δέοντι τρια- ὃ 
κοστῶ ἔτει ἐλϑόντες οἱ ᾿4ϑηναῖοι, “ἄγνωνος τοῦ 
Νικίου οἰκιστοῦ ἐχπεμῳϑέντος, ᾿Ηδῶνας ἐξελά- 
σαντὲς ἔχτισαν τὸ χωρίον τοῦτο, ὅπερ πρότερον 

Ὡ05 ρᾶγία οοἀά. Π 101, ὅ 5βγνδίδτῃ ; πᾶτη γι ηΘΠἀαΠπὶ 6586. δ' ΠΠ ΈΘΓΆ ΠῚ, 
511} }}15. ΔΗ σαι 85. ἢ ΟΠ] ΠῚ ΠῚ ̓ ἀδραμύττιον ᾿ἀτραμύττιον (οἴ. Βίθρῃ 
ΒΥΖ. 5. ν. ᾿Ἀδραμύτειον) εἰ ηκυβερναῖοι Μῆηκυπερναῖοι (εἴ, ἴη- 
αἴο. Ιη8ον. Αἰὸ, 1) οβίθῃαϊς. ΟΝ 5848, ΠΠ| 101, 5. 

ὕαρ. 102. 8 2. “Ζραβησκῷ δι. Αυρ. (85. τ; :ΑΣ. ΟΝ 
γε η. Μ. πὰ.. 8111 Ζραβήσκω. ΟΓ. Πεοτοάϊδη. ᾿ Ρ. 1588. 

8 8. Ἦδῶνας. αι Π 99, ΟἹ. Ἀθρ. Μοβαὺὰ. Ασ, Οἶγ. ΒΈΚΕ,, αὶ 
ἴῃ δα, ϑ5ίθυ. νυ ὐσαίτπι ΠΝ 6Χ Θ6]0 πῃ. αἴϊουί. Οἵ, Ἡδογοαΐδη. 
Ι »..-2ῦ. 

ἧσπερ... ἐκεῖνος. ΟΠ σὰν ἐν “ραβησκῷ. ΟἿ Ἷ 
Ὥρ 97: 100, 8 οὐ ἰδὶ δάμη. ἴῃ βἰία ἀοὴ- 

,»,΄ν πῖρηθο ἃ Ἰνοακὶο ἀϊββϑπῦν Ταΐοὶ 
ἜΣ “δε ἀθ νῖὶδθ Ερῃϑίϊαθ ρᾶγίε οὐἹβϑηῦ, 
απ 1 δδ, ἃ. Ξ' ἀμφ ἐν ῬΡῚ 10. ΤΙηΐον ΡΒ ΠρΡρο5 οὐ ϑου- 

πιοηθη ἔμιῖβ56. οὰπὶ 6χ Ἀρρὶ. Οῖν. 
ΙΝ 106 ἀρρᾶγϑαί, ἰοοὰβ ἴῃ Κίθρεγ- 
αἰ {αθυὰ οἱ αβϑίρηῃηϑίηβ ργο δὶ 

Π6 ΞΣΗΣ ᾿ὰϊὰ5. ὈγΌΪ5. ΥΘΡῈ5 
νά. ΟΙτηι. Βαβι. Ηδ]}. Ἀρρεπα. 
ΙΧ ρμ. 21ὅ 544. οἱ δ]ϊοβ ἰπ δᾶ. 
τηδὶ, ἰδυάδιοβ, ἌΡᾺ ΠΟΘΕΝ 

᾿ 8 8. ἑνὸς δέοντι τρια- 
8 2. τὸ δὲ χωρέον τοῦ- κοστῷ ἔτει. ἘλυιΠγτθπ ἃτ- 

το οεἰ, Οἱ. Ὁϊοά, ΧΙ 68. -“-- ὁΒοπίθ. βίνα 0]. Ο;ΧΧΧΥ 4, ἃ. 
᾿Δρισταγόρας. οΝΝἰά. Ηετοὰά. ἢν, 487, Μιά. Ὀϊοά. ΧΙ 82. 
Υ 11 οἱ 124.“ Ὁ ὰκ. -- ἔτεσι. ϑομοὶ, Αθβομίη. ρ. 1δδ Βεἶβι. 

Σ ὕστερον. 1)6. δῆῃοὸ τοὶ οἵ Ο᾽ϊηι. δὰ ἢ. ἃ. ϑϑᾶ οὔπὶ ἀδθ τ8- 
δάη, 1 100, 8 οἱ ἷο Ῥᾶιϊο ρΡοβϑύ ἰἸϊαᾳυΐϊβ ααᾶδθ ἶο πη ΘΠ] ΟΥ̓Δ ὨΤῸΣ (6 Π1- 
8. 83. Αηΐδα δὰ οἵ Ἄἄϑην. ἀο- ρουῖθυβ νἱνὶ ἀοοιὶ ἀἰδβθπυϊδηῦ, π6 
παϊηϑιϊν απ ΒΌρΡΡ]. ἐπείρασαν ἀδ Ποὺ αυϊάθπι 8πΠ0 8815 ἰῃίοῦ 
κατοικίσαι. --- ἐποίκους. ΟἿ, 605 οοηδίδι, Οἱ, δάπ. 1100, 8.. 
ἁθπῃ, ΠῚ Ω7, 1. -- διεφϑάρη- --Ἄγνωνος... ἐκπεμφῳϑ'ἐν- 
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4 Ἐννέα ὅὃδοὶ ἐκαλοῦντο. 

181 

ὡρμῶντο δὲ ἐκ τῆς ᾽Πιό- 
νος. ἣν αὐτοὶ εἶχον ἐμπόριον ἐπὶ τῷ στόματι 
τοῦ ποταμοῦ ἐπιϑαλάσσιον, πέντε χαὶ εἴκοσι στα- 
δίους ἀπέχον ἀπὸ τῆς νῦν πόλεως, ἣν ᾿᾿μφί- 

πολιν “ἅγνων ὠνόμασεν, ὅτι τ ἐπ᾿ ἀμφότερα 
περιρρέοντος τοῦ Στρυμόνος ᾿ [διὰ τὸ περιέχειν 

τ Αι , » » 

αὐτὴν τείχει μακρῷ ἀπολαβὼν ἐκ ποταμοῦ ἐς 

τος. Ὅδε πιοᾶο, ατὸ πος ἴΠῸ 
Ἰοὺ ρου 5ἰ:, νἱὰ. Ῥοίγδβθηῃ. 
Βιναίθσ. Ι ὅ8, 46. πιοπυτηθηί!β 
εἰὰβ Τπο. Υ 11, ἀ6 4}118 γι 
80 60 5.651:}5 Ἱπᾶ, νεῖ. - - Ἐν- 
νέα ὅὃδοί. 01 100, 8. 
ἐκαλοῦντο. Οἵ, Μαμὰ. τ. 
8 θ0ῦ, ἀε [Τιαιϊηῖβ Κυαθρ. ὅτ. 
ὃ 2904 δάη. 8. 

8 4. πέντε καὶ εἴκοσι 
σταδίους. θιοὰ ΧΙ 78 ὡς 
τριάκοντα. ἈΡ Ο51Π|5 ΒΙΓΡΥΤΉΟἢΪ5 
τὸν ἀνάπλουν εἰς ᾿Δἀμφίπολιν 
κ΄ σταδίων εἐ556 αἰοῖν ϑίγαθ. 8581 
ἔγαρτα, 86, --- ᾿Δμφίπολιν ... 
ὠνόμασεν. Οαβ8 ΠΟΙΪΠἾ5 
π᾿ γευθῖβ ὅτι περιφανῆ ἧς ϑά- 
λασσών τε καὶ τὴν ἤπειρον 
ὥκισεν ἴπεβϑθ ἄβθθογα οὐϑίϊ ἢ ]85 
ὀοπἤουπηαίϊο ν᾽ δῖαν ἀσοθῦθ. ΠΕΣ 
ἃ ΟἷτΥ ἸΙοοκίπσ ἀούη ἴνγῸ 
ΑΥ5. ἰηιθγρυείαί . ἄτη. Αἱ 
Βδιθρμᾶηιβ. ΒγΖ. οοΘ τηϑοὶβ δὰ 
νόθα ἐπ ἄμφοτ. περίρρ. το- 
ΒΡ οἰ θη ἀτιπὶ εχιβτηανιὶ διὰ τὴν 
περίρροιαν τοῦ Στρυμόνος νο- 
ΟῚ ἀἸόθη5. Οὗ. εἰἴαπὶ ΠΜ0. ῬΆΓΑΙ. 
αν. Πρ. 8382. -- ἐπ’ ἀμφό- 
τερὰ περιρρέοντος τοῦ 
Στρυμόνος. Εχ ἢἰ5 γον ὶβ οἱ 
ῬΓΟΧΊΠΊΪΒ5 ἐκ ποταμοῦ ἐς ποτα- 
μόν ϑινΥ ΠΟ Π6 πὶ ρτορα Ατηρμΐρο- 
Πτὴ ἴῃ ἀιια5. ῬᾶγίῈ5. αἰνταϊ οἱ ἀθ]α 
αὐυοἀάδηι ἰαοογθ, ἴῃ 40 ὉΥῸ5 
Βἰϊα δβϑεῖ, οο ορουιηῖ (διέθου οἱ 
Μαππορί. ἀθορσν. ΥΠΠ 0 286. νοο- 
τη 6] 15. δυΐθιη Ργοίθροτη. ἴῃ θ6- 
τη 051}. οὐ. ΡΙΠΠρΡΡ. Ρ. 38. ουπὶ 
ΘΟΓΥΓΊΟΠΘ ΠῚ ΠΟ ἀποθτιβ, 56 ὍΠῸ 
ὈγΔΟΠΪΟ ἷπ πιᾶγα ῬΥΟΠΪ ῈΓΘ 6Χ 
ΘΘΟΘΓΑρ] 15. ταοθητουῖθι5. ἀἸαἸοῖ85- 
56, 1118 Ῥαυυ θὰ. ἀσθοῖι αὐ ἰπ- 

ΒΌΪΔ ΠῚ ΟἸποίατη 6558 ἤηχῖ, Οποάᾶ 
51 γ ΟΡ ΠῚ 6556, ΗδΡΊΝΟ ΠΟῊ ΠΉΙΓΙΙΠ. 
ἐκ ποταμοῦ ἐς ποταμόν εχ- 
βίγιχββοί, Οὐηηΐπο ἃυίθπι διγγ- 
τηο 8 6 Οθγοϊπῖ14 6 ραϊαάς (Ποάϊα 
Τακὶπο) οἰ ἥπθητ]8β Ὀγδοῃϊα πα}]ἃ 
6586. δῦ ΡΘῚ “πδίθγατμη ἰοοὶ 6556 
Ῥοίαϊββθ οἰδυϊββίσηθ ἀοοθὺ Οοιαϑὶ- 
ΠΕΡῚ Μδορα. 1, 4πθπὶ ἀθ σαϊηὶβ 
ἈπιρΠὶρο} 15 ρτορο Φοπϊκοοὶ (6 πἰ- 
Κιενὶ, ἄγᾶθοθ ΝΘΟΟΠΟΥ) 5.115. νἱα, 
Ῥ-. 122 586ᾳ. [άθὸ ἰσίίαὰν ϑγ- 
ΤΟ ΠΘΠῚ αὐ τη 4 ἃ 6 (ἰ. 6. ἃ ἀπο- 
θκ5 ἰδίθυὶθυ58) σὶγ αι ΠΕ Υ 6 
αἰοὶ, αὐἰὰ ΠΠΟΧῸΒ οἰ 11 οϑϑϑὺ, 
Οουβίη. εὐ Αὐπ. ᾿πιρ! ] Θχθνιηΐ, --- 
διὰ τὸ περιέχειν αὐτὴν, 
ὍαῸῸ ΤΌΘ Ρ΄8πο οἰπρσονοῖ 
(Πιιπλῖπ 8 αἰτίπλαιια οἰαιιβα πη, ὑπὸ 
εὐ πᾶγο οἰαπάθηαδιη). . Βδα. 
ϑ'6ὰ πθαιι6 ΗδρπΟ ΠΘαι6 ἹΠΙΓῚΙΒ5 
ὌΡΡΘΙΏ Οἰπχίβθο ροίθϑί. ΠΙυὰ 
νον] περιέχειν ποιῖῖο νοιαί, πος 60 
βίαλαθγθ ΡΥ ΟΠ Θτααγ, αποᾶ τηδὶο- 
ΤΟΙ ἰδ η τ ΠῚ τ} 015 ῬΔΥ ΘΠῚ {ΠπιπΊ6 ἢ 
οἰησεθαί. πᾶτε ΠΟΌτγαθο δαοίοτ 
Πᾶθο ψϑῦθϑ ᾿ποΓ ΡΥ ἰδ 6588. 6θη- 
ΒΟΠΊ5, αἋαἰ ὈΓΌΘΠῚ ἱπᾶθ ΠοΟΠΊΘἢ 
ΔΟΟΘΡΙ556. ᾿παΐϊοασο νοἱαϊί, αποὰ 
ἈΠ ηἾ5. ΘΔ ΠῚ ΟἰΓΟαΤΑ ἢ ποτ οί, --- τ ὃ ἔ- 
χει... ἐς ποταμόν, τχτο 
Ἰοπροῖ8 {Πανὶο δα {Ἰπὰνὶππὶ 
ἀποίο ΟἾἸΤ ΘΟ ΠῚ5 60 [ἃ Π|, ῬΓΟΡι. 
ἃ ΓΘΙΙα ἃ ἰΘΥΓἃ 56} δ᾿ δίδπΠι. 
Οὐ, δάῃ, 17. ,,Βιγυπηοη ἃ βθρίθη- 
ἰὐϊοπθ νϑηΐθηὴβ Δἃ0 ἰᾶς ρᾶγίθ ἴῃ 
ἈΓΌΘΙΏ 56. {{ΠῚ41|, πὰρ δπίοπὶ ἴῃ 
οοοἰἀδηίοπι Οὀγαυ"} πηομῃίθη 86- 
4θη5. ἀθο!]ηαί, [θπὶ οΟἸ 6 πὰ 
Ῥοϑβίθαααδπι 8 ΠῚ 111, ἴῃ τη θυ] αἴ θη 
Ποοίταν.) Ἠδθο ουῦβϑιι8 πηιίδιϊο 
εἰἴοοῖι, αὐ Το, νου 15 ἐκ ποτα- 
μοῦ ἐς ποταμὸν υἱετοίατ.“. Οου- 
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ποταμὸν περιφανῆ ἐς θάλασσαν τὲ καὶ τὴν ἥἤπει-. 
ρον ᾧκισεν. 

108. Ἐπὶ ταύτην οὖν ὃ Βρασίδας ἄρας ἐξ 1 
τας φοδοσίς ἀρνῶν τῆς Χαλκιδικῆς ἐπορεύετο τῷ στρατῷ. καὶ 
᾿ἀργιλίων, οἱ ἀφικόμενος περὶ δείλην ἐπὶ τὸν Αὐλῶνα καὶ Βορ- 
ΕΡ πΡηνοῖς μίσκον, ἡ ἡ Βόλβη λίμνη ἐξίησιν ἐς ϑάλασσαν. ων ἀφέσταν- 

ἐφ᾽ ἣν πορευ- 

ται, τὴν γέ- καὶ δειπνοποι σάμενος ἐχώρει τὴν νύχτα. γειμὼν 3 ἘΡῊ Σὲ ΠΡΕΘΟ ΔῈ ΧΟ ὴ ΧΝ 
που κῆδος δὲ ἦν καὶ ὑπένιφεν᾽ ἡ καὶ μᾶλλον ὥρμησε. βου- 
διαβαίνει λόμενος λαϑεῖν τοὺς ἐν τῇ ᾿ἀμφιπόλει πλὴν τῶν 

σαρ. 108. 8 1. Βρομίσκον ἴι, αι. Μοβαι.᾿ Βεικῖκ, (δοϊταε 
Αὑρ, οἵ πὶ., 8648. ἢἴο οοῦίθ υἱχ ἴαγο; νυ]θὸ Βρωμέίσκον. ἘΒαϑιϊεαϊ- 
τοι Θδπὶ ΠΟΠΙΪ ΗΒ [οΥΠιᾶ πὶ, 48 ΠῚ ΜΕΥ ϑίορη. Βγ2. οἱ Ηογοάΐδη, 
Ι ρ. 158. 

8 2, ὑπένειφεν φῬἱετίᾳθο. Οἵ, 58. ΠΙ 28, ὅ. 

Βίδπιϊθ ἱπνθηϊιῦ οὐ ϑδαυθιυποία 
βΒαηῦ Πᾶθο νεῦρα: 01 ροβὶταϑ 
εϑδὺ Βαυνὶρίάθϑ5 ροοίβ. ἀτὴ- 
μΐαπιι5 Ματοθ! 5 ἀθ δοάσπι 060 
Ιοφαϊταν ΧΧΥΤΙ ᾿. 889 6ἀ. ΚΝ |68.; 
τη θη] 0Π6ΠηῚ ἔδοϊθηβ Ατοίπαβδε 

βύης 1. ἀΣ 0.127. ᾿ς Βὺ αθοίθ 86 
Βαδοϑὶ ἰαθυϊα Βαυθὶοὶ ἀπ Βοοᾶρθα, 

ρος τποᾶο: 
ΑΒΟ ϑϑυγ- 
το, ἈΠΟ 
τεῖχος. Οοπ- 

» ἴοῖο 'ῃ ϑ- σοπμνδ]] δ οἱ ϑίδίϊοηΐβ, ἱἰπ 
ἥ 90 ἴοπ6 ἢ6- «πὰ νἱβὶΓὮΓ Επτνὶρά 5 56- 

Β, χα 6585. ραηϊοόναπι. [6ῇ, Μαππορι. θορυ. 
[τ4161}, ἃὉὁ ὙΠ. 469 ει Ταῖ, ἀδ νῖδς Ερηδί. 

ὧν ΘΟΙΙΘηὶ δἶῖνγθ ρᾶτγιθ οὐἱθηΐ. ρ. 7 54.] Αὐθί μαβᾶπι 
ἣν ΓᾺρΡΘΙ ρΡΟΡ6. ΘΟην ΔΙ θη οἱ ϑίδιϊομθη ἰϊα πού 
ἄτα (Οἱ εἴπραι, ἱ. 6. 6858 Αὐ]ομ θη οἱ Βογιηϊβουμι ΤῊὰ- 

ΘΟΙ]Θ πὶ βαπὶ ογά, Κ Ατη. ὡΡαγνὰβ εἶν. οχὶΐ 
6858. δἰΐθαθι ἴῃ βραΐο ΑΒΟΠ),.“ς. εχ Βεβικία ραϊιάθ. ρὲ. βογνδᾶάθῃβ 
Ὠοῦν. -- περειφαν ἢ... Ὃροὲ Πίϑυαμη πιοηεβ ἰῃ πιᾶτδ οἐ Παὶτ, 
ἤπειρ ον. Ομ υτῦβ ρᾶτίπι Ηἴς Πἰδίαβ δϑύ ἴῃ νἱἷὰ τηδᾶρηᾶ 
ἴῃ οἷἶἶνο ϑθριθηοπ8}}, ῬδΡυτα 
ἴπ οἰϊνο διιβύγα] οἰὰβ, ααθηὶ ἀϊχὶ- 
Π1115, 00}}15 5᾽ἴα θϑϑϑί, Οἷ, δάῃ. 
ἈΠ Ί0, -2. 

ΟΡ. 108. 8 1. ᾿φρνῶν, ΟἹ, 
ΒΊΘρη. ἴῃ ν. ἄρνη. Οαϊαυπὰ δἰϊο- 
ἡ) Ῥυϊα 6556, Α οβίϊο ΒοΙ- 
65 Ῥαϊ δ ΠΟ τ] τσὴ ἀὈΓῖ558 
δΧχ ΤΊΝιοΥ ἀἰ 415. ΠαΡΡ 0 η6 ἴθι6}- 
Ιοσίτυν, -- τὸν Αὐλῶνα καὶ 
Βορμέσκον. Βου Ἶ ΒΟ 5 ἃ ϑίθρῃ, 
Βγ2. ἀϊοϊ ταν Ιοο5 6556, αδὶ Ἐλανὶ- 
Ρἰάθ5. ρου... 9,11 {{᾿ΠΟΡΆΤΪῸ 
ΗϊογοβοΙ γ πα [ρ. 604] οου- 
γυρίαπι Ποπλθ Ῥοτὶ ρἱ ἀἰ5. τ8η}- 
αυδπὶ ΧΧ τηῖϊ. 40 ΑἸ ρΡ ΡΟ ἀϊ- 

ΤΠοββα!οπῖοα ΒΥ ΖΑΠΙΙ ΠῚ εγθητὶ. 
- δι ρυδοβιαΐατι ἴῃ ἢΐβ ἕαποὶ- 
Ρᾳ5. (Νοοαθαπίαγ. Οἰϊπὶ ἔϑιιοβϑ - 
Ατοίμαβαᾶθ, πὰπο Βοβικίαθ, ἃ Ταν- 
οἷβ Βα} - ΒοΘ] 821.) Ὀυπιᾳαο 
Αα]ομΪβ ΠΟΠΊΘη 5815 ἴαιιοθβ ἰῃ- 
αἴοοι, ΒοΙθθη. 6556 Βαβι κῖαπὶ ρᾶ- 
Ἰπά θη οἱ Βου πι 5Ο ΠῚ ῬΓΟΡ 6 οϑύϊυτη 
εἶν τηδηϊ οβϑία πη οδί ΚΝ. [6 81. 
Οτᾶθο. δορί. 1Π ρ. 169 5ᾳ. οἱ 
Ρ. 4061, Αἀά. σουδίη. Μαοοά. 1 
Ρ. 117 534... φυἱ αἷν πὶ ἀπιιπι" ἔθυθ 
ΤΠ Ἰαυὶ πὶ ΙΟησ ΠΣ 6558 ΠΝ 
Ρ. 116. -- Βόλβη. ΟΝ 1 58, 2 
οὐ ἰδὲ δάη, --- ἐξέησεν. ΟἿ. βὰ, 
Ι 40, 4. 

8 8. χειμών. ΟἿ δάη, 6, 1. 
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ἦσαν γὰρ ᾿᾿ργιλίων τε ἐν αὐτῇ, οἱ-- καὶ τὰ ἔξω 
τῶν ̓ μφιπο- 
λιτῶν αἴρεῖ. 

3 προδιδόντων. 
κήτορες (εἰσὶ δὲ οἵ ᾿ργίλιοι ᾿Ανδρίων ἄποικοι) καὶ 
ἄλλοι οἱ ξυνέπρασσον ταῦτα, οἱ μὲν Περδίκκᾳ πει-- 

4 ϑόμενοι. οἱ δὲ Χαλκιδεῦσι. μάλιστα δὲ οἱ ᾽49- 
γίλιοι. ἐγγύς τε προσοικοῦντες καὶ ἀεί ποτὲ τοῖς 
᾿᾿ϑηναίοις ὄντες ὕποπτοι καὶ ἐπιβουλεύοντες τῷ 
χωρίῳ. ἐπειδὴ παρέτυχεν ὃ καιρὸς καὶ Βρασίδας 
ἦλϑεν, ἔπραξαν τε ἐκ πλείονος πρὸς τοὺς ἐμπολι- 

τεύοντας σφῶν ἐκεῖ ὅπως ἐνδοθήσεται ἡ πόλις, 
καὶ τότε δεξάμενοι αὐτὸν τῇ πόλει καὶ ἀποστάν- 
τες τῶν ᾿Αϑηναίων ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ κατέστησαν 
τὸν στρατὸν πρὸ ἕω ἐπὶ τὴν γέφυραν τοῦ ποτα- 

8 4. πρόσω ΠΡΥῚ, ὨΪδὶ αποά ΡαΑ]. προξῶν, (855. ἴῃ ΤηδΥρ᾽. ΤΠ Π, 
τθο. γρ. καὶ πρὸ ἕω. ΒεΕΚκ, ἴῃ εα. βίεγ. ἰδοοί αυϊάθπὶ 46 Αὑρ. 1. 
γαῖ,, βοὰ μυῖϊο βι]θιῖο Ὠ1}1] ἐλ θαθπάαπι 6888 ἱπάθ, αυοὰ ἰη “τμαΐ. 
ΘΧΘΠΊΡΙ. ῬΓΡΆΘΙΘΡ τηᾶΥϑ.. (455. οθίθιο 5 ἰἰργοὸ5 πρόσω Πᾶθθγα οἷαγα αἱ- 

Οαπὶ δηΐτη οἷἕ, ἀρρᾶγειί, 

8 8. ᾿ἀργιλέων. Ατρίαπι 
Βγυβδιίαθ ἀτθθὴ ἰηίο Νονθῖ 
γἱδβ βῖίνθ Απιρῃϊροῖπι οἱ ΚΘ] Θ απ 
ΘΔΠΙΡΌΤη 5ἰΐδπιὶ ἔμιῖσβα εχ Ἠδγοα, 
ΨΠ 115 ἀϊδβοϊπηαβ. Οἵ, Οοιυβίῃ, 
Ἰ. ἃ. ρΡ. 118 54. 

8. 4. ἔπραξαν τε ... ἡ 
πόλις. Ὅυπι Πᾶρς φομδογθδηΐ 
οαπὶ 5ῈροΡουθι5 οὗ ᾿φργέλιοι, 
νογθα, αὖ πῦπο ἰδσαπίαν, νϑ]θηῖ: 
Αὐρίθῖϊ, ..., Ροβίφαδιῃ ον- 
Ρονίαπὶία5 ΟὈαίᾶ οδϑί οἱ 
Βιαβιάδβ δανθηϊί, δ δἐχ [οπ- 
σίοτθ ἰθπροῦο (6 πηὰϊΐίο 
δΔη6) οὑπὶ 515 {ΠΠ1Ὸ0 ἀοπῖ- 
ΟἾΠὰ παυοπύῖὶθα5β, αὖ ὉΥ08 
ἀεάοτγοῖαν, σοταπί (νεῖ 6 5 6- 
ταη τ) οὖ οϑῖ, Αὖὐ 5], ροβίαιϑηη 
ΟΡΡοΥτα δι ΟὐςΆΒΙ ΟΠ6 ΠῚ ἰηνθηδ- 
ταηῖ, οἱ ροβί δανθηίαπὶ Βυδβί δ 
ἀεπιυη ἀθ. ργοάθηάα ΑἸρΠΡοΙὶ 
οορίίαγα ΘΟΘΡΟΓαπίὶ, ᾿ἰδπὶ 6Χχ ἰοη- 
ΘΊΟΓΘ ἰΘΠΊΡΟΓΕ 5611 πλ]τ0 δηΐα 1 
ἔροῖβϑα δα βεϊπιδιῖ πὸῃ Ρο588 νἱ- 
ἀδδηιαν, ΒΙοοπιῖ, τα πιθὴ ἔκ πλείο- 
νος, ἀθ αυἰθι5 οἵ, δάη. 42, 8, 
ΠΟ 500 1185 ἸητοΓργοίδηα Πθα 6 
ἀθ αΠ}0 ἰοηρονο, αποὰ Βταβίάδθ 
Ῥγοΐβοιϊοπὶ ἴῃ Μδοραοηϊαπὶ εἰ 

ΝΙΝ ΟΤαΐ παιβ πρὸ ἕω ριδοίεγθηδυτη εδϑί. 

ΤῊ γδοΐδιη δηςθοθββθυϊί, ᾿Π 06] 16 6 - 
ἃἀἃ 6556 αἰεὶ, Οποα 5ὶ ἀθηνιοτὶβ 
εὐ βίσαπ! δὰ ηλϑεν ποὸη ἐπ᾽ "49- 
γιλον καὶ ᾿Δμφίπολιν, 5εα ἐς 
τὰ ἐπὶ Θρῴκης θα νου δ, ἔουβὶ- 
ἴᾷπ ΘοΥτθοίΐοπθ πράξαντες ρτῸ 
νου ἔπραξάν τε ἃ Καιιον, ρτοὸ- 
Ροβιία ποὴ ΟρὰΒ 517, ΠΑΡτογαπι 
ΠΠΘΠΊΟΥΪΔ ἢ ΠὰΠῸ δἰϊδη {π6ίιὉ 
ΟἸ 585. ᾿Ἐμπολιτεύειν γράϊς 100, 
1, ἀὲ ἐνδιδόναι οἵ. ἱπίερρτν. αὰ 
Υ̓ θ2, 2. -- δεξάμενοι ὐ κὰν: 
τῇ πόλει. ΒλΠτον δέχεσθαι 
πόλει ΥΙ 580, 1, ὅρμῳ ΥΙ 44, 2, 
ὁοπινἃ ἐς τὴν ̓πϑλεῖ ΗΙ 28, Ἵ, 
ἐς τὸν Πειραιᾶ ὙΠ| 90, 8. ὅὰπιὶ 
Παὔηὶ ἀαοαὰθ τροΐρεῦα Αἰ 1- 
4 ἀ6πὶ υγὙ06, ἰδοίο αἰοαπί, ἀᾶ- 
τἰνατη ποῦ ἰοοὶ, 56 Ἰπ5{ τη θη ἰ 
6558 ΘΟ ΠΊ οί. Ζέχεσθϑαι ἐν 
τόπῳ τρυὰ Τμιιο, εὐ 81105 Αττῖοο5 
Π0ἢ ἰθοίταν, οἰβὶ Ηοιηθγβ αἰχὶς 
1. ΧΥΙΠ 881, αἱ 5δἰάδθνα ἰὴ 
0610 τϑθοερίᾶ ον. Μοι..11 629. 
-- κατέστησαν. Οἵ. δά. 78, 
θ, - πρὸ ἕω. Οἵ, κα. -- τὴν 
γέφυραν τοῦ ποτ. ἥἤυμπο 
Ῥοηῃίθπι δοᾶάθπὶ ἰοθο, αὶ πιποὸ 
ε5ϑεῖ, ἔμῖ5β8 βαβρίοαϊαν [μ681, 1, 
ἀ. Ρ. 196 
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μοῦ. ἀπέχει δὲ τὸ πόλισμα πλέον τῆς διαβάσεως, ὅ 
καὶ οὐ καϑεῖτο τείχη ὥσπερ νῦν, φυλακὴ δέ τις 
βραχεῖα καϑειστήκει᾽ ἣν βιασάμενος ῥαδίως. ὁ 
Βρασίδας, ἅμα μὲν τῆς προδοσίας οὔσης, ἅμα 

δὲ καὶ χειμῶνος ὄντος, καὶ ἀπροσδόκητος προσ- 
πεσών, διέβη τὴν γέφυραν. καὶ τὰ ἔξω τῶν 
᾿Δμφιπολιτῶν οἰχούντων κατὰ πᾶν τὸ χωρίον 
εὐϑὺς εἶχε. 

104. Τῆς δὲ διαβάσεως αὐτοῦ ἄφνω τοῖς ἐν 
Φοο ΒΔδι τῇ πόλει γεγενημένης. καὶ τῶν ἔξω πολλῶν μὲν 
πόλει. οἵ δὲ ἁλισκομένων, τῶν δὲ καὶ καταφευγόντων ἐς τὸ 
ἐπορδιδοῦσι τεῖχος, οἵ ᾿Δμφιπολῖται. ἐς ϑόρυβον μέγαν κατ- 
πέμπουσιν ἕστησαν, ἄλλως τε καὶ ἀλλήλοις ὕποπτοι ὄντες. 

τὐπορ ἐρυμη καὶ λέγεται Βρασίδαν, ̓  εἰ ἠϑέλησε μὴ ἐφ᾽ ἁρπα- 
οντες γὴν τῷ στρατῷ τραπέσϑαι, ἀλλ᾽ εὐϑὺς χωρῆσαι 

Πρ εἶν: πρὸς τὴν πόλιν, δοκεῖν ἂν ἕλεῖν. νῦν δὲ ὃ 
μὲν ἱδρίσας τὸν στρατὸν ἐπὶ τὰ ἔξω ἐπέδραμε, 

διὰ ταῦτα 

δαάιιο πρόσω π}10 βϑθηὐθηιϊαθ ἀδηΠπῸ οϑγθνα ῬΟΒϑβὶ ΠΊ115, πηαχὶμηΐϊ τη0- 
πΙθηἰ δὶ Βνιναβ ἀδπη ἀηΐθ ᾿ᾳθΘπη, ῬΥΪ α54 ἀδτη 80 ΑἸῈΡΠΙΡΟΙ 818. Θ0ὴ- 
ΒΡ᾿οογθίαν (οἵ. 8. 2), δὰ Ῥοπίθηι, ῬΘΡγΘηἾ558. Ναια ἀπομλϊπαβ ἴῃ 6ᾶη- 
ἄθτη βεηθθηϊίδαηι, ἐκείνῃ τῇ νυκτί δα κατέστησαν γϑίδυδηηβ, ἰὰ 
οὐδβίαν αυοὰ δεξάμενοι καὶ ἀποστάντες δοουνδίίουα ΡΥϑοῖον τότε 
ἰεπηρονὶβ ἀοβηϊμ θη δοθηΐ, αὖ ποσ 1Π4 ποοίς, απ Βναβί 85. ἴγ8 ῦ Ρ6Γ- 
Βϑααθθαίαν (οἵ, 8. 1), ἔβοιατη 6586. Οἷαγθ οοσποβοδίαν. 

8 ὅ. ἀπέχει δὲ ... δια- 
βάσεως, θεαὶ ἁυΐοπι ὁρ- 

λον οἰΐδηι εχ Ὗ 10, 6. 11,1. -- 
βραχεῖα. Οἵ, άπ. 1 14, 8, -- 

ΡΙΘυ πη 6 ΡΊά πὶ (Απιρ}}}Ρ 015) Ιοπθῖα 8 
ἢ ΡΒ ΒΕ; 1 δ. παυὰ 1ΐὰ ὈΓΟν 5 
εγαὶ ἀἰβίδηια. Οἵ, ἐκ πλείονος 
108, 4. ΝἼΠΠ 88,1. -- οὐ καϑ- 
εἴτο τείχη, θὴρ ἀδπιϊ585] 
ογδηΐ πὰ αὐ ὈΥΔΟΠΪΟ δα δίυγπιο- 
ηρ6π ἀράποίο, αὖ, ΘΟ ὙΥΓΔΟΌΒΑΓΌΤΗ 
Ρϑτγίθπι Τἰνῖτ5 ἀθβουιθῖ 1. ΧΧῚΙΝ 
ὌγΔΟΠΪΟ πλαγὶ ἃ δ τη ὶ 550 ᾿ὰῃ οἴ πὴ,“ 
Βαυ. ,,0ὕἵ. εις. Αδη. 1Π 888 
εὐ ΤὨμπογά. Ν 52, 2 τείχη καϑ- 
εἶναι ἐς ϑάλασσαν. « Β] οοπιῖ, 
τος -ὥσπερ, νῦν. ,»»Απολαβόντες 
γὰρ νῦν ἐν τῇ πόλει πλεῖον 
χωρίον μακροτέρῳ τείχει ἐγγύ- 
τερον τῇ γεφύρᾳ ἐγένοντο." 
Δούκας. οἷν ὐθδιος δὶ Ὁ: 
Ρ. 19054. δίδιαπι ΑἸ ΡΠ ΡΟ 18, 
δ η απ δ πὶ Ὠἰβύου ἃ πῇ 5018 πὶ ΒΟΥ ρ δὶ. 
ΤΗθον ἀἸά 65, της πὶ 6586 ἃρΡρᾶ- 

ἀπροσδόκητος. 
ἀρυὰ Τῆι. δοιῖνο Ἰορῖσαν (οἴ, δά. 
1 88, 8), δ]. ραββῖνθ, αὐ ΜΠ 
98, 8. -- τὰ ἔξω τῶν μφι- 
πολιτῶν, Ἀπιρῃὶρο ϊύδηο- 
ὙΠ γ68 685, 488 δγδπὶ 
ὀχίρα ἀτθθπὶ. Οἵ, Π ὅ, 4 ἐπε- 
βούλευον τοῖς ἔξω τῆς πόλεως 
τῶν Πλαταιῶν εἰ ἀδ τὸ ὈΙοά. 
ΧΙ 68. ---χωρέον, το 0 6 ΠῚ. 
Οὐ δάπι 18 ΕΠ ΤΣ 

Οαρ. 104. ὃ 2. Βρασέδαν 
. δοκεῖν ἂν ἑλεῖν, Βτὰ- 

5᾽ ἀ ἃ πὶ ον ΙΘΥΣ ΜΒ ΡΠ Ὁ" 
θΆΌ116 6556) Θδ πὶ ἔπ15586 οᾶ- 
Ρύατα μι. Οοίογαμι Βιϑβι πὶ ἀ6- 
ἴοπαῖν ΒΙοοπιῇ, 

8 9, 
σας. 

δούσας. ΔΙ1δὶ καϑ'- 
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χαὶ ὡς οὐδὲν αὐτῷ ἀπὸ τῶν ἔνδον ὡς προσεδέχετο 
ἀπέβαινεν, ἡσύχαξεν" οἱ δὲ ἐναντίοι τοῖς προ- 
διδοῦσι, κρατοῦντες τῷ πλήϑει ὥστε μὴ αὐτί- 
κα τὰς πύλας ἀνοίγεσϑαι, πέμπουσι μετὰ Εὐ- 
κλέους τοῦ στρατηγοῦ, ὃς ἐκ τῶν ᾿ϑηνῶν παρ- 
ἣν αὐτοῖς φύλαξ τοῦ χωρίου, ἐπὶ τὸν ἕτερον 
στρατηγὸν τῶν ἐπὶ Θράκης, “Θουκυδίδην τὸν Ὀλό- 
ρου, ὃς τάδε ξυνέγραψεν, ὄντα περὶ Θάσον (ἔστι 

δὲ ἡ νῆσος Παρίων ἀποικία. ἀπέχουσα τῆς ᾿άμφι- 

πόλεως ἡμίσεος ἡμέρας μάλιστα πλοῦν), κελεύ- 
οντὲες σφίσι βοηϑεῖν. καὶ ὁ μὲν ἀκούσας κατὰ 
τάχος ἑπτὰ ναυσὶν αἱ ἔτυχον παροῦσαι ἔπλει. καὶ 
ἐβούλετο φϑάσαι μάλιστα μὲν οὖν τὴν ᾿Δμφί- 
πολιν, πρίν τι ἐυϑοῦ μαι: εἰ δὲ μή, τὴν Ἠιόνα 

προχαταλαβών. 
105. Ἂν τούτῳ δὲ ὃ Βρασίδας δεδιὼς καὶ Βρασίδας δὲ 

αὐ ολρ λυ ΜΡ , ὌΝ . , ν δεδιὼς τὴν 
τὴν ἀπὸ τῆς Θάσου τῶν νεῶν βοήϑειαν καὶ πυν- βρήϑειαν 
ϑανόμενος τὸν Θουκυδίδην κτῆσίν τὲ ἔχειν τῶν ξύμβασιν με- 

, , - “ τρέαν σπτπο- 
χρυσείων μετάλλων ἐργασίας ἐν τῇ περὶ ταῦτα ὅδ τ νει 

6 δρ. 104. 8 8. καὶ ὡς. Ὡς 40 Ορίϊπη15. ΠὈΥ15. ἀθοϑί, δίᾳιιθ 
αἀπίθα Ρ1Ὸ ἐπί ἴῃ Τὰν, Ἰοσὶίαν ἐπεί; 564 181] πιαϊαπάτιπι οβί. 

δ ἐς ἐκ τῶν ᾿Αϑηναίων ςοἀα, ΟΥ̓, 58. 1 110, 4. 
τῶν ἐπί 1ἱ. Μ. ναι, Η. Βεκκ. ιδοϊίαπθ ἀρυᾶὰ πιπὸ Απρ. οἱ 

Ραᾳ]. ψυϊρο τὸν ἐπί. δὶ τῶν ἰεσαίαν, ΤΗπογάαϊάοπι 56 οἱ ἘτΟΙ πὶ 
βῖτηα] Ρταθβθοιοβ τῶν ἐπὶ Θράκης [αϊββθ ἀΐσθυβ δδῖηαιιθ βθπίθη- 
ἰδ πὶ [ΟΥία556. τη! ἸΟΓῈ ΠῚ 6556, βουϊρίασα τὸν δαίθηι ΤΠιογἀἸά6 πὶ Α]16- 
ΤΠ] αισθπὶ, απἰ οἰτοὰ ΤΗγδοῖαπι ψδγβαίιιβ β'ύ, ΔρροΙδυὶ εὖ ρδίει οἱ 
δἀποιαι Ατη, 

ἡμίσεος. . γαῖ. Ἡ. οἱ οοτν, ΟἹ, ἡμισείας, 4υδπὶ σταγητηδι - 
ΘΟΡΆΤῚ ἐπε τοαΣ ΘΟΥΤΘΟΙΙΟΠ ΠῚ Τη8]6 τθοθρὶρ Βοκκ, Ὑ]α, Βυϊΐίπι, αι. 
ταᾶχ. 1 8 62 δάη, 1 οἱ Μδμμ. αν. 8 1190, ὅ. Ἡμίσεος ΠΘΟ ΠΊ 
εδί, αἱ 88, 6, εἱ ἥμισυ, ἡμέρας ε5ι ἀϊοοπᾶϊ σ6ΠῈ5 βίμ!8 ποίϊβ μέσον 
ἡμέρας, μέσον νυχτῶν. Μὶά. Χεη. ὌΝ ΤΥ 4: 1 δὲ Νίδι ἢ, (ἵ- 
8 442, 8. 

8 4. μετὰ Βὐκλέους, ἵτι ἔλεγον. Οἵ, ΒοΘΟΚΙ. Οοο. οἷν. 
ΕἸηνονβίδηἀηϊθ5. τό ἔπ- ΑἸ. 1 ρ. 899. 
ΚΙ6 5, Οἵ, δᾶ Υ 44, 1 εὐ ὙΠ ὃ ὅ, μὲν οὖν. Οἷἁ αἄπ. 1Π 
18, 8. --φὐλαξ τοῦ χωρέου. 101.49: 
Οἱ. Βαγροον. 5. ν. ἐπίσκοποι: ΟΔρ. 10ὅ. 81. δεδιὼς 
οἵ παρ᾽ ᾿ϑηναίων εἰς τὰς ὑπη- καί. Ὅε καί ρον 5βυποιγϑὶῃ γᾶ - 
κόους πόλεις ἐπισκέψασθαι. τὰ ἰἴδοοίο οἵ, δάπ. ΠΙ 617, 6. --- τὸν 
παρ᾽ ἑκάστοις πεμπόμενοι ἐπίέ- Θουκυδίδην ἜΤ Θράκῃ. 
σκοποί, καὶ φύλακες ἑκαλοῦν- ΡΙθυΐααο Ἰη οΓΡΥΘίθ5 Θομνονβίοῃϊ- 

το, οὕς οἵ “Μάκωνες ἁρμοστὰς θῈ5. 515. νοοδθ πὶ ἐργασίας ἴῃ 
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Θράκῃ καὶ ἀπ᾿ αὐτοῦ δύνασϑαι ἐν τοῖς πρώτοις 
ἠπείγετο προκατασχεῖν, εἰ δύ- 

ναιτο, τὴν πόλιν, μὴ ἀφικνουμένου αὐτοῦ τὸ πλῆ- 
ϑος τῶν ᾿ΑΔἀμφιπολιτῶν, ἐλπίσαν ἐκ ϑαλάσσης 
ξυμμαχικὸν καὶ ἀπὸ τῆς Θράκης ἀγείραντα αὐτὸν 
περιποιήσειν σφᾶς, οὐκέτι προσχωροίη. καὶ τὴν 
ξύμβασιν μετρίαν ἐποιεῖτο, κήρυγμα τόδε ἀνειπών. 
᾿Ιμφιπολιτῶν καὶ ᾿“ϑηναίων τῶν ἐνόντων τὸν 
μὲν βουλόμενον ἐπὶ τοῖς ἑαυτοῦ τῆς ἴσης καὶ 
ὁμοίας μετέχοντα μένειν, τὸν δὲ μὴ ἐϑέλοντα 

»-» “ὦ - 
τῶν ἡἠπειρωτῶν, 

ἀπιέναι τὰ ἑαυτοῦ ἐχφερόμενον πέντε ἡμερῶν. 

ΘΔ. 106. 8 1. προχωροίη ΡῬα].; 
χωροῖ ρτδρίθν ρᾶμποο5, αὶ προσχωρεῖ γε] προχωρεῖ ᾿δὈεηί. 
ΒΘ ΠΠ ͵ὯΣ 

ΡΙαυ. Οἴπι. 6. 4 νϑ}}]5 τὰ ζου- 
σεῖα περὶ τὴν Θράκην ἐκέκτη- 
τὸ ΟἸϊββυπη ΠΟ ΘΧΡΥΘββουπηΐ, 
40 ΒΙοοτηΐ. 5᾽ σπἰ Πανὶ ἀϊοῖς ΤΠὰ- 
ογάϊάεπι ροββθββοῦεη ἔμ]8586 
πιθιδ  ] οστιπὰ, απ86 ἴῃ 114 ΤὨγδοῖδθ 
Ρᾶγίθ θχθυθουθηίαγ, ϑ6α γὙϑοιϊαβ 
ἐργασίας εχ κτῆσιν νο66 ρεμά θα 
βίαϊιθβ, αὐ ῦθὰ νϑ θαπὺ ΤΠπογαϊάϊ 
ἔαἴ558 5 οἱ ἢ οἰθβίαίθμη θχθυοθπαο- 
Γαι πη θέ  Π Ποσατη δυσὶ. Οἵ, Βοροκῃ. 
Οεοοη. οἷν. Αἴ, 1 Ρ. 420 5644. 
ῬΟΠοδπιάπη, πίῖαα. αν, 1. 480. 
6 τὸ ρυδθίθν Ρὶαι. νά. Μάγοει!. 
ιν. 8 14. 19 οὐ 101] 8.20 δάηῃ,, 
6 εὐης 15. δυνῖ ἴοαϊπ5 δάμη. 1 
100, - ἀπ αὐτοῦ, τος 
ἀπὸ τοῦ ἔχειν τὴν κτῆσιν. Τ᾽ 
ἀπό ρῖδεορ. νι, Μου, δὰ Ἰβοου. 
Ῥᾷδι, ο. 21. -- δύνασϑ'αι ἴα 
ἀϊούιτη οϑῦ, ας 1 938, ὥ. ΠΙΦΘΣΊ. 

ἐν τοῖς πρώτοις, ἀρπὰ 
ΡυΪϊπ Οὐ 68. Ηδθο Πυῖι5 νο ΑΕ} 1 
ποΟίϊο ΟΠ τᾶϊᾶ οβί. Οἵ, 108, 1. 
1352, 2. ἰηΐοῦρι. Βομ. Οἀ. ΥἹ 
00. Ρτυὶπιὶ ποιΐη 685 οἰἄθπὶ 
οἰϊδπὶ ἃ 1 διϊηἰβ νοοδηίαν, Οἵ, 
Ζυπιρί, δὰ Οἷο. εν. ΙΥ̓ 28, ὅ0. 
Μαϊὸ ἐν τοῖς πρῶτον ΒΕκΚ,, 
αυαβδὶ ἰρθὲ. ἀυοαὰθ ΤΗπογάϊἀε5 
οἶδ ΘΟΠ ΪΠΘηι15. ἰποοϊα ἔπ, 

ἐκ ϑαλάσσης ... ἀγ εί- 
ραντα, οοἰδουὶβ 6Χ πηλῦὶ (6 Χ 
ΤΊΠΆ80. οὐ δάϊδοθηζ 5. οἱν! τα10115 

; ΤΟΙ αὶ προσχωροῖ γε] προ- 
ὍΝ, 

τηδυ 1 π|}5} ἃ τι Χ ὶ} 115. (πανδ]ῖθι.5) 
ο᾽ εχ Τηγδοῖα ((θγγθβύγ! 08), 
Ηϊπο οΟἸ Πρ γα ἰϊσεῖ Τππογ ἀπ 
ΠΟΙ Ρᾶγδίαμη ΒΑ θυἶδ56. Ἔχ ΘΓΟΙ [1 
56 οι ΑἰΠ6ΘηΪ5 δἀποίατη, 480 5ί8- 
{παι Ἀπ ρ Π]ροΙ᾽πι ρτδοβί ἀἷο ἤγπηδιδα 
Ῥοββϑί, β6ἀ ἴῃ 1115 ἀδυηθαπι τθοῖο- 
ὨΪθῈ5 Ῥᾶγαβ556 (υἰ Βιπηοηϊ 65 ο, 7) 
Θᾶαιθ ἀθ ὁδιιβᾷ δοοθάθηία Βυδβὶ- 
4ἃ δὰ Τῃάβυσι ΘΟ ΠΟΥ Αἰ 6556, 
Οὐ δυίεπι Βιαβιάα ορὶηΐοπα οὁ6- 
Ἰδοῦ ̓ὰ5. ρύόρυθ580 80 Αμρῃ]ρο  - 
ἰδ 15 Δα χὶ] ο νοοδία5 6556ῖ, τηαϊο- 
ΓῈ5 οοΟρίαβ Π0η ΟρΡουι5 βθριθπὶ 
486 ἴονίθ δἀθγδηῦ πᾶνὶθι5. μϑυᾶ 
οαμποία οι δα ἰποπάδτη γθ θη 
Ῥτγοίδβοίιιβ οδὲ (104, 6). 1ιὰ ἴδοι! 
οΥὐἰταΐπα αἰ! πσαν, 41} 1185. δουὶ- 
Ῥίονθιη. 00 γ8 πὶ πηᾶ]θ σϑβίδμη αἷ- 
Ποίαπὶ του, Ηϊβί, αν, ΝῚ ρΡ. ὅ64 
544. (ν 605. βϑυϊα, ΠῚ Ὁ. 0682 546.), 
Μυν. ᾿ΗΠἸϑί. οὗἷέ. Ἰηντ ΥΥ 9 Ὁ 
544.,) Θηοκθη, Αἰῃθη. οὐ δ]. 1 
Ρ. 321 5ᾳ4ᾳ. ΑΙἰ115 σα 515 θαπὶ ἀ6- 
ἔθηαῖς ΗϊΘοκὶιβ ἴῃ ΘΟΠΙ πη δ 10} 6 
ἂς ΤΙ. ργοάϊϊομο βογῖρία (ρΡυοστ, 
Βορο ᾿η. 1869). 

δ 2, 
[Ὁ 

καὶ τὴν ξύμβασιν 
Οὐ Ροϊγαθη. 1 88, ᾿ εὐ 

ης. 

ἔχοντα, Οἵ. ἀάῃ. 118, Ὁ, ὁγ, τῇ 
-- τὸν δὲ μὴ ἐθέλοντα. 
ΒΌΡΡΙ. μένειν. 
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1 106: ᾽Οὲ δὲ πολλοὶ ἀκούσαντες ἀλλοιότεροι ἐγέ- νος οὖν 
ἢ ομολογία. νοντοὸ τὰς γνώμας, ἄλλως τὲ καὶ βραχὺ μὲν ᾿4ϑη- “Θουκυδίδης 

ναίων ἐμπολιτεῦον. τὸ δὲ πλεῖον ξύμμικτον, καὶ δὲ ἐς “πα 
- , πλε 

τῶν ἔξω ληφϑέντων συχνοὶ οἰχεῖοι ἔνδον ἦσαν᾽ ἼκΤΎπτεὶ 
καὶ τὸ κήρυγμα πρὸς τὸν φόβον δίκαιον εἶναι 
ς ’ . " 3 "κέ Ἁ ᾿Ὶ Ψἤ ἋἋ 

ὑπελάμβανον, οὗ μὲν Αϑηναῖοι διὰ τὸ ἄσμενοι ἂν 
ἐξελθεῖν. ἡγούμενοι οὐκ ἐν ὁμοίῳ σφίσιν εἶναι 

Ν . . ᾿ [χὴ 9 ᾿ ’, 
τὰ δεινὰ καὶ ἅμα οὐ προσδεχόμενοι βοηϑειαν ἐν 
τάχει. ὃ δὲ ἄλλος ὅμιλος πόλεώς τὲ ἐν τῷ ἴσῳ 

αρ. 106. 8 1. ὑπελάμβανον Μ. 6455. 6]. ψεη. Τ' Ἐ᾿ Τκπιρά. 
Ὁ. 1. Αὔὕὖ΄ς ΟἸιγ, Ῥᾶῃ. Ὑαϊσο εἰ Βεκι. ἐλάμβανον. Οποά γεεθαπὶ 
ἘΠῚ σνἱάδίιν 146 ΠῚ σψαθγα αυοὰ ὑπολαμβάνειν (οἴ. «ἄπ, 1Π| 42, 4. 11 
88,4), ὁυτη ρτορτὶθ δὶς ἀοοῖ ρ 6 γ6 ἴῃ δἰΐ 4 πὶ Ρ ἃ Ρ.6ΠΙ, ἰπτδερτο- 
Ἐπ ες (Εἰ ΠΕ σον 50, 1 ΥΤῪ 17 5: Υ 27, 90. 53,... ΟῚ 1 εἰ 
ϑίθρη, ὙΠ 65.), ὁαπὶ Ἰηβηπῖνο νοὶ δηπηεῖαίο Ρεπᾶεπιὶ ΔΙῚ πο δοη- 
ἰαπρίταγ, Οοπίγα Ὁ ὑπολαμβάνειν ἱπῆηϊνιβ. εα θη τϑίΐοπθ ρϑηδεὶ 
αυἃ ὡς οὐπὶ ἱπαϊοαίϊνο ὙΙ ΘΑ. 1. ΟΕ Χρη. Οὐ ΟΝ ΔἍ. 49: Ὀ]δς. 
ΡΗδοβά. 869. 

08. 106. ὃ 1. ἀλλοιότε- ταῖθ (ἰδτοῦ Ὀὔτρον 08 6 Π 
00, ἐγένοντο τὰς γνώμας] ΒΕΔ ας, ἰἱπτο5 Βἄτγροτ- 
ἤγουν μετεβλήϑησαν τὴν προ.- τοῦοπίε5) ρτορίθῦ θα παπὶ 
αΐρεσιν. ὅ601, Βοβροπάοι ἢ 
τετραμμένον ξ 2. ΘΟΕ. ἰδὲ 

ἴὰ5 (Ὁ εἱ ἀθν ΑἸ δ᾽ σῇ θυ θο Πεϊ- 
Β.Πη9) Π0η ΡυΪναθαηΐατν, Βε- 

1 ἠλλοίωντο τὰς γνώμας εἰ 
Θομποῖα. δὰ Χοη, Οοτηπιρηΐ, [Π 
10, 6 δίᾳιιθ 46 Θοπηρανιδίϊνο Μά}. 
ΠΝ ὃ, 451. --- ἄλλως τε καὶ 
᾿ . ἐμπολιτεῦον. θὲ ποπιϊ- 
ηδιϊν5. οἵ. Μδιίῃ. ατ. ὃ ὅ62 δάπ, 
1, 46 νεῖ βραχὺ ᾿Αϑηναίων 
Μαμμ. αν. 8. 442, 8, ἀ6 ἐμπολι- 
τεύειν ο. 108. --- τὸ δὲ πλεῖον 
ξύμμικτον. Οἵ, 108, 8. Ατί- 
δίοί. Ῥο]. 2. ΒΟΘΟΚΗ. ΤΏ50Υ, 
Π ρ. θ4. --- τῶν ἔξω ληφ ϑ' ἐν- 
των. Υἱά, 104, 1. πρὸς 
τὸν φόβον, φΡτο τηδίὰ 51|0. 
Οἵ. δᾶάπ. ΠῚ 87, 8, διὰ τὸ 
ἂν ἐξελϑεῖν, 4πο ἃ, 51 οδ]αία 
οΟηαϊοῖοΟ δοοίρογοίαγ, ᾿π ΘΠ ΘΓ 
οχϊτατὶ δτδηῖ. Αἱ. δάη. 47, 2, 
π- οὐκ ἐν ὁμοίῳ ... εἶναι, 
πΠαιυὰ ἴῃ δθᾷθο (οἴ, ἀάη, ἢ 49, 
58) 5101 ἴοτγε Ρθεΐοα!α 1. 6. 
Τηϊποτᾶ ἴογθ 4 Δ ΠῚ 58] ρΓῸΡ οβὶ [ἃ τη 
ΟΠ ΟΠ 6 ΠῚ γϑρυάϊαγοηί, Οἵ. ΥἹ 
11,1, -- πόλεώς τε... οὐ 
στερισκόμενοι, αποά οἷν ῖ- 

5ΡΙΟΙΤῸΣ ΡΤΟΟᾺΙ ἀπθῖο δὰ 10ὅ, 2 
τῆς ἴσης καὶ ὁμοίας μετέχοντα 
ϑδἀθηηαὰθ ἴεγε Βθῃ θη ἃ 4}115 νϑὺ- 
15 ἐχρυϊπηῖταγ. Οἔ, ἐν τῇ πόλει 
εἶναι ΤΙ 389, 6, τὸ ἴσον 1] 81, ΕΣ 
μ ἐν ΡΙᾶΕΡοβ. ΠῚ 61, 3 ἐν τῷ 
ὑμετέρῳ ἀσϑενεῖ τῆς γνώμης, 
Υ 29, ὃ ἐν ἄλλοις, δάπ. ΠΙ ΦΥ͂; 
1: Κταρρ. ατ. 8 68, 12 δάη. 6. 
Ρδγρουᾶπι. ΟἸα55. ἐν τῷ ἴσῳ 51- 
πλτ] γΔ ΙΓ Ῥαΐαι ἰδδιιαὸ 6558 
δίαιθ ἐν τῷ αὐτῷ, δΘκΧΘοΠρ! 15, 
αὐ ἴρ58 ἴαϊοιάν, ἀδϑείιατιϑ, Νεααθ 
51 ῬΑΡΓΤΟΥ Ἰπιδερυθίδπλιν (εἴ. ἐν 
τῷ ὁμοίῳ ΥἹ 16, 4. 21, 3), Βοο 
δά ἄπο πιρθπηθτα τε-- καί Ρᾶγίῖ- 
ο.}15. ἱπποία ἘΡαΡτδ Ροίθβι, αἱ 
ὁμοίως 1 89, 1. 70, 7. ΠΙ 47, 8 
(ἘΠΕ Ὶ141; 1) Ναπι: ΡΥ ΔοίθΓα 8 ΠῚ 
αποὰ ΡΑ γτϊ0 σϑγθόυιπι πι58 
ΠῸΠ ΘΟΠΊΡΓΟΌδίαΓ, Π6 ὁμοίως 
ααϊάθη ἰΐὰ τβυγραίαν. πἰβδὶ τὶ 
βάθη 68 δἃ ποίϊομθβ ΘΟ γα Υ185 
γοξοσίασ, Νοῃ τηδρὶβ οοσίίατὶ 
Ροίεβί ραγϊίοῦ δία δπίθᾶ; 



καὶ ταύτης 
μὲν Βρασίδας 
μάτην πειρᾷ᾽ 
Μύρκινος 

δὲ καὶ Γαλη- 
ψὸς καὶ Οἱ- 
σύμη προοσ- 
χωροῦσιν αὐ- 

τῷ. 
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οὐ στερισκόμενοι καὶ κινδύνου παρὰ δόξαν ἀφ- 
ἱέμενοι. ὥστε τῶν πρασσόντων τῷ Βρασίδᾳ ἤδη 
καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ διαδικαιούντων αὐτά, ἐπει-- 
δὴ καὶ τὸ πλῆϑος ἕώρων τετραμμένον καὶ τοῖ 
παρόντος ᾿ΔΑϑηναίων στρατηγοῦ οὐκέτι ἀκροώ- 
μένον, ἐγένετο ἡ ὁμολογία, καὶ προσεδέξαντο ἐφ᾽ 
οἷς ἐκήρυξε. καὶ οἵ μὲν τὴν πόλιν τοιούτῳ 
τρόπῳ παρέδοσαν᾽ ὁ δὲ Θουκυδίδης χαὶ αἵ νῆες 
ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψὲ κατέπλεον ἐς τὴν ᾿Πιόνα. 
καὶ τὴν μὲν ᾿ἀμφίπολιν Βρασίδας ἄρτι εἶχε, τὴν 
δὲ Ἠιόνα παρὰ νύχτα ἐγένετο λαβεῖν" εἰ γὰρ μὴ 
ἐβοήϑησαν αἵ νῆες διὰ τάχους, ἅμα ἕῳ ἂν εἴχετο. 

101. Μετὰ δὲ τοῦτο ὁ μὲν τὰ ἐν τῇ Ἠιονι 
καθίστατο. ὅπως καὶ τὸ αὐτίχα, ἣν ἐπίῃ ὃ Βρα- 
σίδας, πεὴ τὸ ἔπειτα ἀσφαλῶς ἕξει, δεξάμενος 

τοὺς ἐθελήσαντας ἐπιχωρῆσαι, ἄνωϑεν κατὰ τὰς 

σπονδάς. ὁ δὲ πρὸς μὲν τὴν ᾿Ηιόνα κατά τε τὸν 
ποταμὸν πολλοῖς πλοίοις ἄφνω καταπλεύσας, εἴ 
πὼς τὴν προύχουσαν ἄκραν ἀπὸ τοῦ τείχους 
λαβὼν κρατοίη τοῦ ἔσπλου, καὶ κατὰ γῆν ἀπο- 
πειράσας ἅμα, ἀμφοτέρωϑεν ἀπεκρούσϑη. τὰ δὲ 

00. ΘΗΪΠῚ ῬΥΙΟΓΘ ἰθΊρΡΟΥΘ ΠΟΠ 8 ὃ. παρὰ νύκτα ἐγ ἐν ε- 
δοίη δϑί, αὐ γϑιϊπθυθηι, ααὐοὰ το λαβεῖν, αᾳαἷπ οδοιρατθί, 
ῬοΥΙΘΌΪ.Π] οϑϑοῦ π6 ΔΙ ρθη, Ρ6Υ ἀηδῆ ἀππίαχαί ΠῸΟοέθΠη 
Μαχὶπηθ γϑῦῸ ἃ ἰοοὶ οομδουθη δ βύθεϊὶ, Ρουῦῖ, ΟὗἉ, δάη. ΠῚ 49, 4, 
ΔΙΙΘηστη. οδὺ ρῬϑυϊίοῦ δίαπθπθο ΔΙ αν ΒΟΥ. ϑγηῖ, Ρ. 2358. 
ΑὙΠ Θἢ 6 η5 655) ἀΟηΪΔ ΠῚ ΟΠΊηἾΠῸ 
Ποῦ 0 Ῥοίογδί, τἱ Βαβι 85 γα - 
᾿Ἰϊαιαρ πα τ τα ϊηϊ ᾿ηϊα αἰου πὶ 56 
ῬγΆθθογοῦ. ἀλη ΑἸπθηϊθηβίθι8. 
Αρεἰδδίπιθ νϑρὸ δὰ ΠΠ|ᾶπὶ οοηνθηϊί 
ΓΘΙΤα ἀᾶτὴ τα  υἰὐἀἸπθ πὶ αἀ Ῥϑοοτα 
ἰδοϊ θη ἰπο 1 η8556., υορὰ ὁοοη- 
οοβϑᾶ ἰὉΥ]5 ἈΘαΙΔΒ᾿Π Πα ΐο οἰν αι ο πὶ 

ἀρ. 107. 8 1. τὸ αὐτίκα 
. τὸ ἔπειτα. ὕὉὈιταπιᾳια δα- 

ν Υ δ 1ἴδν, αὐ μὰ ἢ 41, 4, Ποὺ 

Υ 11ὅ, 4. -- ἐπιχωρῆσαι, 
ἀοόδᾶονο, ἃ ὁ Ὸπὶ ὁοησοάθτα, 

ἄνω πόλεως. ὅϑ6θο!. 

γούποθαι, --- κινδύνου ... 8 ἃ. κατὰ τὸν ποταμόν, 
ἀφιέμενοι, ααοὰ ροντΐοα!ϊο βϑοῦπᾶο {Ππαπιῖπο, Οἱ, ψαίοκ, 
50] νου δὴ ἴα}. δα Ηογοά. ΠῚ 18. --- τὴν πρού- 

8. 9. πρασσόντων) ἤγουν χουσαν ... τεέχους, ἰἰη- 
συνεργούντων εἰς τὴν προδο- Θ᾽] πὶ ἃ ΤῸ ΘΧΘΌΡΓΘἢ ἢ 6 Π1., 
σίαν. ϑὅομο!. Οἷ᾽, δάῃ, 1 181,1, ϑιγα τοῦ. οοἸ]]οοαῖα Βαηὶ γουθὰ Δ}! 
ΙΝ 16, 3. -- αὐτά. Οἵ, δάη, 70, ὃ ἐκράτουν τῶν τεταγμένων. 
604,1. --οῦ. ἐτρὴ βεν δνμ νεῶν πρὸς αὐτώ. Οἵ, Κυπορ,. δὰ 
Τοῦ Εὐκλέους. γιά, ο. 104. θίοη, Ρ. 139 εἱ ἔοονίβοι. Οὕβουν, 

-- ἄνωϑεν] ἤγουν ἐκ τῆς 

Ἱ 
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8 περὶ τὴν ᾿Δμφίπολιν ἐξηρτύετο. 
᾿Ηδωνικὴ πόλις. Πιττακοῦ αὐτῷ προσεχώρησεν, 
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καὶ Μύρκινός τε 

τοῦ Ηδώνων βασιλέως ἀποθανόντος ὑπὸ τῶν 
Τοάξιος παίδων καὶ Βραυροῦς τῆς γυναικὸς 

αὐτοῦ, καὶ Ταληφψὸς οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ 
Οἰσύμη᾽ 

᾽ Ἐ ,,ὕ 9 ΄᾿ 

εἰσὶ δὲ αὑται Θασίων ἀποικίαι. παρὼν 

δὲ καὶ Περδίκκας εὐθὺς μετὰ τὴν ἅλωσιν ξυγκαϑ-- 
ἔστη ταῦτα. 

108. ᾿Εχομένης δὲ τῆς ᾿ἡμφιπόλεως, οἵ 4ϑη- ὁ διὰ δὲ τῆς 
φιπόλεως 

ναῖοι ἐς μέγα δέος κατέστησαν. ἄλλως τὲ καὶ ὅτι τ τ γωσιν 

ἡ πόλις αὐτοῖς ἦν ὠφέλιμος ξύλων τε ναυπηγη- οἵ 

σίμων πομπῇ καὶ χρημάτων προσόδῳ, 
μέχρι, μὲν τοῦ Στρυμόνος ἦν πάροδος 
διαγόντων ἐπὶ τοὺς ξυμμάχους σφῶν τοῖς Δακ 

ὕλρ. 107. 8 8. Γαληψός Ροβὶ Ἠδδοκίυτη Β}κΚον. 

ν 
και 

ψυϊρο Γά- 
ψηλος. Βερ. Γαψηλός. Ἠδοθρίμτη ὁχ Ὀιοά. ΧΙ 68 εἱ Θίορῖι. ΒΥΖ. 
τοροπεηὰυπὶ 6558 ἴᾶπη ἢπάβ. εἰ θΚ. νἱάθγαπηι. ΟἿΟΝ 6 εἱ 8ᾶη. 

αρ. 108. 8 1. αὐτοῖς ἦν 1ι. ψαϊ. Μ, Η. ΒΕΚΚ. τδοϊτίααο Ααρ.. 
οἱ τῇ., 4ποὰ ἀδ ΑἸίθγο οογίθ πο ΟΡ α 0116, α]σο ἦν αὐτοῖς. ἴῃ τὸ 
αίε ἃ. ΒΘΚΙ, τοοράθγο ποἰαϊπλι5. 

λιμὸς ἦν αὐτοῖς. 

ἴῃ [χ8. ρ. 88. -- ἐξηρτύετο. 
Οἵ. δάη. 1 80, 

8. ὃ. Οἵ. ὑοὰ, ΧΙ 68. -- 
᾿Μύρκινος. ὗὐτ8 μᾶιὰ ργοοαὶ 
80 ΑΠΊΡΠΙΡΟΙΪ ἴπ ΒΘριθῃ ΟΠ 6 ΠῚ 
ΨΘΥΒΊ15 βία, 01 ΒΟ ΠΟ [ΠΊΠ10 
ΑΠΡΊ[65] ἴῃ ρα! θπὶ Οδγοϊηἰ 4 θτὴ 
ἰηδαϊν ἦ ΒΊ οοτ ἢ, Οἱ, Οουβίη. 
Μαορά. 1 ρ. 8 οὐ Τοα]κ. τδθο. 
5θρῖ, ΠῚ Ῥ. 180 54. --- ἪἮἪδωνι:ι- 
κὴ πόλις. ΟΥ. δᾶπ. Ὗ 6, 4. ὅ. 
-- Γοάξιος. Ὅε Πεχῖοπε οἵ. 
δάπ, 1 604, ῶ. -- ΤΙαληψφψός. 
»» ἀδἰίαγον γθοία ἢθς ορρίάτιι ἃ 
ἄδ!ερβο 5ιυΠποπῖδο αἰβεϊησαῖυ, [Ὁ 
ται. δὰ Τῖν. ΧΤΗΥ 48, 16]. Ηδπο 
ΧΟΡΧΙΒ οἰβϑὶβ Ῥγορίθν "Πτὰ5 ΤότοηΘ 
ΟἸγπύμαπη πανὶρᾶπ5. ργαθίθυν οί 
εϑὶ, Οἵ, Βογοάοι. ὙΠ 199. 86ά 
Θᾶτῃ (ἀδθρβαη), 46 4αἃ ἷο ἀρὶίαν, 
ΘίΤΔθΟ οἰανὶβ νϑυθὶβ ἃ ΘΕΎΠΙΟΠΘ 
δα οΥὐἱθηΐθπι βρθοίαββθ ἀἰοὶί, φαοα 
ἰάθπι -οχ Τηπονγαἀϊα 5 ΠΑΤΡΑΙΪΟ ΠΟ 

Μαχῖπιθ Ρἰϑθογοὶ ΘοἸ]οοαιῖο ὠφέ- 

Υ 6 εορποβοῖταν. ΑΤη. ϑίσαθο- 
ΗΒ νερρᾶ Ρ. 591 Ππᾶθο βαπί: εἶτα 
αἵ τοῦ Στρυμόνος ἐκβολαί, εἶτα 
Φάγρης, Γαληψός, ᾿ἡπολλωνία, 
πᾶσαι πόλεις, εἶτα τὸ Νέοσ- 
σου (βΞῖνγε Νέστου) στόμα. -- 
Οἰσύμη. [Ιπΐου Ἀπιρ!ὴρο πη οἱ 
Νοαροιη. ἔϊδ86. ἀοοοὶ ϑουμηη. 
ν. 6068 544. Εδβίπο Ηουποιὶ Αἐἰσυμη 
1. ὙΠῚ 8047 Οἵ. ἀθ παὸ ἀτθα οἱ 
ἀ6 ἀδ!ορβο Οοαβίῃ, 1, ἃ, Ρ. 69 54. 
οὐ 1681. 1. ἀ. ρΡ. 179 54. 

ὕλρ. 108. ὃ 1. ὠφέλιμος. 
ΟἿ, Νοριμει. ἐ οϊοβοῖα ἴθ θ6- 
τα β81}}. οΥαῦ, ΡΆΙΠΙΡΡ. Ρ. 42 5α. 
- καὶ ὅτι. ΑἸΐεγα οδτιβ8 {πιο Υ]5 
θα ἀοπηατα ἴῃ γε τότε δὲ 

. γεγενῆσϑαι ἰπεϑύ, βεᾶ ΟΥ̓ΔΙΙΟ 
ἴϊα οοπίοτπιδία δβί, αὐ ἴῃ μὲν. 
δέ ραγιϊοα! β ΠΟΠΠ Ια τα βοιὶ 
ἀοοαθγαηὶ Βαυίίπι, ἅτ, 8 149, 11 
οὐ αι. 8 6029, 4, ΟΥ̓, δἄη, 1 

᾿Αϑηναῖοι 
μάλα φο- 

ὅτι βοῦνται, καὶ 

Θεσσαλῶν οἵ ξύμμαχοι 
προ ϑυμοι γί- 

ἕπτ γνονται ἐς τὸ 
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τσὴ μὰ δὴ δαιμονίοις, τῆς δὲ γεφύρας μὴ κρατούντων, 
τῶν ᾿Αϑηναί. ἄνωϑεν μὲν μεγάλης οὔσης ἐπὶ πολὺ λίμνης τοῦ 
ων ὑο υϑς Βρα- ποταμοῦ, τὰ δὲ πρὸς ᾿Ηιόνα τριήρεσι τηρουμένων, 

π΄ οὐκ ἂν δύνασθαι προελϑεῖν᾽ τότε δὲ ῥάδια ἤδη 
[ἐνομίξετο)] γεγενῆσϑαι. καὶ τοὺς ξυμμάχους ἐφο- α 
βοῦντο μὴ ἀποστῶσιν. ὃ γὰρ Βρασίδας ἔν τε 
τοῖς ἄλλοις μέτριον ἑαυτὸν παρεῖχε χαὶ ἐν τοῖς 
λόγοις πανταχοῦ ἐδήλου ὡς ἐλευϑερώσων τὴν 
᾿Ελλάδα ἐχπεμφϑείη. καὶ αἱ πόλεις πυνϑανόμεναι 8. 
αἱ τῶν ᾿Αϑηναίων ὑπήκοοι τῆς τὲ ᾿Δμφιπόλεως 
τὴν ἅλωσιν καὶ ἃ παρέχεται, τήν τὲ ἐκείνου πρᾳ- 
ὅτητα. μάλιστα δὴ ἐπήρϑησαν ἐς τὸ νεωτερίζειν, 
καὶ ἐπεχηρυκεύοντο πρὸς αὐτὸν κρύφα. ἐπιπαριέναι 

ῥάδια Βε6κΙκ. οχ Κίβύθηι οοηϊθοίατα. Ιῃ τηθηγαπἶὶβ ῥᾳδέα. 868 
πάροδος 56 δαϊι5 δα ϑιΓΥ ΠΟΘ ηῚ ἰᾶπι ἃπίθᾶ ΤΠ οΘ Δ ΘΠ] ΟΠ 5 ΡαϊιοΓαΐ, 
ἴΠΠῸ ΨΘΙῸ θυ πὶ αἰύνα ἤὰπὸ Πανίατη ργοστθαϊ ροίθυδηΐ, 486 ν]5 ΟΥ̓ ῸΣ 
τηὰυίαίο δοοθηία, ΟΥἉ, δάη, 

ἐνομίξετο νυϊσο εἰ Ραὶ, 

88,. 8..--ο τῆς δὲ γεφύρας. 
ΟἿ, 108, 4. ὅ. --- μὴ κρατοῦύν- 
τῶν, Ε061}, τῶν “ακεδαιμονίων. 
- ἄνωϑεν ἣν διαὶ τ κεῖσε, οὐ αλθνν, 
ποταμοῦ, αυοά 5ᾺΡ6ΓΠΘ (ἃ 
ΒΌΡΘΥΪΟΥΘΡΟΠΙΪ5 ρᾶτΓί6) πιὰ - 
ΒΘ. Δ ΠῚ ρ6᾽ ἸοΟΠρ πὶ 508 τὶ ΠῚ 
Ῥαϊυάει {Πανὶ ὰ5 οἰοϊ θαι 
(ρτορυῖο: τ ἃ δ᾽ ἢ ἃ Ῥ8}ὰ5 ΠΠ αν ὶὰ5 
οὐ). δ6 οὔσης «ἀἃ λίμνης 
Δοροτηπηοάδίο οἷ, δάη. 102, 8. 
ΟΝ 1, 4 τὸ λιμνῶδες ἜΣ 
Στρυμόνος. Ῥαϊι5 Οδγοϊῃ} 15. ΠῸῚ 
114 αὐϊάθιη 5οῖὸ ϑιυγοηθ, 568 
β'π1}} Αηρτία (Ποάϊο Ἀπρ} βία) οἱ 
ΑΙ 5 τα ποσὶ θι5 Ππ᾿ν}}5 οἰ Ποῖταν; βοὰ 
116 δὲ πιαχίτηιβ ϑϑὲ οἱ ἰᾶπι, δηΐθ- 
ἀυϑηὶ ἴῃ 1Παπὶ ρα! πάθη ἰπηλυὶι, 
ΒΈΡΘΥ Υ 088 οἴ πα ϊ οὐ δὴ ρ 5 ἀρὰ 
ΘΙ πὶ βῖνο ϑϑυναῖῃ (Ποάϊο 5.665) 
ΟΠ Θ ΓΘ βοΪθί, απὰ ἀθ γ6 σομρ α- 
υἸ 5 ἰοοἱβ ὀοχροϑβυῖιν Οουβίη, Ἰ. ἃ. 

1, Μοβαυ. 
0: προ τ: ΒΗ: Τὰν, (16 εχ ὑᾶ5.} ἂν. Ομ. Ὅδπ. 
Αυρ. ἯΙ. Αὐτ Βο6 δαϊ ἐνόμιξε αι. εἰ τι. ᾿Ἔνόμιξον 1). εἰ τοο. πιδη. 
(858. ..,. 4π08 ἃ 8114 ἜΧΡΥΘββαμ τθοθρὶῦ ΒῈΚΚ. ΝΙΝ ὃχ Πἷβ νϑγαπῖ, 56 
᾿οο νοΡΡα πὶ ἃ Ὁ ἸΠίοΓρυ οι τι5 δα θοίαπι 6586 Θθηβας ΚΊβίθτη. ἜἘνομέ- 
ξετο αὐυϊάεπι τηϊππβ αυδπιὶ ἐνόμεξον γεΡὈ 5 κατέστησαν εἰ ἐφοβοῦντο 
γαβροπάθί, θὰ ἢᾶθο ᾿πϑθαπα! 85 ΠΟ Παρ ΠΪ δϑύ ΔΘ πᾶ, 

ἜἘνοόμιξε ΟἹ. Νέμ. Τ. Ε' 
Ἐνομιξεν 85. 

Ετ Τιρακίῃβ ἰδοη ἃ ΒΌρΘυΟΥΘ 
Ῥᾶγίθ ἀθβίπουθ ἰῇ βίδρ ἢ, ΡΘΡ 
φαοα Βίσυ πιο αν ἴτ5 ἴῃ ἩΠ πὴ Παιδί, 
ἄοοει 1. 4, ΠΙ . 199. -- τὰ δὲ 
πρὸς Ἠιόνα. Ὅς ποθ σϑπεῦα 
ἀϊοοπαὶ οἵ δάῃ, ΠῚ 6, ἐὐξυρ 
τηρουμένων. ΒΌΡΡΙ. τῶν 
“ακεδαιμονέων, ἃ 405 ΘοΒα θη 
βρθοίαι δύνασϑαι. Οἷ, ἀάπ, ΠῚ 
18, 1. -- δύνασϑαι. δ ἱπῇ- 
ηἰτἶῖνο οἵ, ἀάῃ, 8, 3. -- ῥέδεα 

γεγενῆσθαι. ΘΌΡΡΙ. 
προελϑεῖν εὐ ἀθ ἤθαΐτο θ᾽ αν] 
ἣν 1128, 2. 1Π| 88, 1. Μαιί.- 

; . 8. 446, 1. Αἀά, βου. ἀΐβοι, 
μι: 2. μέτριον... παρεῖχε. 
ΟἿ, ο. 81, -- ἐλευϑερώσων 

. ἐκπεμφϑ'είη. Οὗ, 86, 1. 
Ἰμεὶ 8. αἷ πόλεις ὁδί, ἤδθο. 
βἷο οομἰπηροπ δ 50}ι: αἷ πόλ. αἵ 
ὑπήκ. πυνὥ. τ. ἅλωσιν. -- ἃ 
παρέχεται. ,,͵1. 6. ἃ προτεί- 
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4 τὲ χελεύοντες χαὶ βουλόμενοι αὐτοὶ ἕκαστοι πρῶ- 
τοι ἀποστῆναι. καὶ γὰρ καὶ ἄδεια ἐφαίνετο αὐτοῖς, 
ἐψευσμένοις μὲν τῆς ᾿Δϑηναίων δυνάμεως ἐπὶ 
τοσοῦτον ὅση ὕστερον διεφάνη, τὸ δὲ πλέον 
βουλήσει κρίνοντες ἀσαφεῖ ἢ προνοίᾳ ἀσφαλεῖ, 
εἰωϑότες οἵ ἄνϑρωποι οὐ μὲν ἐπιθυμοῦσιν ἐλπίδι 
ἀπερισκέπτῳ διδόναι, ὃ δὲ μὴ προσίενται λογισμῷ 
αὐτοχράτορι διωϑεῖσϑαι. ἅμα δὲ τῶν ᾿4ϑηναίων 
ἐν τοῖς Βοιωτοῖς νεωστὶ πεπληγμένων καὶ τοῦ 
Βρασίδου ἐφολκὰ καὶ οὐ τὰ ὄντα λέγοντος. ὡς 
αὐτῷ ἐπὶ Νίσαιαν τῇ ἑαυτοῦ μόνῃ στρατιᾷ 
(βοηϑήσαντι οὐχ ἠϑέλησαν οὗ ᾿4ϑηναῖοι ξυμ- 
βαλεῖν. 

σφᾶς βοηϑῆσαι. 

νει. αἱ ΠῚ 86 1ηϊϊ. “5 ΑἸ 650}. 
ΟἿ ἴθὶ δάη. --- κελεύοντες. 
ὕτ βᾷερθ, ἃ οἰν τα 105 ὑγα πὶ ταν 
δα οἶνεβ. -- αὐτοὶ ἕκαστοι. 
Οἵ. δάῃ. 1 10ὅ, 6. 
8 4. ἄδεια ἐφαίνετο 

αὐτοῖς, βΒεοουνῖία5 6ἷ8 
οβίοπάερδαίαν 5ῖνα ἃ πτῈ 
Οὐ] 05 ΟὔνΘΥΒΑΡΑΙΌΓΙ, 
ἐψευσμένοις... διεφάνη, 
αποὰ ἴῃ δοϑβίϊμηδπαϊβ Αἰδπε- 
ΠΗ βία ΟΡΊθ 5 810 τη8ἃ- 
ΘῚ5 ἔα] δὶ βᾷηΐ, αὐᾶ πΐο 1118 6 
τα ΐογ 685 Ροβίθαᾶ ἃρρὰ- 
γαδγαηΐ, ἢ 6 Βεποίϊνο οἵ, Κσιιοθ. 
αν. 8 47, 14. --- τὸ δὲ πε ον 
ενν ἀσφαλεῖ. ε ποπιϊηδίϊνο 
Ῥδυτ ΟΡ να. Μαύ, αν, 8 ὅδ ἢ 
δάη, Κιιθο, ὅτ. ὃ ὅθ, 9 «ἀη, 4. 
Βεϊηᾶς πάρισον ἴῃ νγ. ἀσαφεῖ 
εἰ ἀσφαλεῖ αἰίοπαϊ ἰαθει 5610]. 
Οαπι βθηϊθητία οἵ, ΠῚ πο ἐν 
118. --- εἰωϑότες οἵ ἄνϑρω- 
ποι. Νοπιϊηδιϊννὶ ργὸὺ σϑηθίϊνὶβ 
ΔΌΒΟΙαΙ5. ἰἸάθο ν]ἀθηΐαν 6858 Ρο- 
5:1, ααἷἰὰ ἴθ αὐτοί ΡΥΟΠΟΠΊΪΠΘ, 
υοὰ ΒΕ ὈἸ ΘοΙα Τα δῦ ῬΑΡ οἰρὶὶ 
κρίνοντες, ποπιθῃ οὗ ἄνϑρωποι 
ΟΟΡῖΘ δεχ ρᾶγίβ ἱπϑϑί, Οἵ, Μδιίῃ. 
αν. 8 602 δ". 1. Κτγιθο. ἄν. 
8 ὅθ, 9 Δἀη. 1. -- διδόναι, 
ΘΟ τΓ6 ν᾽ 6, τ ἐλπέδι ἐπι- 
τρέπειν ΤΠ 42, 4. ϑυθαπαϊοιτπη 

ἐθάρσουν καὶ ἐπίστευον μηδένα ἂν ἐπὶ 
τὸ δὲ μέγιστον. διὰ τὸ ἡδονὴν 

Ἰθίζαν εβί τοῦτο. - λογισμῷ 
αὐτοκράτορι διωϑεῖσϑαι, 
ἀΡὈΙίτγατῖο (οἵ, 126,5) ἰα αἰ οῖο 
γϑΐοθυθ. δ διωθεῖσθαι νἱα. 
δάη. 87, 2. 

ΠῚ ὅ. ἐν τοῖς Θο ΘΕ ΘΕς; 
ἷ. 6. ἐν τῇ Βοιωτίᾳ. Οἵ, δάῃ. 
107, 2. -- ἐφολκά. ϑαρτα ὃ 58, 
1 ἐπαγωγα. -- καὶ οὐ τὰ ὁν- 
τα. Νδπι ρυδθίογ ἱρϑὶαβ Ἔχ ΓΟ [0 }} 
ΔΙ 1556 41|105 πονίτηι5 δΧ 6. τύ. 12. 
Οὐπὶ ργοχίπιϊβ οἵ, ο. 78. -- ἐπὶ 
Νίσαιαν . ξυμβαλεῖν. 
Ἐπὶ Νισαίᾳ οοηϊδοῖν ῬΌΚ.; 4ΌΘΤΩ 
νογἃ ἀἰνίπαϑθϑ8 Υθάθγεβ, Εἶδὶ ἴδ 
δυΐ αὐτῷ δαὶ τῇ ἑαυτοῦ στρατιᾷ 
ΒαΡΘΡΥΔΟΔΠΘαΤΩ 655θί, Αἰαὰθ ρ᾽δθ- 
ἴθ νυθᾶἃ ἐπὶ Νίσαιαν ΘΕ 8 Τὴ 
ἀδύνυβ τῇ ἑαυτοῦ μόνῃ στρα- 
τιὰ ποῦ Παροὶ απὸ τεΐθγδιαγ. 
Αρρᾶγει γΕΙῸ 6ΧΣ Β6; στρατιὰ 
τῇδε... ἐπὶ Νίσαιαν ἐμοῦ 
ππρ  σαερ οὶ οὔκ, , ἠἡϑέλησαν 

“ϑηναῖοι πλείονες ὄντες προσ- 
μἴξαι, ἀποτγαπι νϑυρροναπὶ 56Π- 
ἰοητἶϊα πο ταροίϊαν, δχοϊαῖβδθ 
βοηϑήσαντι. Ηος οοσπονθυπῃΐ 
Γλπνοοᾶ. ἴῃ Αηπδὶ. ΡΉΙ. 1802 
Ρ. 198 εἰ Ἠονιγεγά. διυα. Το, 
διϑᾶς ---Ξ ἔπ) σφᾶς βοηϑη- 
σαι. Οὗ, άπ. 1 107, ὅ εἰ 46 
ἴῃ, Δ 0... ΘᾺΠῚ ἂν δά. 1Π 88, 2. 

86. διὰ τὸ... ἔχον ἐν 
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ἔχον ἐν τῷ αὐτίκα καὶ ὅτι τὸ πρῶτον Λακεδαι-- 
μονίων ὀργώντων ἔμελλον πειράσεσθαι, κινδυνεύειν 
παντὶ τρόπῳ ἕτοϊῖμοι ἦσαν. ὧν αἰσϑόμενοι οἱ μὲν 
᾿Ιϑηναῖοι φυλαχάς. ὡς ἐξ ὀλίγου καὶ ἐν χειμῶνι, 
διέπεμπον ἐς τὰς πόλεις, ὃ δὲ ἐς τὴν Λακεδαίμονα 
ἐφιέμενος στρατιάν τὲ προσαποστέλλειν ἐχέλευε 
καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Στρυμόνι ναυπηγίαν τριήρων 
παρεσκευάζετο. οἵ δὲ “ακεδαιμόνιοι τὰ μὲν καὶ τ 
φϑόνῳ ἀπὸ τῶν πρώτων ἀνδρῶν οὐχ ὑπηρέτησαν 

ἀν τ 

αὐτῶ. τὰ δὲ καὶ βουλόμενοι μᾶλλον τούς τε 
ἄνδρας τοὺς ἐκ τῆς νήσου κομίσασϑαι καὶ τὸν 
πόλεμον καταλῦσαι. 

109. Τοῦ ὁ᾽ αὐτοῖ 

8.0. αἰσϑανόμενοι 1, Αὐρ. Μ. Ουοὰ πὸ ὅτι Ργορίθι ᾿πηρθι- 
δοίατη διέπεμπον Ργδδίδγθμ πὶ Ρυΐοι, οἵ. ΥῊ 8, 

σαρ. 109. 8 1. Μεγαρῆς τά τε εοἀά. ΟἿ. μΑ 

τῷ αὐτέκα, 4υοἂ τε58 68 
ἴῃ ρτγδοβϑϑηξϊἃ οσγαίϑ δὐδί 
ἘΣ ΓΟΙΠΡΕΛΕΡΙΣ δέον θαι. Οἵ. 
Μδιιι, 8 ὅ10. Κτυθο. ὅτ. 
8 48, ἦν και 28. ὄταν τὴς 
ἔμελλον πειράσεσθαι, 
αποὰ ρτϊπη τη (ἀ85 οὐϑίθ 
Με!) Τιδοράδοιηοηΐοβ ΟΌΠ 
δέ ἀϊο ἃϑθηῦε8 ΘΧΡΘΥΓΟΡΙ 
Θγϑηῦ. --- ὡς ἐξ ὀλίγου καὶ 
ἐν χειμῶνι, απδηΐατῃ Ὀγανὶ 
το ρΡΟΥΪ5 βρϑίϊο (εἴ, δάη. 11 
11... 4Δ΄ οὐ ἴῃ πΐοηνα [ἸοΥϊ 
Ροῖοναι, Οὐ “ἀν. Σ 
ἐφιέμενος. ϑὶ Ποὺ 5Βοπᾶὶ 
Ἰηϑπάδηβ, πᾶπᾶθαίᾶἃ ἀδη8 
Ρογογοπ δα, Τπιογάϊάθβ Πυϊοὸ 
τηράϊο, αυοὰ 4|101 ἴῃ βοϊαία ογᾶ- 
ἄοηθ ΔΡῬΘίεγΘ βίβηϊῆοαί, δδπὶ 
νἱπὶ {τ θαϊῖ, αὐδα ἴῃ ίθρ!ι. ΤΊ]168, 
Ῥοθεῖοα Δρρειϊαίαν, δὲ Ἠομηοιΐ, 
ἰγαρ]σο τη δίαθθ ΑΥΒΙΟΡ ΔῊ Ϊ5 
ΘΧΘΠΊΡ ἢ 15. ΘΟπ ἢ γτηδίαν, αὐ θ5 Π00 
Τῆσον ἀἰάθαμη δαάϊαϊν Ὀὶημα. δε 
οὰπη Π6 Ροοθίδθ αυΐϊάοπι ἐφέεσϑαι 
ΦΌΒΟΙ αῖ6., αὐ ἐπιστέλλειν, Ῥτὸ 
γε 5 σὺν ἐπιστολαῖς (ἐντολαϊῖ 6) 
πέμπειν Ῥοδβιοηίηι, υα8 Πἷὸ 
ἐφιέμενος ἱἰηιογρτοίδιυν μετὰ 
πάσης ἐφέσεως. δες ἰᾶπιθη 

χειμῶνος Μεγαρῆς τε τὰ 1 

“-“τὐσευπ σ᾿ 

β᾽βηἸ βοαιῖο ΠΟῚ ΠΊΔΡῚ5 ΘΧΕΙΡ 5 
ῬγΟΡδταν, οὐ, οὰτπῃ 6Χ ἢδο τϑίϊοῃθ 
ἐς τὴν Λακεδαίμονα οαπι 
ἐκέλευε νοῦθῸ ἱπησοηάσμι 5], 
ἐφιέμενος οταῃΐ Υἱ οαΓοί, ΟρεΪπιθ 
ϑαίθι ἐς τὴν Λακεδαίμονα 
ἐφιέμενος ΟρΡΡοηΐταΣ Ρτοποπηϊπὶ 
αὐτός; Ρυδοίενοα δά ἐφιέμενος. 
ἀποαὰθ στρατιὰν προσαποστέλ- 
λειν οορίίατα ἰἰοεί, Οἱἃ, δάη. 1 
θῦ, 2. δὲ τὸ οἵ, θιοά. 
δ (ἢ φϑόνῳ ἀπὸ τῶν ὴ 

πρώτων. ἀνδρῶν. 6 ἀπό 
νἱά. δάῃ, 1 57, 1 εὐ Βοιῃἢ. ϑὅ'γῃηι. 
Ῥ. 322, ἀ6 πρώτοις ἀνδράσι ἀπ. 
ΙΝ 105, 1. ΜΏΕΙ]. ον, ΠΙῈΡ. 88, 
Ἰηΐταῦ 15. οὖχ ὑπηρέτη- 
σαν αὐτῷ. ΟἿ, ἰαπιθῃ 1 182. 
--- τοὺς ἐκ “τῆς νήσου. Ιὰ 
εϑὶ τοὺς ἐκ τῆς “Σφακτηρίας ἐς 
᾿ϑήνας κομισϑέντας, αν 
84, ῶ οἵ ἐκ τῆς νήσου ληον ρα 
τες νοσδηΐαν. ΟἿ 18,1. 24, ἃ 
οὐ δάη. ΙΝ 84, ὃ. 

Οὰρ. 109. 8 1. Μεγαρῆς 
τὲ τὰ. 81 πᾶδοὸ στϑθοῖθ ἴῃ οοάϊοῖ- 
Ὀὰ5. βοιϊρία δϑβοηίΐ, ΘΟἸ!οοαιῖο 
ΡΑυιοα]αο τέ ἃ ΘΧρ!οαπἀδ οββθίν 
αὐ ἰ ΘΧΘΙΠΡ] 5 δα 1 16 Δα δοῦρε δ 
ϑοά οὐπὶ ἴῃ Δ]ΊογῸ Πρ Ὁγο ὨΪΠΪ 
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Ἁ ΄ τὰ ἐν δ) » 4, 

μαχρὰ τείχη. ἃ σφῶν οἱ ᾿4ϑηναῖοι εἶχον, κατ- 
, ΔΑ» 2 δ, ᾿ ΄ Ἄ 
ἐσκαψαν ἕλοντες ἐς ἔδαφος, καὶ Βρασίδας μετὰ 

Ἁ 9 ’, “ “ . 2 ’ 

τὴν “μφιπόλεως ἅλωσιν ἔχων τοὺς ξυμμάχους 
στρατεύει ἐπὶ τὴν ᾿ἀχτὴν καλουμένην. ἔστι δὲ ἀπὸ 
τοῦ βασιλέως διορύγματος ἔσω προύχουσα, καὶ 
ὁ ϑως αὐτῆς ὄρος ὑψηλὸν τελευτᾷ ἐς τὸ 4ἰγαῖον 
πέλαγος. πόλεις δὲ ἔχει Σάνην μὲν ᾿ἡνδρίων ἀπ- 
οἰκίαν παρ᾽ αὐτὴν τὴν διώρυχα, ἐς τὸ πρὸς Εὔβοιαν 

΄, ’ Ν Ὦ Ψ Ν δ. 

πέλαγος τετραμμένην, τὰς δὲ ἄλλας Θυσσὸν καὶ 
Κλεωνὰς καὶ ᾿ἀκροϑῴους καὶ Ὀλόφυξον καὶ εἴϊον, 
αἱ οἰκοῦνται ξυμμίκτοις ἔϑνεσι βαρβάρων διγλώοσ- 
σων᾽ καί τι καὶ Χαλκιδικὸν ἔνι βραχύ, τὸ δὲ 

8 8. Θύσσον εοαὰ, , (ΟἹ, Ηοιοάϊδη. Γ ρ. 308. 
᾿ἀκροϑῴους. Παῖς ποπιῖπὶ ἐν βιιθβογίρίαπη, ααοὰ ἴῃ οοαϊοῖθα3 

νἱἀδίαγ ἀῦ6556, δαἀθηάυπι 6556 οβίθπεϊυ [πβογὶ Αἰΐ. 1 πα, 87, 4. 

ἐπυηιθίαγ, φυοα πιυίαία 56 ηΐθη- 
ἴἴὰ6 ἴουπηα Μίθϑγθηβι 5 {γἰθιῖ 
Ῥοβϑβὶι, ρίδοος Ηδϑδοκὶϊ οοπὶθοίαγὰ 
τε τά. --ὀ ὁφῶν. ὍὌε οοἸ]οςᾶ- 
οηθ Πυΐϊὰ5 νοσϑθυ] οὗ, δάη. 1Π 
45, 1, ἀδ ἴρβο ρυοποιηΐϊα 84η.1 
20, 1, ἀθ τὸ βυργὰ 69, 4. πε 
στρατεύει ἐπὶ τὴν ᾿κτήν. 
Οὗ διοά. ΧΙ 68 εὐ ἀθ Δοίβ βἶνβ 
Ρϑοπίηβιϊία ΑἸηῆὺ πιοηῖϊ5. ΘΊΓᾺΡ, 
Ερῖς, ῥ. 810. 

8 2. βασιλέως. Χευχίβ. ΟἿ, 
Ηενοάοῖ, ὙΠ 22. 122 οὐ ἀβ ᾿δὸ 
εἷὰ8 ἴοββα Ὁοιυκίη. Μαοθά. 11 
Ρ. 168 54. εὖ Τ,6δακ. ἄτᾶθο, 56ρ τ 
ΠῚ Ρ. 148 54. -- ἔσω. ,,1πῖνὰ 
ΟΠΟΓΒΟΠΡΒΌΠΙ, ἴα αὐ ρ6. [Ὀ55ϑτη 
1Π8 πὶ ἃ οοπηϊποηίθ βορϑγοίαγ. 
Ηδδοκ. - καὶ ὁάϑως... 
τελευτᾷ, εἰ ΑἸΠΠ08, ΠΙΘἢ 5 
εἰὰ5 ἐχοείβι5, δὰ δρᾷ. ΠῚ 
ΡεοΙασυβ ἰογπηϊπϑίαγ, Ροτί, 
Ουΐυβ εἰ ΘΟ δἰίεγουῖ Ἔχ δ η δίϊ ΟΠ ΘΠ, 
ΘΟΠΊΡΑΓΑΙΪ5 γογθ5 Ηρογοάοιϊ Ὑ11 
22 ὁ ϑως ἐστὶ ὕρος μέγα. .-. 
ἐς ϑαάλασσαν κατῆκον... τῇ 
δὲ τελευτᾷ ἐς τὴν ἤπειρον τὸ 
ὄρος, χερσονησοειδές ἐστι ρτο- 

ΤΗπογαϊαϊᾳ Υο]. ΓΓ. ϑ6οξ, ΤΙ. 

θᾶπλιι5. 6 τελευτᾶν ἔς τι εἴ. 
0 πν ΠΠῸΪ 1. 

8. 8, τὸ πρὸς... πέλαγος. 
14 εϑί δὰ βἰῃαπὶ 5ἰηριίοατη. ΟΝ, 
Ηεγοάοι. ΝΙΙ 122 οὐ [6 ὰκ, 1, ἃ, 
Ρ. 144, Τεπιογα Ηογνον, διπά. 
Τὰς. Ὁ. 64 πρὸς Σιϑονίαν. -- 
τὰς δὲ ἄλλας. ,,ϑιγαθοηῖβ 
ἐχοογρία 1, ΥἹΙ ἴῃ ἢπο εἰἰδπὶ 
αὐΐϊηαὰθ 85 0085, 40ἃ8 Πῖο 
πηθηογαί ΤΗπογάϊά65, ἴῃ Αἰῃο 
τηθηΐθ ρΡοππηΐ, ϑὅ8η 65 ΠΙΘῃ ΓΙ ΟΠ 6 ΠῚ 
Π0η ἔδοϊπηΐ. ““ ΠῈΚ. Ηδης ἰδπιθῃ 
ποπηϊηδῦ Ηθγοάοί, Ὑ11 32. ἀϊσθηβ 
6586 ἐν τῷ ἰσϑμῶ. ἐς τὸν τε- 
λευτᾷ ὃ άϑως. ᾿ϑιτυ5. 5ἴπσιυϊα- 
ΓΆΠῚ γι πὶ ἀοἤηϊνὶ ΠῸΠ Ρ0558 
ἀοπηοηβίγαι [Θὰ κ. Ρ. 180 544. --- 
᾿Δκροϑῴους. Ἀρυὰ Ηετοάοι. 
᾿ἀχρόϑῳον. ἴῃ οδουμηῖηθ εἔθὰ 
ΒΌΠΙΠΙΟ ΑΙΠῸ [υἶ556 ἀϊοαπέ Ρ]Ϊη. 
Η. Ν, ΤΥ 10 Δογδίμοη εὐ Μεῖα 
ΠῚ 2 Αογοδί!οη νοοδηίοβ, σον 
4.05 ἀϊδραίαι [ραν ρ. 149. 

8 4, διγλώσσων, δΊ1Π1η- 
δαΐϊα τη, ἷ. 6. ΡΥϑΘίου βύδτῃ ᾿ἰπ- 
ΒΘ οὐϊδπὶ ὅτᾶθοθ ἸΟααδηἰ 1}. 
ΟΥ Πεῖϊπι., «αὶ οοπιρᾶται ΥΠΙ 
8ὅ, 2, Νίεν, ϑουῖρε. ἴδε, Τρ, 180. 
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κατασκάπ- 
τουσι, καὶ 

Βρασίδας ἐπὶ 
τὴν Ακτὴν 
στρατεύσας 
τὰ πλεῖστα 
πολίσματα 

αὐτῆς προσ- 
ποιεῖται. 



ἔπειτα ἐπὶ 
Τορώνην 
στρατεύει; 

ἔνϑα οἴ πράσ- 
σοντὲς αὐτ 
πρῶτον ἑπτὰ 
ἄνδρας ἐσά- 
γουσιν, οἵπερ 
πυλίδα διαι- 

ροῦσιν. 

᾿Ἄϑήνας Τυρσηνῶν οἰκησάντων, 

1944 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, ρϑ΄. ρι΄. ρια΄. 

τῶν καὶ Πῆμνόν ποτε καὶ 
χαὶ Βισαλτικὸν 

καὶ Κρηστωνικὸν χαὶ Ηδῶνες᾽" κατὰ δὲ μικρὰ 
πολίσματα οἰχοῦσι. καὶ οἵ μὲν πλείους προσεχώ- 
ρησαν τῷ Βρασίδᾳ, Σάνη δὲ καὶ 4ῖον ἀντέστη, 
καὶ αὐτῶν τὴν χώραν ἐμμείνας τῷ στρατῷ ἐδου. 

110, Ὡς δ᾽ οὐκ ἐσήχουον, εὐθὺς στρατεύει 
ἐπὶ Τορώνην τὴν “Χαλκιδικήν, κατεχομένην ὑπὸ 

- ἀϑηναίων᾽ καὶ αὐτὸν ἄνδρες ὀλίγοι ἐπήγοντο, 
ἃ ἑτοῖμοι ὄντες τὴν πόλιν παραδοῦναι" καὶ ἀφικό- 
ἱενος νυκτὸς ἔτι καὶ περὶ ὄρϑρον τῷ στρατῷ 
ἐκαϑέζετο πρὸς τὸ Διοσκχόρειον, ὃ ἀπέχει τῆς 
πόλεως τρεῖς μάλιστα σταδίους. τὴν μὲν οὖν ἄλλην 
πόλιν τῶν Τορωναίων καὶ τοὺς ᾿Αϑηναίους τοὺς 
ἐμφρουροῦντας ἔλαϑεν᾽ οἵ δὲ πράσσοντες αὐτῷ 

πλεῖστον 1ΠΠελασγικόν, 

Ὡ 

εἰδότες ὅτι ἥξοι, καὶ προελθόντες τινὲς αὐτῶν 
λάϑρᾳ ὀλίγοι ἐτήρουν τὸν πρόσοδον, καὶ ὡς 

ὅάρ. 110. 81. Διοσκούρειον νυ]ρο. Τὶ Τὰ. Βοος, αν, Μοβαα. αὖ. 
ΟἸγ. Διοσκούριον. “ιοσκόριον Ιερὶ ἴαθοὺ Τοῦ. αἀ ῬΏγγη. Ρ 28 
εὐ 8608, Διοσκόρειον Ὀιηά. ἴπ ὅίδρι, Τῆ68, Οἵ. ΠῚ 54. 78, 

8 ἢ, ἥξοι. ψεη. Τ. Ὁ. Β6ρ. οἱ δ}11 {τ68 ἥξει. 
προελϑόντες Ναί. οὐ ΒΕΚΙ, οἱ ἰδοῖιὶ Αὐρ, εἰ Ρᾳ], ἴῃ Βεκκ, οὰ, 

5ἴεν., 864. ὁοηίτα Β᾽]6η118 δ οσαπι. Δαϊρο προσελθόντες. Βεα Πυΐϊο 
τερυρηδί ἐτήρουν τὴν “πρόσοδον. ἥραιο προελϑόντες ῬτΓΟΡίεγ 
ἐσκομίξουσι παρ αὑτούς τορυἀϊαπάιπι οβί, αποηΐϊδηι σΟρ᾽ἰαπα τπὶ 
δβϑί 1108.) αἱ νἰγὶ8. ν᾽απὶ π᾿ ΟΥΌΕΠῚ τη ηβίγαγθηΐ, δοάθπὶ γθα 1556. 

δίηϊ. δὰ Ρ]υϊ, ΤΊθηὶ, ο, 6. 
Πελασγικόν, τῶν... Τυρ- 

Βισαλτικὸν καὶ Κρηστω- 
“νικόν. Νοπιῖηᾷ οτίᾷ ὃχ Βίβα ἴα 

σηνῶν οἰκησάντων. 'Ῥε οο!- 
Ἰοοαίίοπα ραγίϊοῖρὶ! οἵ, δάη. 1 90, 
1, ὲ Ρεϊαβορὶβ Τυγυῃ θη 5ῖνὸ 
ΤυτγγῃθηἶβΒ Ῥοϊαβρὶοῖὶβ νἱὰ. ΝΙοῦ, 
Ηϊβι, Άοηι. 1 Ρ. 44 5344. οἱ ῥ. θ8. 
Μὰ6}}, Αἀάοπα, δὰ Μίηγϑβ Ρ. 437 
δῆ, δὲ ΕΠ Βδ, 1 ῥ, 76. 5]. 
Δ Δο 8πι, Απίΐαυ,. αν, 1 Ὁ. 1779. 
Βδθῆγ. δὰ Ηεογοὰά. ἴ δὅ7. Ηδυπι. 
Αμίΐαυ, αν. 1 8 7 οἱ 8. ϑδοιννορ- 
Ιεγὶ Ἦϊβιυ, ἤοπι, 1 ρ. 264 5ᾳα. 
Μοπιπιβοηὶ Ηϊβι, ἤουτη. ΤΡ. 112. 
-- Λῆμνον... καὶ 4ϑήνας. 
ΟΥἉ, ρτγοάοι. ΨΙ 137 5η4ᾳ. 

οἱ Ομγοβϑιοηΐαθ βῖνα (Οτοϑίοηΐϊδο 
ν ΘΑ} 15, ἀθ αυϊθι8 ἰθυτῖβ οὗ, 
δάπ, 1199,. Ὁ. 

σαρ. 110. αὶ 1. Τορώνην. 
ΒιΠοηΐδ6 αν θ 6 πὴ ργαθοὶρ υδπι, αἰ 5 
βἰτὰ8 οἶ8, αυδ6 Θχίγθη10 ἢ00 0ΔΡ. 6ἵ 
118, 2 Ἰοσαπίαν, ἀδἤηϊαν, Ἀπΐηδθ 
οἷ δάμπιυς Τοτγοπδ ἀϊσαπίιν, Μιᾷ, 
ἴμρακ. γαθο. 5θρί. ΠῚ ρ. 119. -- 
περὶ ὄρϑρον. Οἵ, 8ἅη. 1 
112, ἃ. ᾽ 

8. 2. τὴν. .ἄλλην πόλι 
ἰ. 6. τοὺς δυαθΩς πολίτας. 
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ἤσϑοντο παρόντα, ἐσκομίζουσι παρ᾽ αὑτοὺς ἐγχει- 
θίδια ἔχοντας ἄνδρας ψιλοὺς ἕπτά (τοσοῦτοι γὰρ 
μόνοι ἀνδρῶν εἴκοσι τὸ πρῶτον ταχϑέντων οὐ 
χατέδεισαν ἐσελθεῖν" ἦρχε δὲ αὐτῶν “υσίστρατος 
Ὀλύνϑιος). οἱ διαδύντες διὰ τοῦ πρὸς τὸ πέλαγος 
τείχους καὶ λαϑόντες τούς τε ἐπὶ τοῦ ἀνωτάτω 
φυλαχτηρίου φρουρούς. οὔσης τῆς πόλεως πρὸς 

λόφον. ἀναβάντες διέφϑειραν καὶ τὴν κατὰ Κανα- 
στραῖον πυλίδα διήρουν. 

111. Ὃ δὲ Βρασίδας τῷ μὲν ἄλλῳ στρατῷ ὥστερον δὲ 
ἡσύχαζεν ὀλίγον προελϑών, ἑχατὸν δὲ πελταστὰς τασταὶ Βρα- 

προπέμπει. ὅπως. ὅποτε πύλαι τινὲς ἀνοιχϑεῖεν Εἰ δεν ἐδέθη 

καὶ τὸ σημεῖον ἀρϑείη ὃ ξυνέκειτο, πρῶτοι ἐσδρά- 
μοιεν. καὶ οἵ μὲν χρόνου ἐγγιγνομένου καὶ ϑαυμό- 

- 

ηθ6χξ. -᾿ 
1η ΠΆΡΕ. άβοτ, 

ἀνωτάτω Μ. ὅὍδηϊ. 1., 
ἀνώτατα. 

πράσσοντες αὐτῷ. Οἵ, δάη. 
1Π 4, 6. -- προελϑόντες, 
δχίγα ὑΓΒΘΠῚ ,Ῥτοβτγεββϑὶ. ΟἿ 
111, 1 προϊόντες πολὺ ἐκ τῶν 
ὅπλων. θὲ νεγθὶβ τινὲς ὀλίγοι 

᾿ ΚΌΡΙ οι ἀπηθϊίαπη ἀθιη! θη 1115 
οἵ, δάη. 6, 1. 78, 4. -- ἐσκομέ- 
ἕξουσι παρ᾽ αὑτούς, δὰ 568 
(ἴῃ ἀγθεπι) ἱπιγοάπσαπί. ΟΥ, 
111, 2. -- ἄνδρας ψιλούς. 
Εχ ᾿Βιαβίάδθ ΠΎ ΠΠ1}0 8, -- το- 
σοῦτοι μόνοι. Οἵ, 8δάη. 1ΠΠ 
2, 4. -- διαδύντες. ,,Οὐπὶ 
ΠΟ ψΘΡθ ΠΏ ΡῈ ἰὈγάτηθὴ αΑ]Ϊ- 
αποὰ ρογαὈ πιῖθ 118 σΟη ΤΊ 6 8 510, 
ΤΩΌΓΙΙΠ1., 46 ΠῚ ΘΟἸΪαρβπι εἰ ἴῃ 
40 τεβοϊθηάο 608 ἰᾳποὸ οσοπρᾶ- 
(08 ἔαἶββε ροβίρα [112,2] ἀϊβοεῖ- 
τηιι8, Δ] 1Οαθὶ ρα υἶ586 5015 1 Θ 6 ΠΊαγ, 
ΒΙοοπι ἢ, ψοῦΡα καὶ λαϑόντες, 
αὐϊα οἰαπἀ δβίϊηϊ ᾿πσγΘ550}8. ΠΟΙΪΟ 
ἴᾶὰπὶ διαδύντες νοσθ οοῃιϊπϑιίιγ, 
ΠΕΠΊΟ «υἱάοπὶ ΤΠ σ ΠΡΟ ἀδβὶ- 
ἀθγοί, οἰδγίιβ ἰΆπηθη οαραΐ τεὶ 
Εἰσοα αι. -- τοὺς. «φρου- 
ρούς] τὸ ἑξῆς, τοὺς φρουροὺς 
διέφϑειραν. ὅ0Πο0!. Φυλακτή- 
οιον, αἱ 1,αἱ. ρταβθϑβϑίαϊα πὶ, ᾿ἷς 

5 ΄ 

ἀνώτατου ἈΑτ. 

Οὗ, ῬΙπάοι, [μ6χ, ΟΡ. 

Ὀλυνϑιος 80 οριϊπιῖϊβ ΠἰὈγ]5 Ἀρσαπί, 5θὰ τηϑῃ, Υδο. 

Ομ. Ὅδη. Η,, τοι ααὶ 
5. ἡ. πρόσω. 

46 Ἰοθο ἀϊοίαπι εβί, βιρτα 91, 1. 
88, 1 ἀ6 τη] ἰθὺ8. --- οὔσης 

.ς πρὸς λόφον, ΟΌΠῚ ὉΓὈ5 
Δοοί᾽παία (5δεα ἀρ ρΙὶ σα 8) 5ἰ1 
99}11. Εχ αυα ἱπίογρυθίδι! 9η6, 
οἷ 8οουδδιϊν 5. ροΟϑἰτι5 511, ἴῃ τ6}- 
Ιορίταν. --- κατὰ Καναστραῖς- 
ον. Καναστραῖον ἄκρη, τὸ “δὴ 
πάσης τῆς Παλλήνης ἀνέχει 
μάλιστα, Ποτοάοι. ὙΠ 128. Ποάϊε 
ΡΙαϊύγὶ ἀρὰ [δαἰς 1, ἃ, ρ. 156. 
Ε τερίοηθ ἰριίασ μαΐϊι5. 4] 16 Π 685 
ΡΓΟΙΠΟπίΟΥΪ ἴῃ ϑιΠοηῖα ογαὶ Το- 
τΌηθ6., Ροτίαϊα ἰοίταν δα ροτγίαπι 
ογδί, ἴῃ Ορροβίίο ἰϑίθγα οοῃιϊηθη- 
16 πὶ 6815 ρουία, 486 δα ἴοΥ απ 
ἀυσεῦαι (111, 2). 6 δεοεπία 
νοοῖ να. ἀοει}. Ὠοοίτη. δοοθηΐ. 
Ρ-. 28ὅ. -- δειήρουν. [πιροτ- 
ἔδοία πη, υἷα ᾿αθο το, ἄστη ρτο- 
χίπια σογαηΐιγ, ποηάυτη ρετγίθοία 
ΓΑΙ. 

Ολρ. 111. 8. 2. ἐγγιγνο- 
μένου. ΟΥ 1 118, 1. δὲ ρτο- 
Χίπο καΐ οἷ. δάη, 1 θὅ, 1. -- 
ϑαυμάξοντες. Δποροῦντες 
τί ἂν εἴη τὸ αἴτιον δι᾿ οὐ οὐ 
φαίνεταί τι σημεῖον.“ Ζ4ού- 

19" 



καὶ ὁ ἄλλος 
δὲ στρατὸς 
ἐσπίπτει. 

ἐσεχόμισαν, 

105 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ρια΄. ριβ΄. οιγ΄. 

ζοντες κατὰ μικρὸν ἔτυχον ἐγγὺς τῆς πόλεως 
προσελθόντες οἵ δὲ τῶν Τορωναίων ἔνϑοϑεν 
παρασκευάζοντες μετὰ τῶν ἐσεληλυϑότων. ὡς 
αὐτοῖς ἥ τε πυλὶς διήρητο καὶ αἴ κατὰ τὴν ἀγο- 
ρὰν πύλαι τοῦ μοχλοῦ διακοπέντος ἀνεῴώγοντο, 
πρῶτον μὲν χατὰ τὴν πυλίδα τινὰς περιαγαγόντες 

ὅπως κατὰ νώτου καὶ ἀμφοτέρωϑεν 
τοὺς ἐν τῇ πόλει οὐδὲν εἰδότας ἐξαπίνης φοβήσειαν, 
ἔπειτα τὸ σημεῖόν τὲ τοῦ πυρός, ὡς εἴρητο, ἀνῖσχον 
καὶ διὰ τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν πυλῶν τοὺς λοιποὺς 
ἤδη τῶν πελταστῶν ἐσεδέχοντο. 

112. Καὶ ὁ Βρασίδας ἰδὼν τὸ ξύνϑημα ἔϑει α 
δρόμῳ, ἀναστήσας τὸν στρατὸν ἐμβοήσαντά τε 
ἀϑοόον καὶ ἔχπληξιν πολλὴν τοῖς ἐν τῇ πόλει 
παρασχόντα. χαὶ οἵ μὲν κατὰ τὰς πύλας εὐθὺς 
ἐσέπιπτον, οἱ δὲ κατὰ δοκοὺς τετραγώνους, αἱ 
ἔτυχον τῷ τείχει πεπτωκότι καὶ ἀνοιχοδομουμένῳ 
πρὸς λίϑων ἀνολκὴν προσκείιεναι. Βρασίδας μὲν 8 
οὖν καὶ τὸ πλῆϑος εὐθὺς ἄνω καὶ ἐπὶ τὰ μετέωρα 

το δ διοίιοδον,. ......ὕω; 

ὕάρ. 111. 8. 2. ἀνέσχον οοἀ. Ρτορίον δοιϊοποπὶ ρογπιδπθπίθπιςς 
δὲ β᾽ Π}Ὶ 6 πὶ ἰοοὰπιὶ Π1 22, 8 διηθπά. ΟἸ855. 

Οαρ. 112. 8 2. οἰκοδομουμένῳ οοἀά, Επιοπὰ. Ηδυνονὰ, Βιυά, 
Το, Ρ. θὅ. 519. 1 89, 8 πυρά, οἰκοδομεῖν ρτο ἀνοικοδομεῖν 
ἰἀδιηααθ ΝΜ, 5βοά ὧν 560, πῖδῃ. ΒΌργβΟΓ, 

κας. - κατὰ μικρόν, ρᾶι- ΟἿ δάῃ. ΠΙ111, 2. -- ἐμβοή- 
ἸΙαὐΐη). -- οὗ... παρασκευά- σαντα... καὶ... παρᾶ- 
ζοντες, φαΐ. “Ὁ Ροῖά δ ον- σχόντα, αἱ οἰ ποῦ Πὶ 588 τ 
Ὠδθδηϊ, -- αὐτοῖς, ἱ. 6. ὑπ’ ταῖς (οὗ, ΠῚ 92, 1. Ἷ.Ὲ 84, 1) 
αὐτῶν. - τοῦ μοχλοῦ δια- οεὰποίιι5 οὐ πᾶσηθπι. οΥγΓο τ 
κοπέντος. ΟΓ ΠΠ 4. -- περι- τὸῆὶ ορρίἀδηϊδ ἱπουϑϑὶ 
αγαγόντες. ἔχιν αὐ θ6η1. σῇ 
Ποῦν. --- κατὰ νώτου καὶ 
ἀμφοτέρωϑ' εν. Ῥεν ρονίυ!απὶ 
᾿ΠΊΓΟΤΪ5508. [4 ΟἰΓουη ἀπσογ 6. 
νἴοο8. ἀγθῖβ. ν᾽ ἀθπίυν ν ο  αἶ556, υὐ 
ΠΟ 50] ΠῚ ἃ (θγ80, 56 οιἰδιὴ ἃ 
Ια θυ ϊ θυ ἰσγαθγθηῖ, --τ ὡς εἴρη- 
το --- ξυνέκειτο 8 1, αιιοπιχαι- 
τηοάππι αὶ ἀὶοί Τὴ ΟὟ Ιερὶ- 
Πη115 854]. [σ΄,Φ ὁ. [18. 

ὕδρ. 112, 81, ἔϑει δρόμῳ. 

Αουϊΐδιῖ βαηὺ ᾿ποΠοδίϊνὶ, ΚΤ ΠΉΠΠ16 
[18, ῶ τῶν ξυμπολεμησάντω 
Ἰ. 6. δοῦπιὶ αὐΐϊ Ὀ6Π πὶ σΟπλτηι: 
ὨϊτΘυ ΒΌΒΟΘΡΘΙΙΙΏΐ. Ἷ 

3. δοκοὺς τετραγῶ 
νους, ἰν8ῦ 865 νεὶ ἃ535865 αυἋ 
ἀνδηρυϊατοβ, Ρἰδηϊΐοπι ΟΝ] 
αυδηὶ ἃ 8οῖο δὲ Ψου ϊοΘ πὴ ΠῚ 
Εἰ Ποϊ θη 68, 

8 ὃ. τὸ πλῆϑος, ρΙετῖαα 
δίΟΥ ρα Υ8,. -- τὰ μετέωρ 
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-- ΄ ; , ΄, ΎΡῚ κ 
τῆς πόλεως ἐτράπετο. βουλόμενος χατ΄ ἄκρας καὶ 

τ ἀπ τς “λ ΓΕ 9 ΠΑΣΝΝ ς δὲ ζλλ ἦν ΩΙ ᾿ μΝ Ν 

βεβαίως ἕλεῖν αὐτήν᾽ ὁ δὲ ἄλλος ὅμιλος κατὰ 
, ᾿ ,ὔ 

πάντα ὁμοίως ἐσκεδάννυντο. 
118. Τῶν δὲ Τορωναίων γιγνομένης τῆς ἁλώ- ετίφετολε έτος 

σεως τὸ μὲν πολὺ οὐδὲν εἰδὸς ἐθορυβεῖτο, οἱ δὲ ναίων οἷ ποῖ- 
πράσσοντες καὶ οἷς ταὐτὰ ἤρεσκε μετὰ τῶν ἐσ- Ὰ καὶ ἼΩΝ 
ελϑόντων εὐθὺς ἦσαν. οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι (ἔτυχον οἵ αὐτοῖς ἐπι- 

γὰρ ἐν τῇ ἀγορᾷ ὁπλῖται ἐκκαϑεύδοντες ὡς πεντή-- τήδειοικατα- 
' ἜΣ Δ ᾿ φεύγουσιν ἐς 

κονταὶ ἐπειδὴ ἤσϑοντο. οἵ μέν τινὲς ὀλίγοι δια- τὴν Δήκυϑον. 
, ᾿ 9 “» 

φϑείρονται ἐν χερσὶν αὐτῶν. τῶν δὲ λοιπῶν οἵ 

μὲν πεζῇ, οἱ δὲ ἐς τὰς ναῦς. αἱ ἐφρούρουν δύο. 
καταφυγόντες - διασῴζονται ἐς τὴν Πήκυϑον τὸ 

’ τὰ ᾿" 9 ᾿ ’ " - 

φρούριον. ὁ εἶχον αὐτοὶ καταλαβόντες. ἄκρον τῆς 

Οαρ. 118. 8 1. ταῦτα εοἀά,, αποὰ ποη Ἰιαθοὺ 40 ἀρὶδθ γϑίογᾶ - 
ἰὰγ. Ἐπιρηά. Οἰα85. ΟΥἉ, δάη. 

8 2. καϑεύδοντες οοἀα. ϑεπίοηιϊϊα ροδβία!ϊαὶ Ἄχ ου θἷ85 ἃ σ6η- 
165. εγυτη εχ Χρῃ. Ηϊβὶ, αν, 1Π| 4, 234 τϑροβυϊὶ Ο]458. 

Οὗ 110, βουλόμενος. 
οὗ να τνς 18, 4 τθϊαια 
δᾶπ, 5: πη πον Α πὶ εἰ ὁ 6} ἃ τὶ Ρτο- 
ΒΘ ἢ ΘΠ 16 Εἰ 5 6 πὶ οὐ απ [ἷν. 
ΧΙ 80. -- κατ᾽ ἄκρας, ἃ 
οαϊταὶπε (Υ̓εγο. Ἀθη, Π 603), 
ΒΌΙΤΩΠΊΟ τού ίϊοο, ἰάδοαιθ ἔπ η- 
ἀϊτα 5. Οὗ, Α βοῦν! ΟΠοορῃ. 691. 
ΡΙαὶ, ἀ6 ο΄. 909 Ὁ. 

ΟΔρ. 118. 8 1. τὸ πολύ, 
ἂν ῬΆΆ]Ο δηίο τὸ πλῆϑος. -- 
οἷς ταὐτὰ ἤρεσκε, ααϊθὰ8 
εδάεθπιὶ δἰᾳὰ ἷἰβ ρ᾽δοοθαπὶ 
5ῖγε αὶ ΘΠ Δ ἰΪβ5 56 πῃ ϊ θη 1, 

ξ. 2. τινὲς ὀλίγοι. Οἱ δίῃ, 
40, ὅ. -- αὐτῶν] τῶν περὶ 
τὸν Βρασίδαν. 5610]. 564 οὔπὶ 
οἱ τοπιοίίουοβ βἰπὶ οὗ περὶ τὸν 
Βρασίδαν εἰ νεῖθα ἐν χερσίν 
Ρδὺ 56 5018 ροηὶ βοϊδαπί, αὐτῶν 
Ροιΐὰ5 δὰ Αἰιθηΐθηβεβ βρθοίατα οἱ 
ἰραϊεοιαπὶ νἱάθίαγ, Οἵ, δά. 1104, 
1, ἘΞευ τ ἐίαν φί εὶς γαῦς, αἹἿ 
ἐφρούρουν δύο. Β πηλὸν 
48, 4 “πρὸς, τὰ στρατόπεδα, ἃ 
ἦν ἐπὶ τῶν Ἐπιπολῶν τρία, αὶ 
εἴ. ἅδη. - τὴν Λήκυϑον 
τὸ φρούριον. [)6 δύιῖο0}}5. εἴ, 

αάη, 1Π| 67, 2. --- αὐτοί, ἱρ5ὶ 
(5011), βίπε Τογοηδεῖβ. Οἵ, 
180, 6. ΥΠΙ|Ι 98, 06. -- ἄκρον 
ἐνν ἰσθμῷ, υἀτῦῖ5 (Τογομδο) 
ΑΥΧ, 488 ἴῃ Π]ΔΓ6 ΡΟΓΓΘΟΐᾷ 
δησιβίο βίῃ πιο (40 γοϊϊᾳυᾶ 
Γ06) Ἰηἰετοορία οταῖ. Νοη 
ὉΡῸΒ ἰσίτῦ ογαὶ ΠΤ ΘΟ Π5, 568 
Ῥϑγβ Τούόπδα δχίνοηα οδἰυβαα8 
ὁ8 5:6] πὶ, υδΡο εὐχαὶ Κιθρονίαβ, 
αἱ ἴῃ ἰὰ0. Μαδορα, 1 θουιμ πὶ ἴῃ 
410 Ῥτοιηοηίοτίο αυᾶτη ΤΟΓΟΠΘη, 
υιδπια τα πὶ οὶ ἀυι τ8 ] 015 5͵ 510, 
οΟἸΙοοανῖς, Ἐς τὴν ϑάλασσαν 
ἀπειλημμένον ουπῃ ἐπ ρ αὶ αἰοία 
βαηι ργὸ ρἰοπίοιϊθυ8 ἐς τὴν 
ϑάλασσαν ἀνέχον χαὶ ἀπειλημ- 
μένον. Οἵ. Τη4. σγάτητη, ν. ἘπηρΒ5. 
ΟἸη νοῦ }3 ἀπειληωμένον ἐν 
στενῶ ἰσθμῷ, Π6 4Ϊ}5 ἴῃ ρῥῖδε- 
Ροβίτΐοπε ἐν ἰναογοᾶι, Αὐπο 8 
ΝΙ 1, 2 ἐν εἴκοσι σταδίων 
μάλιστα μέτρῳ διείργεται οου- 
ἰοηάῖι, ΜεοΙῖα5. δἰϊὰ ΠΊ ΘΠ ΠΕ Δ ΠῚ 
120, 8 τῆς Παλλήνης ἐν τῷ 
᾿Ισϑμῷ ἀπειλημμένης σοτηρατᾶϊ 
Ηδαςῖ. Ααἀὰ, ὙἹ 97, 1 εἰ ἄθ 
ἀπολαμβάνειν τἀ. ἶ 1. 
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πόλεως ἐς τὴν ϑάλασσαν ἀπειλημμένον ἐν στενῷ 
ἰσϑμῷ. κατέφυγον δὲ καὶ τῶν Τορωναίων ἐς 
αὐτοὺς ὅσοι ἦσαν σφίσιν ἐπιτήδειοι. 

φως τόβορδεα 114. Τ εγενημένης δὲ ἡμέρας ἤδη καὶ βεβαίως 
τ κδετων τῆς πόλεως ἐχομένης ὃ Βρασίδας τοῖς μὲν μετὰ 

Βρρ᾿ ἡκέραον τῶν ᾿ϑηναίων Τορωναίοις καταπεφευγόσι κήρυγμα 
ἰώρινύϑῥ ξύχλο. ἐποιήσατο τὸν βουλόμενον ἐπὶ τὰ ἑαυτοῦ ἐξελθόντα 
ἐτορε ρίαν μ ἀδεῶς πολιτεύειν, τοῖς δὲ ᾿4ϑηναίοις κήρυκα προσ- 

νει. πέμψας ἐξιέναι ἐκέλευσεν ἐκ τῆς Δηκύϑου ὑπο- 
σπόνδους καὶ τὰ ἑαυτῶν ἔχοντας ὡς οὔσης Χαλκι-- 
δέων. οἵ δὲ ἐκλείψειν μὲν οὐκ ἔφασαν, σπείσασϑαι 
δὲ σφίσιν ἐκέλευον ἡμέραν τοὺς νεκροὺς ἀνελέσϑαι. 
ὁ δὲ ἐσπείσατο δύο. ἐν ταύταις δὲ αὐτός τε τὰς 
ἐγγὺς οἰχίας ἐχρατύνατο καὶ ᾿Αϑηναῖοι τὰ σφέ- 
τερα. καὶ ξύλλογον τῶν Τορωναίων ποιήσας ἔλεξε 
τοῖς ἐν τῇ ἀκάνϑῳ παραπλήσια, ὅτι οὐ δίκαιον 
εἴη οὔτε τοὺς πράξαντας πρὸς αὐτὸν τὴν λῆψιν 
τῆς πόλεως χείρους οὐδὲ προδότας ἡγεῖσθαι 
(οὐδὲ γὰρ ἐπὶ δουλείᾳ οὐδὲ χρήμασι πεισϑέντας 
δρᾶσαι τοῦτο, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἀγαθῷ καὶ ἐλευϑερίᾳ τῆς 
πόλεως), οὔτε τοὺς μὴ μετασχόντας οἴεσϑαι μὴ 
τῶν αὐτῶν τεύξεσθαι" ἀφῖχϑαι γὰρ οὐ διαφϑερῶν 
οὔτε πόλιν οὔτε ἰδιώτην οὐδένα. τὸ δὲ κήρυγμα 
ποιήσασϑαι τούτου ἕνεκα τοῖς παρ᾽ ᾿Αϑηναίους 

Βρασίδας δὲ ὲ 

ὅδρ. 114. ξ 1. προσπέωψας. ἴῃ οριϊπιϊθ πιθγϑηΐὶβ προπέμ- 
ψας. Αἱ νά. Ὀυϊκ. δὰ ΥἹἱΙ 2. 

8 8. ἐς αὐτοὺς, ἴῃ Ισοσὰπι αἰτοὰ Οἰια]οἰἀ δ η8᾽ τὰ 6886, 
αὐνῖ οὐδηῖ. ΟΥ, δᾶμπ. 34, 1. - - ΟΥ δάη. 14, ὅ. 
σφίσιν. Οἵ. δάμη. 1 20, 1, 8 2, σπείσασϑαι... ἀν- 

ελέσϑαι. ΟΙ, Π 109,2. 
ὃ ὃ, τοῖς ἐν. Ἀκάνϑῳ. 

ΒῈρρὶ. ,2εχϑεῖσι εἱ εἶ, ο, 88 544. 
-- χεέρους. Οἷ, δάη. 1| 9, 1. 

Οὰρ. 114. αὶ 1. γεγενημέ- 
νης δὲ ἡμέρας ἤδη. Βεῖε- 
γαβίυγ ἤδθὸὺ δὰ 110,1 ἀἰοίδ, -- 
μετὰ τῶν Αϑηναίων, ἜΦ 
μετὰ τῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ (118,,.9) 
γενομένων. -- Τορωναίοις 
καταπεφευγόσι. 6 οο]]ο- 
οδιΐοηα νϑυθογυπὶ νἱὰ, δάῃ, 1 90, 
1. -- ἐξελϑόντα) τῆς “ηκύ- 
ϑου. 80,10]. --- ὡς οὔσης Χ,, 

-- οὐδὲ καῖε προδότας 60110- 
οδίαχτῃ ρΓΟΡ ΘΒ υΊ οσ πῇ ΠΘραι10- 
πη ἀϊοίαπι οϑύ ΡτῸ [ἀιῖπο, νε]. 
-- ἐπὶ δουλείᾳ εεἰ. ϑπΆΠ 1 οτ 
1 10, 8. , 

8 4, παρ᾽ 
Τοὺς Δήκυϑον ἔχοντας. 

᾿ϑη ναίους. 
Οί, 
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καταπεφευγόσιν, ὡς ἡγούμενος οὐδὲν χείρους τῇ 
ἐχείνων φιλίᾳ οὐδ᾽ ἂν σφῶν πειρασαμένους 
αὐτοὺς [τῶν “αχεδαιμονίων] δοκεῖν ἧσσον, ἀλλὰ 
πολλῷ μᾶλλον, ὅσῳ δικαιότερα πράσσουσιν, εὔνους 
ἂν σφίσι γενέσϑαι, ἀπειρίᾳ δὲ νῦν πεφοβῆσϑαι. 
τούς τὲ πάντας παρασκευάζεσθαι ἐχέλευσεν ὡς 
βεβαίους τε ἐσομένους ξυμμάχους καὶ τὸ ἀπὸ 
τοῦδε ἤδη ὅ τι ἂν ἁμαρτάνωσιν αἰτίαν ἕξοντας" 
τὰ δὲ πρότερα οὐ σφεῖς ἀδικεῖσϑαι, ἀλλ᾽ ἐκείνους 
μᾶλλον ὑπ᾽ ἄλλων κρεισσόνων, καὶ ξυγγνώμην 
εἶναι εἴ τι ἠναντιοῦντο. 

118. Καὶ ὁ μὲν τοιαῦτα εἰπὼν καὶ παραϑαρ- βάλλει τῇ 4η. 
σύνας διελϑουσῶν τῶν σπονδῶν τὰς προσβολὰς κύϑῳ. τ δ᾽ ΧᾺ 
ἐποιεῖτο τῇ “ηκύϑῳ᾽ οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι ἠμύναντό στεραίς οἴκη- 
τε ἐκ φαύλου τειχίσματος καὶ ἀπ᾽ οἰκιῶν ἐπάλξεις τς ἔξ 
ἐχουσῶν, χαὶ μίαν μὲν ἡμέραν ἀπεχρούσαντο᾽ Πάν λον 
δ᾽ ὑστεραίᾳ μηχανῆς μελλούσης προσάξεσϑαι αὐτοῖς ὦ 

ἀπὸ τῶν ἐναντίων, ἀφ᾽ ἧς πῦρ ἐνήσειν διενοοῦντο 

ποπηϊπδίϊν 8 οὶ ἐκέλευσεν δὶ 
Οἵ. ὡς οἰόμενος ΥἹ 82, 8 οὐ ἴθ1] ρτγορτῖθ ππι5 ΒΡ 5185; Π8ΠῚ οἰϊδ πὶ 
δάῃ. ἘΧρ]ϊοαιην ΒῈΡ ΘΙ Β τούτου 1δ1, υδἱ δογατη, αὐ ῬΓΟΠΟΠΊΪΠ6 
ἕνεκα. ἘΞ οὐδ᾽ ἂν ΣῈ εὖ- σφεῖς ἱπαϊοαπίαν, ἀπιι5 ΒΌρογίοτα 
νους ἄν. 6 ἰϊοταίο ἄν οἵ. δάῃ. πογηὶπα σΟΠΟ ΘΓ, ΠΟΙΏΙ ἢ 8Έ1ν 18 

119; «Ὡ. 8. -- ὡς ἡγούμενος. 

1180, 8. -- τῶν Πακεδαι- ροπίϊυν. ΟΥὉΥ᾽ δ, 1. 
μονίων ἱἰῃιθγρυθίαπηθητ πη 6556 ὕαρ. 11ὅ. ὃ 1. ἠμύναντό 
σφῶν φῬτΟΠΟΠΙΪΠἶβ οππὶ νϑυθοναπ τὲ... καὶ ... ἀπεκρού- 
ἀθαπάδητϊςα (ὰπὶ ᾿πορία ΟΟἸ]οοαιῖο σαντο ἴαηρα. Οἐ, 5ἀ. 41, 23 οἱ 
οβίεηαϊς. ΡῬαυοῦ 1 144, 2 τοῖς 
«“Τακεδαιμονίοις ἀο!εηάιτιη 6ϑῖ, 
4υοα ᾿ἰδπὶ 5010]. 6Χ τηϑῦρίπηθ ἴῃ 
ψΘΡΌΟΤΙΙΠΊ 56 ΓΘ} 1Π]ίτιπ 6558 δά- 
ποίανϊ(. -- ὅσῳ. Οἱ, «ἄη. ΗΙ 
11, 1. - δικαιότερα πράσ- 
σουσιν. [Ιυῖ6}}. οὗ Πακεδαιμό- 
νιοι τῶν 48 ναίων. 

8 ὅ. τὸ ἀπὸ τοῦδε. Οἱ, 
58. 1Π| 40,1. -- αἰτέαν ἕξον- 
τας. Θυρρὶ. τούτου, δὲ ἀ6 ἀϊ- 
φοπάϊ σόπουε αἰτέαν ἔχειν, σα} - 
Ρᾶπι ϑβϑιβίϊπονα, οἵ, αἄη, 1Π 
ΠΥ Το ὙΠ], ᾿8. “τς σφεῖς. 
ΠΝ ΠΟΠΆΪΠΔΙΪΝΟ, ΡΓῸ 400 ἴπ ὍὯΠῸ 
Ραγ. Ε, σφᾶς, νἱά. ἘΣ 6τ, 
8 142 δάη. 8, Κυιρρ. 8 δ, 
2 δάῃ. 1, Νβαιιδ εἰ εἶν υοὰ 

Υ 10, 9. --- φαύλου τειχί- 
σματος. (γυα]6 ἔποτῖς, 6 ργοχὶ- 
πὴῖϊβ ξύλινα παραφραγματα, 
αποα Οριιβ Ρθὺ ᾿ἰβύμπηαπι ἴϑούα πὶ 
νἱάθίαν (οἵ, 118, 2), 0116] Ροίαϑι. 

ἃ 2. προσάξεσϑαι Ρᾶβϑβὶ- 
απ, αἱ ἃρπα ΡΙδί, ἀς ερ. 4684. 
Ῥδηιοβίῃ. Ψ' 14, --- ἀπό. ΟἹ. 
δᾶῃ. 1 17, 1 οἱ Ἰιο ἄτη. -- 
ἐνήσειν διενοοῦντο. Μεηιο- 
ΓΑΌΙ]6. Θχοπιρίμτη νοὶ διανοεῖ- 
σθαι οὐτὰ ἔπταγὶ ᾿π Πηϊεῖνο ᾿ᾳποιὶ, 
»»« ἃ 5ἴτη! οβίθπαϊί, αἃ ΓϑίϊοπΘ 
ἰηάἀπιοίπι8 Βοτρύοῦ Πᾶο ΨΕΓΒΟΓΙΙηῚ 
βίγαουανα 1588 5ῖ:, Εἰδηΐτη μέλλειν 
ΨΘΡΌΪ ποίϊομο διενοοῦντο ρτγδθ- 
ἀϊτπιπὶ 6556. νοὶ οἵ, πὸ {Ππὰ 
ἰἰοταγθίαγ, ποὺ ροδβιῖι, ς. 5.4}, 
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ἐς τὰ ξύλινα παραφράγματα, καὶ προσιόντος ἤδη 
τοῦ στρατεύματος, ἡ ὥοντο μάλιστα αὐτοὺς προο- 

κομιεῖν τὴν μηχανὴν καὶ ἦν ἐπιμαχώτατον, πύργον 
ξύλινον ἐπ᾽ οἴχημα ἀντέστησαν, χαὶ ὕδατος ἄμφο- 
ρέας πολλοὺς χαὶ πίϑους ἀνεφόρησαν καὶ λίϑους 
μεγάλους, ἄνθρωποί τὲ πολλοὶ ἀνέβησαν. τὸ δὲ 
οἴκημα λαβὸν μεῖζον ἄχϑος ἐξαπίνης κατερράγη, 
χαὶ ψόφου πολλοῦ γενομένου τοὺς μὲν ἐγγὺς 
καὶ ὁρῶντας τῶν ᾿᾿ϑηναίων ἐλύπησε μᾶλλον ῇ 
ἐφόβησεν᾽ οἵ δὲ ἄπωϑεν, κχαὶ μάλιστα οἱ διὰ 
πλείστου, νομίσαντες ταύτῃ ἑἕαλωκέναι ἤδη τὸ 
χωρίον, φυγῇ ἐς τὴν ϑάλασσαν καὶ τὰς ναῦς 
ὥρμησαν. 

ΤΊ καὶ Ὁ Βρασίδας ὡς ἤσϑετο αὐτοὺς 
χισμα,ὃ καϑ- ἀπολείποντάς τὲ τὰς ἐπάλξεις καὶ τὸ γιγνόμενον 

αιρεϑὲν 
ἀνατίϑεται 
τέμενος. 

ὁρῶν, ἐπιφερόμενος τῷ στρατῷ εὐϑὺς τὸ τείχισμα 
λαμβάνει. καὶ ὅσους ἐγκατέλαβε διέφϑειρε. καὶ 
οἵ μὲν ᾿Αϑηναῖοι τοῖς τε πλοίοις καὶ ταῖς ναυσὶ 
τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐκλιπόντες τὸ χωρίον ἐς Παλλήνην 
διεκομίσϑησαν᾽ ὃ δὲ Βρασίδας (ἔστι γὰρ ἐν τῇ 

ὰρ. 115. 8 8. ἄπωϑεν. 1ι. Ναὶ, Ὁ. Ε, Μοβαιι. Βεκκ. ἄπο- 
εν. ΟἿ, κἀ. ΠΙῚ 11!, 1 

υδδδβι ἐ ταπη. Ὅ 9. ὄ ΟἿΣ 19. 1. ἰγαίθοίο δάμ. 110. -- ἐπιφε- 
ὙΠ ὅθ, 1. ὙΠΙ δδ, 2. 74, 8. ρόμενος τῷ στρατῷ) ἐπιτι- 
ἨἩεγοᾶ. ΝῚ 2060. 201. ϑΒίμη!οη ϑέμενος σὺν τῷ στρατώ. ὅ6}0]. 
Ἰαΐ, αι. ροϑὶ ἐπεῖχε 18))65 ἃρυὰ 
Ἠετγοᾶ. 1 80 εἰ ροβὶ ἐν νόῳ ἔγειν 
ἃρυὰ δυηάρῃῃι 1 10. 86. ὝΠ1] 1. 
8. 1Χ 93. -- παραφράγματα. 
ἴ)6 Ἰοτγῖοϊβ οἱ ῥ᾽ αἰθὶβ ἀϊοίιαν, Οἱ, 
ΥΙΙ 2ὅ, 6. -- ὥοντο δὰ Αἰπ6- 
ΠἾΘη5865 τεΐον, αὐτούς δὰ Πιοβίοϑ 
ΘΟΓᾺΠΊ. 

8 3. καὶ μάλιστα οἷ διὰ 
πλείστου, οἱ τα χῖη6 ααἷ- 
ἀφπηὶ ααἱ Ἰοη ρα ἰΒϑί πα ἀϊβ ἃ - 
Δ 0}».. Οὐ αθῦς 1 29..8. 

(δρ. 116. 81. ὡς ἤσϑετο 
«καὶ... ὁρῶν. Οἵ, κάη.1 

1. 1 εἰ ἀθὸ τὲ ῬῸῚ 8ΠΑΟΟ] 0 ἢ 

8. ὃ. τοῖς δὲ πλοίοις καὶ 
ταῖς ναυσί, πανὶοὶϊδ πᾶνὶ- 
θὈυΒαᾳα 6. Νάγοβ βππηί ἀυδο ἰτἶνε- 
Π165 118, 2. πιρηϊοναίδθ. Κ, 
πλοῖα εἰ ναῦς οἰΐδηι 1 84 ἀἱϊ- 
βιϊη σι δαποίαι. Οὗ, 10] δά, 8. 2 
εὐ ὟἹΙ 68, ῶ. -- Παλλήνην. 
Ὑιοϊηδῃ. Οἵ, δᾶη. 110, 3. -- 
ἔστι γάρ οοἰ. Τ)6 ἰα]1θτι5. ἰπίον- 
ῬΟΒΙΟὨΪ 5. οἷ, δάῃ. 1 81, 2. 
Πὶο τῇ ϑεῷ οἱ τὰς τριάκοντα 
μνᾶς οχίνὰ δαπηὶ οο]]οοαΐὰ τοίδ- 
την δὰ ᾿ϑηναίας ΠΟΠΊΘη οἱ 
νουθα τριάκοντα μνᾶς ἴηΐταᾷ ΘΔ ηῚ 
οϑἰϊα. -- ἐν τῇ.. .ιἀϑηναίας 

ἱερόν. ὕτβαορο ἰη ργοπιοπ οὐ ϊβ. 
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“ηκύϑῳ ᾿᾿Αϑηναίας ἱερόν. καὶ ἔτυχε κηρύξας, ὅτε 
ἔμελλε προσβάλλειν, τῷ ἐπιβάντι πρώτῳ τοῦ τείχους 
τριάκοντα μνᾶς ἀργυρίου δώσειν) νομίσας ἄλλῳ 

τινὶ τρόπῳ 1) ἀνθρωπείῳ τὴν ἅλωσιν γενέσθαι, 
τάς τὲ τριάχοντα μνᾶς τῇ ϑεῷ ἀπέδωκεν ἐς τὸ 
ἱερὸν καὶ τὴν Πήκυϑον καϑελὼν καὶ ἀνασκευάσας 
τέμενος ἀνῆκεν ἅπαν. καὶ ὁ μὲν τὸ λοιπὸν τοῦ 
χειμῶνος ἅ τὲ εἶχε τῶν χωρίων χαϑίστατο καὶ 
τοῖς ἄλλοις ἐπεβούλευε" καὶ τοῦ χειμῶνος διελϑόν- 
τος ὄγδοον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ. 

111. Μακεδαιμόνιοι δὲ καὶ ᾿4ϑηναῖοι ἅμα ἐκεχειρίαένι- 
αὔσιος Λακε- 

Οϑρ. 116. 8 2. 4ϑηνᾶς εοἀὰά. Βοϑεϊταϊπηιβ ἔοτιηδπὶ δηιῖ- 
ἀΌΪΟΓΘΠΊ, αυδτηη 50] πὶ Πα θηὶ {{}Ὲ}} ΒΟΥΙΡ ουἶβ δοίαιϊ βυρρᾶιεβ, (ἱ, 
Ἰηαῖσοπι Ιη5οὺ, Αἰῦ, 1 εὐ ἈΝ δοκοίη. συγ. ορὶσν, Ρ. 10. ΝΒ σϑγτβ 
εϑὺ πᾶ ἴῃ ἴοθάουε Ὑ 28, ὅ ΘΟΥΓΙρίιΠῚ 6556 ᾿ϑηνᾷ, ἀπο ηΐατη ἴῃ 
εἰ θπὶ ἃθία 5. 80.15 Ῥυνἠεῖβ οοπβιϑ πίον. ἰηνθηΐξαν ᾿4ϑηναία. Ουο 
ΤΪΠ 5 ΠορϑΡΪ ροίεβί ἰρϑίιβ ἀαθαθθ βουϊρίουϊβ νόθα πἰο δ( Ὗ 10, 3 
δοάοπι νἱιἴο ἰηΐεοια 6586. 

προσβάλλειν. (4585. Αὔυρ, Τ΄ Τὸ, αι. Μ. εὐ οἱϊπι ΟἹ. βάλλειν, 
οἱ προσ εἰἰδη] ἴῃ Η. 5. ν. αἷ. πᾶ. Βα ΡΙοχ Τϑοορὶς ΒΟΚΚ,, σορυτη 
αὰοὸ ῥΡϑοίο Πϊς ἀἰἱοὶ αυθαί, ΠΟΘ ΠΟ ῬΘΙΒΡΙΟΙ"η 5. Θαρενῖοτα αδρ. 
Ιεβ ἴῃγὰ8 - 1 προσβολὰς ἐποιεῖτο εἰ 8. 2, 40 Πᾶθο γοβριοϊαηΐ, προσ- 
ιὄντος ἤδη τοῦ στρατεύματος. 

Οἵ, ΝΠ 88, 8. --- ἐς τὸ ἱερόν, ἅπαν, οοπδοοτανὶν, αἱ ἰο- 
1π 58 Π} ἔδαϊ. -- ἠξἠνασκευά- 
σας. Μαῖε 56}0]. ἀνοικοδομήσας. 
Οἵ, δαϊι. πιαϊ, ,»»ννασκευάσας Πϊς 
ναϊοὶ τυ άθνγα (016 πη 5, [061 Π} 
Ραγρϑηβ, υἱ δρίῃβ αα᾿ τέμενος 
δἰί, Εδιὴ ἴδυβ νἱπὶ οἱ 1 18 πᾶθο 
νοχ ΟὈιϊηοί, “ Καὶ 5 τ᾽6η, Ουἱ Ηδδοῖκ. 
Ποῦν, ΑΥπ, δα βιραϊδηίαν, Αὐ η4ο, 
αυοά ἀνασχευάξεσϑαι 15:0} 
ββηϊῆςαι τὰ σκεύη ἀναλαμβά- 
νειν, Υ88 ΘΟΠΥΑΒΆΓΘ, οἱ ο0η- 
τὐδ ΠῚ κατασχευάξεσθαι ΠΡΊΠ, 
8 τὰ σκεύη καταλύειν, κατα- 
σκευὴν ποιεῖσθαι, γἷς ἄνα- 
σχευάζειν 6556 06 ΠῚ Ρα βᾶΓο, 
ταν ἃ ΓΘΠΊΟν ΘΓ 6 πηϊηΐϊπηο οἴ ἢ - 
εἶταν, ἘΒδοιϊαβ ρίαν (Ο6Π]Θ πὶ 

, βρουία5 ἃ δαὶ Γ οἷο τὰ πὶ 50Ρ ε]- 
Ἰθο 1] 6 πὶ ΤΟ]! γα ᾿πίθυρυθίθυο, 
αὐ δ᾽ ΠΟΒΙΓΠῚ ἃ ἃ 87 ἃ ἃ ΠῚ 6 Π 
(ναϑογὰπὶ οοπαμϊβιιϊοπ6 οἱ 
αἰτερίϊοηε ἴαοι8), ποὴ δυῇ- 
γἄυπηοη. -- τέμενος 

ττ 50] 1Π|Δ 5ΔΟΓΙΠ 6556. 
Τέμενος οδϑὶ 15. δοοιιβαιἱνὰ5, αἱ 
[δου νὰ νοσαίαν, Οὗ, 1 138, ὅ. 
Π 20, 1. » Τέμενος ἐκ δο ὰς ἅπαν, 
αἰ χώὠνὴρ ὄξος ἄπαν ἀρυὰ ΤῆδοοΥ, 
ΧΥ 148, αὐτὸς τ ψΑ]οκ, Ὁ οὔτ. 
σ΄. Μαΐμ. 8 487 δἅη. 8. 
Πουηΐᾳαο 46 ἀνιέναι νἱά. ἰη ον υοί. 
Ἠοτγοάοί, ΠΠ 6. 

ὕδρ. 117. 8 1. ἅμα ἦρι 
τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέ. 
ρους. Οἵ. δάη. Ν 40, 1. "Ὁ δρ. 
118 ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν ἡμέ- 
ραν τετράδα ἐπὶ δέκα τοῦ 
᾿Ελαφηβολιῶνος μηνός. Τιᾶχας 
Ἰηἀιοῖαθ ᾿ποθροῦαηΐ ΠΊΘΠ56. δηΐδ 
ἢηἰτα πη ΔηΠππὶ ΟΟἰαν ΠῚ, Π Δ Π1- 
αὐυδηϊ ΤΙυογα. 685. ΡιῸ Ρυϊπιο 
ποΟηΐΪ δηηὶ ἴαοιο ρουϊ..“ ΟἸΤη , 
Βαβι, ΗῸ]]. ἃ. 438. Αἵ 51, ἴ4 φυοὰ 
οἰϊδηλ 4115. ἀθ σαιι5]5. ψ θυ σι 116 
Ε586 ΨΙ Ἰηῖὰ5, 11 2, 1 ῬγῸ νυ]8. 
δύο μῆνας τιλίοτοηη ἢ ἈΠΊΘΡΌΠΙ 
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ἐεἐπονγλάμα δος, ἦρι τοῦ ἐπιγιγνομένου ϑέρους εὐϑὺς ἐχεχειρίαν 
ὧν. δηλοῦται ἐποιήσαντο ἐνιαύσιον, νομίσαντες ᾿4ϑηναῖοι μὲν 
τ πωΑς οὐκ ἂν ἔτι τὸν Βρασίδαν σφῶν προσαποστῆσαι 

ἐπεϑύμουν οὐδὲν πρὶν παρασκευάσαιντο καϑ'᾽ ἡσυχίαν, καὶ 

αἰλρα ΦΩ͂ ἅμα, εἰ καλῶς σφίσιν ἔχοι, κἂν ξυμβῆναι τὰ 
πλείω, “ακεδαιμόνιοι δὲ ταῦτα τοὺς ᾿4ϑηναίους 
ἡγούμενοι ἅπερ ἐδέδισαν φοβεῖσϑαι, καὶ γενομέ- 
νης ἀνοχωχῆς χακῶν καὶ ταλαιπωρίας μᾶλλον 
ἐπιϑυμήσειν αὐτοὺς πειρασαμένους ξυναλλαγῆναί 
τε χαὶ τοὺς ἄνδρας σφίσιν ἀποδόντας σπονδὰς 
ποιήσασϑαι καὶ ἐς τὸν πλείω χρόνον. τοὺς γὰρ 53 

δρ. 117. ξ 1. καὶ ξυμβῆναι εοἀά. Οἵ, δάη. 
“ακεδαιμόνιοί τε ΟΔ55. Ατπρ. [. αι. αν. Ε. Ταυγ., οὐ τὲ 

ἀοίεμάδπαο 8ὰ 54. 1 144, 2 δἀηοίαίἃ νὶχ 4υϊδαυδπῃ οτράδι βυΐβοογο; 
ὨΔΠῚ ΠἰΠῚ15. ἀρουία ἰ]0 6δὶ ἀἰβίαποίῖο ἀπογατα πΟπλΠαΠ]. 

τοὺς ᾿Αϑηναίους. Αυςσ. [ε, γαϊ, Η. τοῖς ᾿4ϑηναίοις. Οαθηι 
οαβυπι αἱ ργοθανϊ, εἱ δηίθ ταῦτα ᾿οσθπάμπι οἱ δχ βιρθγίουῖθιιβ 
νομίσαντες Βα δ ἀπ πὶ Θϑβοί, ϑ'οα μοο τηοίοβιϊβ οδὲ ἤθαπθ δὰ 
ΒΘΠΓΘΠΏ 81} 5815 δ ρία. 

ἐδεδίεσαν Μ. (455. Τ᾿ Ε΄. οὐ. οἴϊπι (ΟἹ. 
ΡΙιβαυδηιρονῖ,, αποα εἰπηον]β αἀἰαταχηϊαύθπι ἱπαϊοδὶ ἀρεῖτ8 

Δ᾽ ἀ Π ΠΕ ΊΘῈ 
ἔδεισαν. 
εϑὶ δὰ ργϑεβθῃβ φοβεῖσδαι. 

ΓΘΡΟΒαοΥὶβ, ἢΐο ΘΥΤΟΥ 1ΟΠ ταγ, 6 
115. ᾿πά πιο115 ῬγΟρίογ 50}0}. Αὖὐὶ- 
Βίορῃ. παι. 798, ἀβ αυὸ νἱά. 
(06}}.,. ἰθηθτα οοβἸίδηι θοᾶν. οἱ 
ΟἸδι 85. Ῥὲ 48. τ ἐκεχειρίαν 

Ξβδ ἐνιαύσιον. Οὗ, διοά. ΧΕ 
12. -- οὐκ ἂν... οὐδέν, 
Βιαβία δηὶ, δὶ ἴτᾷ ἔδοϊββϑηΐ, ἢ Ὁ ἢ 
ἴᾶτὴ ρίυτοβ 8οοῖϊοβ 60 8ἀ4- 
ἀυοίαγαπι 6556, πἰ 8Ὁ ἱρ515 
ἀεῇϊοοτγεηί, -- κἂν ξυμβῆ- 
ναι τὰ πλείω. Οἷ, 80, 4 ἕως 
ἄν τι περὶ τοῦ πλέονος ξυμ- 
βαϑή τϑῖαὰς δάη. δ δοοιβαίϊνο 
νἱάς δάη, 19,4. 5] καὶ ξυμβῆναι 
ἴῃ δ γ15 ἐγαδἴταπι τΘποπι5, Ρτο- 
Ρίει. οοπάϊοϊομεπιὶ, οὐΐ 5θῃίθηια 
ΒΘ  Θοία δϑί, Βιροιῖ 5 ἄν εἷο 4ὰο- 
46 68 οορίϊϑπά τη. Οὗ, ϑί8}!. 
υδεοβί, ρτᾶπι, ἢ. 4 844ᾳ. ὍΟιιπὶ 
δας ἢ ΠΟῚ ΘΟΠΊΠΊ115 510 ὈἈΓΓΠ115- 
416 νεῦθὶ, προσαποστῆσαι εἱ 
ξυμβῆναι, ταῖϊο οοπάϊοϊοηδ 8, 
ΡτΓΟῦΔὈ 18 νιἀθίαν ἢὶσ δὲ δ᾽ 11 
ἴοοο ΥἹΙ 40, 1 πιιίαιϊοπα ρᾷθηθ 

εὐ 6 οοτγ. Αυρ., το αυὶ 

Π}} 8 κἄν τΘροποῖο. -- ταῦτα 
Ἵ ἅπερ. Οὗ δάη. 80, 8. -- 

ἀνοκωχῆς, οοβϑϑδαίϊοπθ. ὅὰ- 
ἴὰ5 ττᾶηϑίαίαα. ποίϊοηΐβ Θχθπρὶ ἃ 
νά ἴῃ δ. πιᾶὶ. -- πεερασα- 
μένους. ϑΌΡρ!. τῆς ἀνοκωχῆς 
κακ. καὶ ταλ. -- τους ἂἃἂν- 
δρας. Τοὺς ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ 
ληφϑέντας. -- ἐς τὸν πλείω 
χρόνον. ϑ᾽πλ τον δαάϊει5. δυιῖ- 
οα]π8. Ἰεστίυν Υ 15, 2 περὶ τοῦ 
πλείονος χρόνου βουλεύεσϑαι. 
ΟΥ. δά, 80, 4. 

ὃ 2. τοὺς γὰρ δὴ ἄνδρας 
ον ηὐτύχει, νῖτοβ δῃϊπὶ 

ρἰανῖ ῖ5 ἴα οἱ α Βδηύ (π| 4} οῦ δ 1) 
γθοΐροῦο ααδηάο (οἴ. 19.0.00 
20, 1) οιἴδιῃη Βτιαβὶἀδ8 56- 
οὐπὰβ ἤογιι πὰ ατἰοτοίατν (οἵ, 
18, 4 ἐπειδὴ . . . προεκεχώ- 
ρήκει) 4υδπη ΟΠ 55 ἴδοὸ Οοοᾶ- 
βίοπθ πὶ αυϊογὶβ Γογίυηδο ρευῖοα- 
Ιατὰ δάϊτγο, ΟἿ. ,.19, ῶῷ ὡς τὰ τῶν 
᾿Αϑηναίων ηὐτύχει. Οὐπὶ ὡς 
ἰάομθαπὶ δχροαϊοπθηι ἢδθθδί, 
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δὴ ἄνδρας περὶ πλείονος ἐποιοῦντο κομίσασϑαι 
ὡς ἔτι Βρασίδας ηὐτύχει᾽ καὶ ἔμελλον ἐπὶ μεῖζον 
χωρήσαντος αὐτοῦ καὶ 

ὃ μένοι 

8. 2. ηὐτύχει ε: εὐτυχεῖ ατ., τοῖα] εὐτύχει. 
ἐκ θὰ τοὺς δὲ ἐκ ἢ. Ε, ϑεά τούς πδὸ παίιγα ΠΟΙΙΠῚ τοὺς δ᾽ 

9 ᾿ 

ἀντίπαλα καταστήσαντος 
τῶν μὲν στέρεσθαι, τοῖς δ᾽ 

᾽ ᾿Υ κινδυνεύειν «(εὖ καὶ 

2 “ΝΣ - 9 ’ 
ἐκ του ἴσου ἀμυνο- 

κρατήσειαν. γίγνε- 

ΟἿ 58. 79. οὲ 

οοὐά. οοπιπηθηἀδίιν. 6 ΑἸΠΘπίθπδθβ. νἱἀδίτιγ βἰσῃϊἤοατθ ΡΌ5586, πρὸ 
ΡΙδοοι εἰ ἀμύνεσϑαί τινα, αἰϊᾳτ πὶ ἃ 58 ΡτΟρα βᾶτο δ ΘΙ ΟἿΣ 
Οἵ, δάη. 

κινδυνεύειν Ἰι, αι. Ραὶϊ. Αὐξ. 
νεύσειν. 

κρατήσειν οοἀά, ΟἷἿἁ Δι. 

ΠΟΙ αἰ πιι5. Ἔχ ΘΟΥΓιρίδ 50}10]. Αὐῖ- 
5ίορ!ι. Ρϑο. 479 βουϊρίανα ἕως 
ὅτε, υἱ αυϊθαβάδηι Ρἰδουῖ!, ἕως 
γΘΟΙροΓο, --- καὶ ἔμελλον. Οὰπὶ 
ἀπδθ Γ65, δὶ θ6}} 1 Π} ΡΥβθα υϑηταν, 
ενθηΐγα ροββίηϊ, υὐ Βγαβι 85 δυΐ 
ΤηΪΠ 5 Ὀ6η6 ΤῸΠῚ σαγαὺ δι οἰϊδ ΠῚ 
Ἰοηρίαβ ργοργθαϊδίαγ, ἰὰπὶ 1,866- 
ἀδθηγλοηϊ, ροβίαιιϑ πὶ) ΡΥ 656 ΠΗ 5 
ζουύῦπαθ ἀ8ὰ ἀθίθυ! γθηὶ ρτᾶθνο- 
ηἰθηάδτη 6556 560 11ΠῈ Γδρυ νυ ηΐ, 
αυἱϊὰ 6χ αἰίθιὸ δνθηΐα δα οἰβοίθη- 
ἀππι ΡΟΙἰ55᾽πητιπὶ δια πὶ ΘΟΉ51}1π|Π| 
ΘΧϑροιδπααπὶ 51, σοηβίἀδγδηί. --- 
καὶ ἀντίπαλα καταστή- 
σαντος, οὐ 685 ([,δοβάδε- 
ΤΟ ῃϊογ ΠῚ Αἰ δηϊθηβίαπι ΤΟ Ὀ15) 
θαυ 8 556ῖ, ψοεῦα ὟΙΙ 18, 2 
ἐπειδὴ ἐς ἀντίπαλα καϑεστή- 
καμὲν οομηραᾶτγαι ΒΙοοιηῇ, ᾿άντί- 
παλὰ 5ἴπε ϑυυβίδηϊ νο ἰθσίταν 
εἰἶαπη Κ᾽ 8, 2. Αϑαιο Ὀ6}}} δνϑηΐῃ 
αἰ ἢ Ἰ Π’τηα δδὲ σοπιροβίιϊο, φαοὰ 
αυἱ δηΐθα ἰηΐογὶουθβ ογαηΐ Ὀ6᾽} πὶ 
σΟΠ Πα ΔΥ ΘΓ ἢ, αὖ ΤΊ 6] ΊΟγῈ5 60η- 
αἰοῖομαβ ἱπιροίγαγθηΐ, αυᾶ5 δά- 
νΘΥΒΑΓΪΪ, ηἶδὶ Βα ρογϑίϊ δγιιηΐ, ΠΟῚ 
οοποραθῃί, ΑτάαεΠ 00 ᾿ρ5 πη, αιοὰ 
Ἡ δα γ] ΔΙ 6 γ5 οαάπηΐ, Ορτΐπιο νοοᾶ- 
θυ]ο ἀντίπαλα ἰ. 6. 4ι8ὲ ραᾶτὶ- 
θπ5 νἱγὶθὰ5 πίον 5ὲ δᾶάνϑῖ- 
Βαπίυτν (οἴ. δάη. ΠΠ 49, 4) Βί πιὰ] 
ἜΧΡ  Ἰπηϊζαν, --- τῶν μὲν στέ- 
ρεσϑαι. Μετγθυμ) στέρεσθαι 
ῬΓΪν αἰ ΠΊ 6556, οΥΓΘΓ6 5βἰσηὶ- 
ἔϊοαι, Οἵ, Βαιίπι. τ. πιαχ. ἱπὰ, 
γογῦ. Ουπὶ ἰοηρίοτο Βγαβὶ δε ρτο- 

455. ὕεπ, ἢ.) νυϊρο κινδυ- 

ὅτοϑδιι εὖ δϑαιϑίο [)6}}} δνθηία 
Ρᾶχ ἱπηροάϊαίαγ, νἱτὶ ἴῃ οδρίϊνὶ- 
1816 γϑηιδπθηΐ. ΒΒ ἰαιιιπ ἐδὲ ἂπ 
τῶν μέν δὰ μῃοιχηϊπαίίνιιπι τὰ 
μέν τεϊογθπάμπηι 511. 588 Ρδίει 
τοία ἰπ486 ἃ νϑιθῖὶβ τοὺς γὰρ δή 
ΘΟΙΠΡΥΘμθηβίομθ ἢΪ8}} αἰϊπὰ οχ- 
ΡΠΙοδγὶ αυδὴ Γϑορἀ θη ηϊ05. 68 
Ῥοιυϊββίπηιση ἀ6 οδιι58 1|10 ἐθ ρΟΓα 
ἃἀ Ρᾷοθπὶ ἴδοϊθηἀδπὶ ἱποιϊπα556, 
αὐ νἶρῸ5. ΟἀρυΪνΟ8. ΤΘΟΙΡΘΙΆΓΘΠΙ, 
στο ουπὶ τῶν μέν. ἀδ μἷβ 1υ16}- 
Ιερϑπάιιπι 5[1, ορροβίταμι τοῖς δὲ 
ἀδ᾽ ΡΠ Ι4 18. Θρανί ηἶβ ἀἰούμπι οϑῦ, 
-ς- θυδε. ἴῃ οοαϊοίθτι5 να σϑηίαν 
τοῖς ΝῊ ἘΣΡΟΣΕΜΕΣΣ 
καὶ κρατήσειν Ποϊηιδηιι5 
βίο ἰῃιογρυθίαιασ: Οοπύτὰᾶ 5ὶ 
([5. ἃ0 Αἰμθη!θηβινηβ. Ὑϑοθρ Ϊ8, 
Ροβίθβα) ἴῃ ριτορυ βανάο 
Ὀ61|10 ᾶρθᾳᾷὰθ [ἰρογὶ δίᾳφιθ 
111} δϑϑϑπί, οὶ. ροίογδί, 
αὖ ν6 ] ΒΌΡΘΓΪΟΓΘ5. (ἰΔ Πα 61) 
ἀδοράεγθηῦ. (ῶὕδὲ οδχρ]οδίῖο 
Πλ 1115. ποταϊη 5 ἴαἰβα ὁϑι. Ρυὶ- 
τλπὶ Θμἷπὶ Ρᾶτγιϊοαϊα μέν Ροϑβί 
τῶν Ροβίῖα ἀοθεὶ γερὰ τοῖς δ᾽ 
ἐκ εννς͵ ἀμυνόμενοι Π0Ὼ 115 
ἐπὶ μεῖξον ... καταστήσαντος 
ΟΟη γαγα 6556, 568 δἰ ἴρ88 8]}- 
αὐυἰὰ ροβὶ τὸ... καταστῆσαι 
δογθηάαπι ἀοβίσηαῦθ. Ἰ)εῖπά 6 θη αη- 
τἰαίαπι τοὺς δὲ κομισάμενοι νοὶ 
5ἰ 116, αὐ 1Πὰ τοῖς δ᾽ ἐκ... 
ἀμυνόμενοι τεοίε εἰ ἰπ 6] 6 σόγθη- 
τὰν οὐ" Βα ρογου 5. ἐπὶ μεῖξον 
ἐνν͵ καταστήσαντος οοῃηίτγδτία 



204 

΄ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ριξ΄. ριη΄. 

ται οὖν ἐκεχειρία αὐτοῖς τε καὶ τοῖς ξυμμά- 
χοις ἥδε. 

Ῥοπουθηΐαν, ΟΠ ποθ ῬΟΙΕΪ, 
θεπίααοτοῖς δέ νον 15 ΔΙ ηϊθ 565 
δ᾽ συ! οατγὶ ποαπδαπί, αα0ἃ Π60 τι5- 
4υδηὶ Ῥᾶυ]0 δηίθ δυηί ΠΟΠΊΪηΑΙὶ 
εἰ, αἰ τῶν μέν νεΥθ 5 Γιδοράδοτηο- 
ὨΪΟΓΌΠ ῬΆΓΒ ἀοβισμλίαγ, 11 Ἰά 6) 
ἀε τοῖς δέ βΒἰαϊαοηάυτῃ οβί, Ηδθο 
Ἰρῖτον ΠΝ 6Χ Γου πη ]α ἐκ τοῦ ἴσου, 
βεὰ 6χ ἀμυνόμενοι Ρεπάθμί, 400 
ἴᾶθς δϑηΐθηιΐϊᾳ ονδάϊι : δ} }]5 
δαῖςοπὶ (ἰ. Αἰ'α ραγίε οἷ- 
υἱὰ πη) ΟχΧ ἃδθᾷᾳᾷᾷο Ρυρπδηΐεθ8 
ἀἸΒοΥ ἐπ 6 ἢ ἰΠ5ῸΡ ΕΥ ν᾽ οι ΟΥΪ δε 
αἀϊίανὶ οταπῖ. ᾿ἡγωνίξζεσϑαι 
οηΐη στρατιώταις, ρυρηᾶΓα 
τα ΕΠ 1185. οὐπὶ τροΐθ αἰσδίαγ, 
αυῖϊ8 ἀμύνεσθαι ἀνδράσι 5ἰπιὶ- 
Ἰϊον Ἰοσϑίαγν, π1}8}} νἹἀ δία οὈεβίαγα, 
ΣΝ δᾶῃ. Π 89, ὦ, Ῥοβϑβεὶ ἀδιϊνῃβ 
οἰἴδπὶ δὰ κινδυνεύειν Τοίοσνϊ, αἱ 
νοῦθὰ Βοπᾶγοηὶ 4|105 8 Ὁ (6 1 ἴῃ 
ἀἰβονυίπηθη ἀδίανὶ ἐγᾶπηὶ (εἴ, 
ἄπ, Π Θὅ, 1), 51 δα κινδυνεύειν 
ἴτᾶ ἀϊοίυπι, πῇ αἰτεῖν απ γ 6] βι 1} 6 01 
ἐημη 8.100 6η} 84] ρΡ0558 σοηδία- 
τοί. ἴῃ αυὸῸ ᾿ηΠηϊῖνο κρατήσειν 
αἀάϊίοαιιο καί οπιηΐηο τηδχὶπὶὰ 
ἀυθιαῖο τοϑίαι, Αο ΡΥ πηαπὴ αἰι]- 
ἄοπι ἃ ΤΟΥ ἀἸα 15. Ἀθίαιθ οἱ π8ὰ 
ΔὈΠοτντοὶ δαϊτανῖ πῇ Ὠἢ{ἰν 5 ΘΕ  Υ ΕΥ̓ Ὸ 
κινδυνεύειν αρίι5, ααἱ ἰππὶ ἀε- 
ΤῊ ΠῚ Οὐ 60 ἰσπσὶ Ῥοίεγαΐί, ροϑβῖ- 
αὔδῃ ν᾽ ά ογὶ 5᾽ση ἴσαγο ΘΟΟΡΪΙ. 
Πεϊπάς καί 51 εϑύ ᾿ηΏΒΌΡΕΙ, 
δηῖθ κινδυνεύειν ΟΟΙ]ΟΟΔΠ.ΠΊ, 
βίῃ δϑδί 8460, αὐ ΔἸ’ αυϊὰ αἰγοοῖι5 
αὐᾷπιὶ τὸ ἐκ τοῦ ἴσου βίσηϊῆσε- 
ἰὰ, ΠΟ νυἱοίουϊδθ, βεὰ οἰδαὶβ 
γΟΟΔθα ΠῚ] Ροϑβί μιᾶπο Ρατιϊοι ΠῚ 
ἀοδιἀογαίαγ, Εἰ πη ἶπο πη νἱοίο- 
τᾶ ἴῃ ΒΡ6ΠῚ οβίθηίδία δὰ πᾶ πο ]85 
εἰ Ρᾶςοπι δορά δομηοηϊοβ ριορεη- 
503 τράάογο ροίαϊ!, 5εὰ πιο. οἱ 
ΡΘΥΙΘ απ, ΔῈ ΠΟ νἸΠΟΟΥΘΗΐ, “Μὴ 
χρατήσειν νε] καὶ μὴ κρατήσειν 
Ἰσίταγ σοηϊοοῖς (Ογαῖβ, ῬΥΟΡΙΟΥ ἴῃ- 
δἰ εἰν στη Γαϊυτὶ τοϊοϊ πάθη. Νο- 
αἀθ 0}10 πιοὰο οογιϊὰβ οὐαὶ ἰηἴε- 
Υἱογὸ5 Γδοοἀδοηη05 ἴογο 40 8ΠῚ 
Βαροιΐοτεβ, διά πη6] 18 καὶ 
κρατήσεσθϑαι. Τὴ. 4}1}8 σοηϊδοία- 

Υἱβ οἱ δῃη οὐ διϊοηϊθαβ υἱὰθ δα, πιδὶ. 
Νον ββίτηδ ΟἸαββθηὶ ἰηιεγρυθίδιϊο 
τϑίαϊδια 6δι ἴῃ Αππηᾶ]. 11}. 1870 
Ρ. 840 5ᾳ. Νεοᾷᾳὺθ ἰᾶπῆθῃ οοη- 
Ἰδοίανδη ᾿θ᾽ θη ργοροβὶ (ἃ ΠῚ πὰ πΠῸ 
ῬΓΟθδπηι5., 568. Αἰϊὰ πὶ οπηθηἀπηάὶ 
νἰδηλ βοαπ θη ἀδη) 6556. ἀποὶΠΊ8, 
48) ργϑοιηπηϊνὶ Αἀ. ἀθ Ν᾽ εἰβθὴ 
Β6Π6α, οτἷτ, Ρ. 9 5344ᾳ. Οαϊ οὐπὶ 
Ἰά ΟΠ 68Π1 56 Έ6} {18 ΠῚ Ῥύδθθετο ἴητ 
16] 6 χ᾽ ββεὶ 5610]. ἐν ἀδήλῳ εἶναι 
εἰ κρατήσουσιν αὐτῶν Πραὰ6 
ἰἀγηθὴὶ {Ππ|ὼὰ ν αἱσαία ἴῃ 110 015 δουῖ- 
Ῥίον νεῦνᾷ ἜΧρΥΪπιθγο, Αἰϊψαϊὰ 
Θχοϊάϊβϑα ἀιθὶγαίιβ, 400 εᾶ ἴπ- 
τοὐρνείαιϊο βρβοίδν ββοί, καὶ ἐν 
ἀδήλῳ εἶναι τὸ κρατήσειν Ἰεσοη- 
ἀυπιὶ Ῥγοροβυῖι, ϑεὰ οαπὶ ᾿Ρ5ῈΠῚ 
κινδυνεύειν «λαϊενρτείεηι ψΟΓΌΪΒ 
ἐν ἀδήλῳ εἶναι τεάάοτε 5815 
ΕἸασθαι, Π05. 50Π0 11 νεβίϊρία 56- 
οὐ εἰ καὶ κρατήσειαν εοτιὶ- 
ΒΘηἀ.Πι 6558 ΘΘΗΒΘΠΊΙ8. ΘΙΒΉΝ ΘΓ 
Ϊ 39 65 μέγας ὁ κίνδυνος εἶ 
ἐσόμεϑα ὑπ αὐτοῖς͵ 61 18,.2 
ὁποτέρως ἔσται ἐν ἀδήλῳ κιν- 
δυνεύεται, ὉΌΪ ῬΥΟΌΔΌ1Π6 οβὶ ἐν 
ἀδήλῳ Ἔχ ἱπίευ ρυθιἈΠι6πίο ἐν 
ἀδήλῳ ἐστί ἰγγορβίββο; σου ἐ0 
ἀείδιῖο νἱβ βϑιη  θητϊαθ ΠΟ τ ΠαΪ αν. 
Οἷς Κυυεδι αὐ 8. 60, Πα: 9. 
γ ρυπηβ ἰσίίατ: δἰᾳὰθ ἰ0ῃ- 
αἰὰ5 ΡΙΟρΡΓ6539 60 εἰ τ6θυ8 
ἴῃ δάνεγβυμ δοαιϑδίϊβ 1115 
αυϊάεηι οατγίτατὶ εγαηΐ, γδ]]- 
4005 δ αἰ 6] 6Χ ΨΕΥ, (φτο- 
Ρί ἀντίπαλα καταστάντα) 
Ρᾶρβηδᾶς οΟπιϊ (6 πι6 5 ΡοΥὶ- 
οἸἰτατατὶ, δὶ οἰΐδηι (ΟὉ 56 
ἃ ἃ 6}}} ν᾽ ποογεθηῖ,. Θυοᾶ ἴ,ἀςο- 
ἀδοπλοηϊὶ υἰπηθηΐ,η6 [γα βίγα γο] ᾳ 05 
νἶγοβ. Ὀ6Π}1 Ρ τ ἢ} }5 Ορροπαηΐ, ἢ6 
αὐϊδίαης πηθί ΠῚ ΘΟΥῸΠῚ νἰγίαὐθ πὴ 
ἀοᾷδοογα ορίπϑίαγ, οἷ. ὅ8,4. 5᾽πη1- 
"πον ἄς πος ἰοοο νἱἀείαγ βίαια ϊββα 
Μαᾶνὶς. Αἀν. εἶτ. 1 Ὁ. 822. Θυοὰ 
νογῸ ἰάοπὶ ρτὸ τοῖς δ᾽ τοὺς δ᾽ 
.ὶο ρου ν οἱ αἷτ, ΠΟ 8556} {|Π|ῸΓ, 
ΟυΠῚ ΠΟΪ5. πΠ0η ᾿ἰᾳδαὶ σΟΠὨἸ ΠΟ 6 
οδριϊνῖ8. εχ δάνεγβο τεβροηάθνε 
Α(θηΐθη 568, ᾿ 
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118. - Περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ καὶ τοῦ μαντείου ΡΝ τὸς Ἢ 

τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ πὰ δοκεῖ ἡμῖν χρῆσϑαι δὶ αὐτο 

τὸν βουλόμενον ἀδόλως καὶ ἀδεῶς κατὰ τοὺς ον π 
πατρίους νόμους. τοῖς μὲν “ακεδαιιμονίοις ταῦτα χεδαιμόνιοι. 

δοκεῖ καὶ τοῖς ξυμμάχοις τοῖς παροῦσι᾽ Βοιωτοὺς 

δὲ καὶ Φωκέας πείσειν φασὶν ἐς δύναμιν προῦ- 
κηρυχευόμενοι. περὶ δὲ τῶν χρημάτων τοῦ ϑεοῦ 
ἐπιμέλεσϑαι ὅπως τοὺς ἀδικοῦντας ἐξευρήσομεν, 

ὰρ. 118. 81. 

Δ δομβηι, Απεαψι. αν, ΠΡ. 840. 

καὶ ἀδεῶς οπι, Απρ, Ρα], [π. 
6 ππ (ἹἩς ΑἹ νὰ: ΚΝ. 185. 25. 47... 8.. ΒοΕΓΚΙ,. 

γχϑι. 

[πξοὺς 

Η. [,Δ8ν.. 
ΤΡ: 119. 

8 8. τοῦ ϑεοῦ. Ψαυϊσο εὐ ΒΕκκ, τῶν τοῦ ϑεοῦ, Ξε τῶν οπι. 
455. ἀυρ. ΟἹ. νη, Τ. Ε΄ ΡΒ]. 

ἐπιμελεῖσϑαι ἰδ υ]. 
Οιυδοβί. σταπ). Ρ. 19 54. 

ὅδρ. 118. .,Η8ες ἐκεχειρία ἰἰὰ 
ἀἰδπραθηάα 6βί: Ἄϑην. περὶ 
μὲν τοῦ ἱεροῦ. -- Λακεδ. τοῖς 
μὲν Λακεδ. -- 4ϑην. περὶ δὲ 
τῶν. --- ΛΑ ακπεδ. περὶ μὲν οὐν. -- 
Ἄϑην. ἐπὶ δὲ τῆς αὑτῶν. -- 
“ακεδ. τοῖς μὲν Πακεδ. 
4ϑην. ἔδοξεν τῷ δήμῳ. -- ΟΝ 
χης εἰπε. Τύχη-- αὐτῶν.“ οὔτ. 
Ηοϊτηλπι15 ΡΥ ΪΠη85 ᾿Π ἀ ποίαν πη 60} - 
ἀἸοίοποβ δαΐ ἃ πιϊχ ῖβ ἰθρϑ (15 ΑἸΠ6- 
πἰθηβίατη οἱ ραν αίαιιπὶ δὰ ἰὰ 
ἰρϑπῃ οἰθοιὶβ δὰ ΐ ἃ 5015 ΑἸ Πθηϊθη- 
ΒΙθ.5 βου ρίαβ ρείδέ σοη ποι 8 1. 
8. ὅ---8. 10 οχίγ. αἵ δὲ... ἔσον- 
ται; ἀεοϊπάθ απᾶο ἃ σοπίΐοηο. [.ἃ- 
οοἀδθηιοηΪ ΟΥἹΠῚ οὐ 5οοϊογαπ δ ἀϊτἃ 
οβϑϑηΐ, Ἰη θγροϑὶία 6536 8 2. 4.9. 
10 ἴπ|ϊ. ἀβ4π6 δά κελεύετε. δες 
οπληΐβ (8 1--- 10 ἐχιγ,), αὐ 46 φυϊ- 
θὺ5 μΔοράδοηιοηἶ! οοπδβθηιίγθηΐ, 
Το ΠΊ0η8 Α1Π 6 Π85 Πιϊσ8ἃ 6556; 
ἀεῖπά δ 80 ΑἸ θη! θηβῖθα5 ἰὰ ΠΝ 
βοϊζαπι ἔδοίιπ), αποὐ 8. 11 544. ἰ6- 
Βοτγείαν. ᾿ΡΙδεΐααο ΘΧΡΙΙοϑίογοβ 6 
σΟὨίΓΑΙΙΟ ἰο 8 ΠῚ ΡΆΘΙΟΠΕΠῚ ἃ Ινμαο6- 
ἀδοηγοη 15. ἴδοίαπι οἴ πβαιθ β' ἤρτι- 
[45 ἰεροβ Ὁ οἷβ οοῃῇγπηδίαβ, ἀε- 
ἰηάθ δᾶἂπιὶ ΑἸΠθηᾶ5, υἱὐ ἂὉ Αἰμο- 
ὨἰΘη 515 ΘΟ ρ ΓΟ αι δέτιτ,, Π1͵558 1 
6558 Θχ᾿βιϊτηδηΐ. ἡ υᾶτα οπηηΐδ, 4υδ6 
ἃ ΡΥ ποῖρὶο οΑρί {15 ἀ54πὸ δὴ ἐνε- 
αὐτὸν ἔσονται ᾿εσαπίατ, οΟΠιρο- 
5110 60} ΔΙ ΔοΘἀΔΘπιοη 5 ΡΘΓΒΟΙῚ- 

[{ Και, Η. Μοβαυ. 
θς τοβιϊὰθη θὰ [ον δηϊααΐογο οἵ, ὅτ }!}, 

Ρίδτῃ ρα ϑηΐ 6556, 418Π| 564 αδίπαν 
Αὐποηϊθηβίαπη σον δίῖο. Οπ86 
βϑηΐθηιία γογϊβ Ῥᾶα]ο δηΐθ ἃ, 
4105 ΑΥΠΘηΐθη 565 ἴοοάι5 58ηχο- 
ΓηΓ, Βουριϊ5, εὖ δέ τι ὑμῖν. 
διδάσκετε, Β(ΆθΙΠταν, “ΟΝ ΤῊΣ 

8 1, περὶ μὲν τοῦ ἱεροῦ 
ὁθι, Ῥυίπηιπι οαραΐ Γοοά οτὶβ ἰπἀ 8 
τϑρείθπάσιη δβδί, ααοὰ θ6}} ἰθηι- 
ΡΟΥΘ Οὐδ δαάϊίιι5 βϑορὶυβ ἴπι- 
ρβαἀϊοθαίαγ, Τιδοράϑοπηοηἶ δ (6 Πὶ 
Ρουϊδβίπηαμπι ἀπ οὐ ἀ πῃ ρᾶίγοςϊ ἢ α Πὰ 
οἶα σεγθθδηΐ, 51 ΠΟΥ ἃ ἀθοΥ ΠῚ 
Ξ8ΟΥ5 ἰοθά θεῖ ἰπἰ{ἰὰπ| ΠῚ Ὺ 18, 2. 

8 2. τοῖς παροῦσι. Πὶ 
ΠΟΘ ΠΟΒΟΙη αν οΧ 119, 2, -- 
Φωκέας. Οἵ, δά. 1 9, 2. 
8 8. περὶ δὲ τῶν χρη- 

μάτων. Δά ᾿ἰᾶθο εχ ὃ 1 5ἰπ}ιὶ] 
ἁυαὶ δοκεῖ ἡμῖν. ---τοὺς ἀδι- 
κοῦντας. Νοη 6558 σοΥ05 4005- 
ἀδπη) 58ου!] 6 05, 4 αὶ ρᾷ 10 δῃθ ἴὰν- 
τα Γδοθυί ηΐ, 568. ΘΟ Που {1 ΠῈ ΟΠ Π 65 
605, 4υἱ ρεουπῖᾶ5 460 6] ρ ιοο 
βδοιϑίαβ δνθγίδη!, 5 σ ἰῇ ον ἀοοοὶ 
Βτγράονίαβ. Εἰ τοϊατη δἰ θυὰπι οἃ- 
Ρὰΐ ἔοοά θεῖ ΒΙοοπ 6] αἴο οἱ ἀτ- 
ΠΟΙΪάο 60 νἱάφιν βρβοίαγο, αὐ Π6 
Πμοοἀδομηηοηϊ! ορ65 ΠεΙ ρ] σα 5. ἰὼ 
5005 080}8 σοηνογίαηί, ἰὰ ααοά ἴῃ - 
αἰρίθπιθ θ6}10 εἰδὶ ργοροβαθυίηί. 
ΟΥ, Γ121, Νοθὶβ τἀπιθὴ [υϑοράδε- 
πη ἢἶο5 510] ᾿Ρ 515 τ151ΠῚ Ῥ ΘΟΌ ὨΪΔΓῸ ΠῚ 
᾿πἰογάϊοθηΐθ5 ἀθ βοῃιῖθι5. ἰηνοϑιὶς- 
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ὀρϑῶς καὶ δικαίως τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμε-- 
νοι. καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς καὶ τῶν ἄλλων οὗ βου- 
λόμενοι. τοῖς πατρίοις νόμοις χρώμενοι πάντες. 
περὶ μὲν οὖν τούτων ἔδοξε “ακεδαιμονίοις καὶ 

τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις κατὰ ταῦτα᾽ τάδε δὲ ἔδοξε 
“Ἱακεδαιμονίοις καὶ τοῖς ἄλλοις ξυμμάχοις, ἐὰν 

σπονδὰς ποιῶνται οἱ ᾿4ϑηναῖοι, ἐπὶ τῆς αὑτῶν 
μένειν ἑκατέρους ἔχοντας ἅπερ νῦν ἔχομεν, τοὺς 
μὲν ἐν τῷ Κορυφασίῳ ἐντὸς τῆς Βουφράδος καὶ 

καὶ ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς Ο. Βδρ. Μοβηιμ. οἱ 8. ν. 8]. πίῃ, Εἰ, ἰδοῖεῖ- 
αἂθ Αυρ, Ρα]. 1ι. Ναϊ., πη ἐοϑιϊπηοηἶα ΒΌΒΡΘοίϑ πὶ, ἨΒροορὶῦ ΒΕΚΚ. 
ψυϊσο καὶ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς. Βεκκειίαπα βογίρίαγα ρυϊηιᾶθ ρουβοηδᾶθ 
ῬΓΟΠΟΙΠΊΘΙΙ ΨΘΡΡθΟ ργΪπιᾶθ ρΘΥΒΌΠ86. ΡτΟρὶι5 δαπιονϑίιν, οἱ νυϊοδία 
ῃοβίγαιθα5. πηοάθβίϊαπι (4 }1}0 5. τηϊητ 115. ἃ δοίη} Ὀτ18. ατ18 ΠΊ νϑιθυῖθιιβ 
πδίαγατη 564 ῈΘΗ 1018 ΘΟΠσΤ θη ΪοΥ νἱἀδίαγ, ΑἸΔΟΡ 8 7 οἱ 8 γτ88 886 
Βδθοί, 

8 4. Ρεΐὰβ ἄλλοις παροπὶ Μ. πὶ. α]., πα μὶ οη1. Ὀτγοαιιο Ἰοθο 
οαάριῃ ταίϊοπθ ἀδθίεπαϊταν, Οὗ, δἀη. 1 198, ὅ. ψεῖρᾷ κατὰ ταῦτα 

ξυμμάχοις ρΡταευεηὶ Μ, Ἔ, Εν εἰ ΒΟΡΡΙ δι θπ πη Αὑρ. 80 
ἀϊδεγερηιία, αὐ ἴῃ Ποὺ τάτε δέ 51}, 'π 118 δέ οπλϊ ἰδίαν, ΕἾ5 
δΓΘΡΘ ΠΟ ΡΟΒΒιηηι85, ποά περὶ μὲν οὖν... κατὰ ταῦτα ρτδε- 
ΘΟ ΘΒΒΔΠΊ ΡὈδοίὶ ΡΑΓίο ΠῚ σοποϊαάαηϊ αὐ το] ατιᾶ5. ϑἰτηῖ τα γουρᾶ ὃ 2 οἱ 9, 
ΟἿ, Π|ΡΙο. ὅταν. οὐ, ΤΥ Ρ. 49. 

αὑτῶν. ἴῃ οριυϊπηϊβ Πἰθγῖ8. πη585. αὐτῶν. ΟΥἨ δάη. 1 17,1, ΡῬυδε- 
ἴογθα (855. οἱ Μοβαιι, τοῖς αὖτ. ῬΙῸ τῆς αὖτ. 

Βδηάῖβ Ἰοσαίοβ 6556 ῬϑΓΙπὶ νοτὶ- 
βίη} ]6 ν᾽ ἀδίῸΓ, 

8 4. ἐὰν σπονδὰς ποι- 
ὥνται, 5ὶ Ρδοε6πὶ ἰδοϊδηΐ, 
:, 6. δῖ οΟ ΡΤΟΡ οϑβῖ τι πὶ ἴσο. 
ἂὰ5 βδποῖαπί. -- ἐγ δ 

. ἔχομεν. Οἷ, «ἀπ. 1 140, 4. 
Ὀϊοάογας ΧΠῚ 12 ἐχργεββὶί ΜῊΝ 

λου, ἐοικὸς σμέλῃ. [ΠῚ οοτεῖαοη- 
ἀπ] 6556 Τομεύς ᾿πιίῖαπιὶ Ἰοοἱ 40- 
οεἰ.] Τῆς Βουφράδος πι}1α, ορὶ- 
ΠΟΥ Ἀρυ νϑίθυθϑ τηθηο “ἊΝ ἃ 55. 
Ῥυο5 Πιοη 65 ἀδβί πανὶ ρας. 68 Κ, 
Ῥεϊορ. 1 ρ. 410, 4υἱ 60|165 Κοπ- 
ἀοσόπὶ οὐ Ταγοϊάκι ἰἱπιθ!!θρὶί, 
ΒΡ γα θη 6556 Ῥυν ΠῚ ΡΟΓίΠὶ 
Ψοϊάοκι απι, Τοπηθιπὶ Δηρ5:10- 

ἔχειν ἕ ἑκατέρους ὧν τότε κύριοι 
καϑειστήκεισαν. --- τοὺς μέν 
σοί. Βίπραία ΠΙ ΠῚ τα νου τοὺς 
μὲν... τοὺς δέ ἀἰϊδιϊποια ἂς ρτδο- 
514115. ΑἸ ΠΘηἸθηβί ατη ρᾶγίθ5. 4υ85- 
ἄδπι ΡεΙοροπηδβὶ οὐ Μορατγιἀϊβ οο- 
οαρδίδβ τΘηθη 5, 488 ρδΥΙ65 
σογεῖβ Ππα 0 5 Θοογσθηίαν, ᾿η16}}6- 
θβεπᾶᾶ βιιηὶ, 6 ΟοτΥρμαβὶο ὉΓΠΙΝ 
8, 2. οἱ ἴθϊ δἄη, --- ἐντὸς τῆς 
Βουφράδος καὶ τοῦ Το- 
μέως. ν ΘΊ6ΡΠ). Τομαῖον ὄρος 
παρὰ τὸ Κορυφάσιον τῆς Πύ- 

ΓΘ ΠῚ δαϊνατη βἰηὰβ Αθδυϊηϊ, ηἰϑβὶ 
τη 18. 6588. οϑίϊατη, Ρ6ὺ αυοὰ νὶ- 
οἶπαθ Ραἰ δ δαυδθ ἴῃ. {ΠΠ πὶ 
εἴδυδηι, ορὶπαύαν ΡᾺΪ], ΒΟ}. ἀθ 
Ρατνῖοι. Ῥείορ. Ρ. 114 54.) 4116η} 
ΠΟῚ ΠΟΠλΪΠαιαΠὶ ἰδ Πα τᾶ πὶ ΘΘΥ ΠῚ 
ἄποροι βοααϊϊαῦ Βοῦυϊκ. ἀτᾶθο. 
Ρ. 128. ὅ6α τϑοῖθ 1,ϑακ. ἱπιθ! ! οχὶς 
ἸΙοοοβ ἢἷο βἰσηϊποαγὶ ἃ ΡΥ] οοηιὶ- 
ποπίοπὶ ΨΘΙ ΟΥ ΘΠ πὶ ΨΘΥΒΙΙ8 5108. 
Τάθπι οοηίτα Οατῖϊ σοπὶθοίΓΆτη 
ἴη Ρεῖορ. Πρ. 181 φτγοροβι(δπὶ 
να!οῖ, Οἵ, Βυτγβίαπ, ὅεδορν. 1 
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τοῦ Ἰομέως μένοντας, τοὺς δὲ ἐν Κυϑήροις μὴ 
ἐπιμισγομένους ἐς τὴν ξυμμαχίαν μήτε ἡμᾶς πρὸς 
αὐτοὺς μήτε αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, τοὺς δὲ ἐν Νισαίᾳ 
καὶ Μινῴᾳ μὴ ὑπερβαίνοντας τὴν ὁδὸν τὴν ἀπὸ 

- -" » Ἁ »ἭὝ τὔ ᾿ }Ὶ 

τῶν πυλῶν τῶν παρὰ τοῦ Νίσου ἐπὶ τὸ 1]οσει-- 
δώνιον, ἀπὸ δὲ τοῦ ΠΙ|οσειδωνίου εὐϑὺς ἐπὶ τὴν 
γέφυραν τὴν ἐς Μινῴαν (μηδὲ Μεγαρέας καὶ τοὺς 
ἕ ’ ς , Ἂ δὁδὸ ’ ) ᾿ 

υμμαχους ᾽Ὃυπερβαίνειν τὴν ὁδὸν ταῦυτὴν). καὶ 
τὴν νῆσον. 
μηδὲ ἐπιμισγομένους μηδετέρους μηδετέρωσε. 

ὅσαπερ νῦν ἔχουσι. 
.) » 

τὰ ἐν Τροιζῆνι, 

παρά. (85. Αὐρ. 
ψὶμα. εἰ οἴϊπι ΟἹ. ἀπό. 
Ιεβα εχ εἰβάάθπι [ἰδι}5. Ῥγδθίον Ε, 
Ρίμγα ΠΘῸ σι !ραία 5815 δρία εϑί. 

ιὖ τὸ τῆς “Χλόης Αὐἰβίορῃ, Τυϑιβίσ, 880." 
Πεβοϊθηϊθ γου πὶ ποία ΙοΟῸ5 ἴῃ ἀαῦ]0 οϑὲ γϑ]ϊ πα θη 185. 

Νίσου νοὶ τὸ τοῦ Ν., 
Ὠοῦτ. 

ΟΥ. δάη. 
μηδέ. 

ἥνπερ ἔλαβον οἱ ᾿Αϑηναῖοι. ἔχοντας, 
καὶ 

καὶ οἷα 

[588 Πίο ἃ ὁοΥν.} Τ. Ἐ- Μ. Τιυ σα. Ὁ. 1.. Ἑ. 
Ουοά 5ὶ νϑιπη δβί, 

εἰ εχ Μοβαι. 
ἀδίπάθ τοῦ Νισαίου 
δε πϑοὸ ἢδθο 50υ]- 

ΟΥ. εἀ, πιδῖ, , Βοτὶ, παρὰ τὸ 

γυϊρσο εἰ ΒΕΚΚΟΥ μήτε, αποα ἔδυσὶ ΠΟη Ροίεϑί, ουπὶ Π6Ὸ 
ἀρ ον τα μήτε δυΐ τὲ νοὶ καί εἱ γτοβροπάραὶ πὸ ογδαῖϊο 110 οπΊϊ550 
οοηϊγδοίαᾳ 511, 

Ὁ. 108. 1. ιτοὺς δὲ ἐν 
Κυϑήροις. Ῥε Ογιμογὶβ ἂὉ 
ΑἰΠ θη  Θηβῖθι5 ΟΟΟΙΡδι8 οἵ, ο, ὅΆ4. 
-- μὴ ἐπιμισγομένους ἐς 
τὴν ξυμμαχίαν, ποη ὁ0πὶ- 
Τῇ Θἃ Π 65 ἴἢ [6ΥΓἅ ΠΊΒΟΟΙΔΙ 6Τη, 
θ6 ἐπιμέσγε σϑαι οἷ, δάη. 1 18, 
ὅ. Ἢ ξυμμαχία 5ἷς ἰορ ταν οἰ τα 
8 8 εἰν 88, 2. ΑἸΙΌ] ἢ ξυμμα- 
χίς. ΟἿ δάη.1 110, 4. Θιφαϊβραια 
δυαΐοηη ν᾽ ἀ θη ταν ΡΘΓ Θδθογιπὶ [μς6- 
ἀδεπιοπίογατη ἀστοὶ Οὐ Π ον }5 νἱ οἱ ηὶ, 
ἴῃ 405 ΑἸ Βα πίθη565 ρυΐι5 5860 ἴτ|8 
ερτεββδὶ ἐγαηΐ. Οἱ. ὦ. ὅ4 εχιγ. οἱ 
5644. -- τοὺς δὲ ἐν Νισαέᾳ. 
Οἷ. ο. 69 544. -- καὶ Μινῴᾳ. 
Οἱ. 1Π᾿ ΘῈ ἘΝ ΟΥ̓: -- τὴν .,. 
ἐπὶ τὸ Ποσειδώνιον. 1. 6. 
τὴν οὖσαν (!. 6. φέρουσαν) 
ἐπὶ τὸ ΤΠ. ὅπηι δυίθηι ᾿ιᾶθο ἰᾷ 60 
ΟὈβουνίοτγα, αποὰ οὐ βιησαϊα ᾿οοὰ 
ΠΟΙ ηία δοοιγαίθ ΠΟ ΟΡ ΠΊ118 
οὐ βουϊρίαινα Ῥαγα ΠῚ σοΥία 6ϑι. Οἵ, 
5ή. οἱ δὰ, πιαὶ. [ἡ νυἱσαία Νῖδβι15 
ῬΓῸ 5ίϑίυα νοὶ ἰθηρὶο Νβδὶ δϑβί 
ἀιοῖη: ΠΟ άπ 1ΠΠ 18: δ᾽ ΘΕ ΙΝ 

671, 2. --- τὴν γέφυραν... 
Μινῴαν. Οἵ. ΠῚ 51, 8. οἱ δὶ 
δάη, -- οὗ ᾿ϑηναῖοι ψΟΥθῸ 
δαάϊιυν, αποᾶ ἔχοντας ΠΟ. 6 
ἰοία ΑἸΠοπϊοιβίαπι οἰ ν᾿ ἀϊοίαπη 
Εϑί, - ἔχοντας. Βείουν δὰ τοὺς 
ἐν Νισαίᾳ μὴ ὑπερβαΐίνοντας. 
-- μηδετέρου ς] ἤγουν ᾿4ϑη- 
ναΐους “καὶ Μεγαρέας. ὅ6}0]. 
-- τὰ ἐν Τροιξῆνι, ἰ. ε. τὰ 
ἐν τῇ Τροιξηνίδι. Οἵ, άπ. ΠΙ 
91, ὅ. Βεβρίοϊσν δυίθπη δὰ Με- 
ἐπᾶπϑ ΡῬδθηϊηβα απ), 4πιᾶτη 80 ΑἸΠ6-- 
πἰθηβῖθτι5. ΟΟΟΙραίδ πὶ 6556 48, 2 
Ἰερίστηιιβ, οὐ δχ Βα ρϑυϊοσῖθ5 τορα- 
τοπᾶππι δθὶ “ἔχοντας. 

8 5. καὶ οἷα ξυνέϑεντο. 
Απίθθδο οὰπὶ ἤᾶθὺ ψοῦθᾶ ΟὨΠῚ 
ΒΡ ΘΥΙΟΥθ5. ΘΟΠΘΟΙΘΓΘη ΕΓ, 6Χ 
γερθὶ5 τὰ ἐν Τροιζῆνι ΒᾺ}- 
δυάϊοηάτππι νἰβαηι δῦ ποπηθῃ οὗ 
Τροιξήνιοι. Ἐϊοηΐπι η6 Ῥεγρείαο 
Ἰενίθ5 ργοθὶ δ ἀοίδι ραγθητγ, 
Ἰηΐοῦ ΤυοθΖθηΐϊοβ οὐ ΑἰΠ ΘΠ Θη 888 
Μείπαηα οσοαρδηίεβ σοηνεπἶβ56, 
400 υδαᾳ160 ρτοσθάθγαε αἰγίβαὰδ 
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ξυνέϑεντο πρὸς ̓ Αϑηναίους, καὶ τῇ ϑαλάσσῃ χφω- 
ὅσα ἂν κατὰ τὴν ἑαυτῶν καὶ κατὰ τὴν μένους Ν 

Ξ 
, ἡ 

᾽ 

ἀπ ν΄ 
“ὦ ὡὐδὼ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ριη΄. 

ξυμμαχίαν, “Ἰακεδαιμονίους καὶ τοὺς ξυμμάχους 

πλεῖν μὴ μακρᾷ νηΐ, 
πενταχόσια τάλαντα ἄγοντι μέτρα. 

Βεοᾷά πϑαιθ μπἶΐ5. ΠΘα 16 
ΑἰΪὰ5. ῥϑοῖῖ, δὰ αυοὰ ἤδοο γοῦθᾶ 
ΤΟΥΘΟΔΙΪ ροβϑίπί, {}}4 ἰδοία δεί 
τηρηί0. Ναὶ δὰ Ῥδοεπὶ ἰγὶρὶηία 

Ἰοογοί, 

ΔΗΠΟΓᾺΠῚ (1 1158) τοβρὶοὶ ἰάθο 
ψογὶβ λ}] 6. ΠΟ 6βδί, αυοὰ ἢδο 
Ττοθζθῃ Ρεϊοροηηθβὶϊβ τϑαάϊία, 
ποη Μοιμδηοιππὶ ρΟβ5οββῖο Α1Π6- 
πἰθηβὶθα5 οσοποοϑϑᾶ εδβϑί. θιδια 
ὉΠ ΒΌΡΘΓΙΟΥθῈ5 ἀρίδυῚ ποα ἀθδηΐ, 
δὰ δὰ αὐδὸ βϑουηίαν Δρρ1ἐδη88ἃ 
6556 σθπβθηαβ, Αἴαθθ οδιι58, ΟΣ 
ἢϊ5 δάάϊία σἰαῖ, ποη ἰπ ΟὈΒΟΌΓΟ 
εδί, Νεῆιρθ αυ8ᾶ6 δΔηϊθοθϑϑεγαῃΐ 
Ρδοιὶ οοπαϊοίοηοϑ δᾶ ΘΟΕ Πρηΐ, 
αῦδο αὐνᾳαδ. ΘΟΠΊΠΊαἢΪζ6 ργᾶθ- 
ίαγε ἀθθθδηΐ; 8 ΠΊΎΘΓΟ 564 100 
αυοά ἴαδοογο ξοὶὶ 1ιαοβαδοιηοπὶὶ 
ΘΟΥ 46 500]1Ϊ νοϑίθπίαγ. Ἦος 
ἰσῖτυῦ ΑἸ ΘΙ Π510 5. 56. ΘΟη6685- 
β'ββϑ Π1Π1 οοηίγα ὈγΟΤΆ ΘΗ {1015 
ἴα βροοῖίοβθ βἰβηϊβοδηῦ, αὐ δἰθὶ 
ἴΐᾷὰ οαπὶ 1{Π1 σον Θἶββα (ἰϊσδηῖ. 
Ομ ροβι ΟΠ Θ τ. δι πὶ ΑΔ Π ἃ ΠῚ 
ἴδοίαΡ.. 6556, δηξθαιδπι ῬδΟΙα πὶ 
ΒΔΠΟΙΓΘΕΙΓ, ΡΟΥ 86 ρϑίοί, -- καὶ 

τῇ θαλάσσῃ χρωμένους. 
Ηδθο ἴῃ δχθπρ ἢ 5 ΒΟΚΙΚΟΥ 8.15 
Ρυποίο ροβὺ ξυμμαχίαν ροβί[ο 
πιᾶϊα αὐ Αἰ δη θη565 γϑ θυ α Πἰαγ, 
οὐπὶ ἀεθοδπί βρθοίαγαε δὰ Ρεῖο- 
Ροπηρβίοβ, Ρανίίοαϊα καὶ δἀάϊια 
δϑδί, αφυορᾶ βυριᾶ ἀ6 ἰδ Υγὶ5. οοου- 
Ραιϊ5. βϑυπῖο [αἶτ,,, ΘΊ ἢ Π10 5. ἰοὺ- 
ταΐ 5 ΡΟΓΒ πὶ Πᾶν σδίϊο ΟἴΓΟῸΠῚ- 
Βουρία δδῖ, οἷα δὰ ἱπηρ θυ} 
πιδυϊἰπι πὶ ΑἸ ἢ δ Β᾽ πὶ 5 γυδῃ - 
ἀσπὶ ἰᾷπὶ πΠρορβϑδὺὶ ν᾽ ἀθ δη ῸΓ, 
τὸ νοὶ, οὐπὶ δυχὶ! ]ο ῬΟΓΒΆΓΌΠῚ 
ΠΑ ΧΙ ΠῚΘ. Θροῦθηΐ, 608 ΓΘΙΊΟΥΘΓΘ 
ΠΟ] 6 πὶ, ιὰ, ὙΠΙ δ6, ΓΑ στη,, ααὶ 
δαάῖιῖ5. πἰο νου]. βίη} 8] 16. 8} 
ΤῸ πὶ νἱἀουὶ βρθοίδία πὶ 6586. 80, 
αὐ πηογοδίαγα ΡΕΙΟΡΟηΠ6ϑὶ οἱ 6ο- 
ΓΤ. Ὡδν ΓΑΙ] 0η65 ἰῃ ΑΘρυρίαη οἱ 
Ῥμορπίοθῃ. οΟἸ  θογθηίαν, Ἔχ ρ ϊοδι, 
-- ὅσα ἂν (Ξυρρ!. χρῶνται, αἱ 

ἄλλῳ δὲ χωπήρει πλοίῳ ἐς 
κήρυκι δὲ καὶ 

ἢ Ροϑὶ ἤν 98, 3)... ξυμμα- 
χίαν, αυδηῖαπὶ (πιϊ 60) Ρ 05- 
5Βϑοηΐ δά 5 πὶ ΒΟΟΪΟΓΙΠΠα 6 
σταπῃ. ἢ 6 Ὀγονταῃ ἀϊοοηαὶ οἴ. 
δάη. 1 11], 1. ϑαρονυίογα εοπαϊ- 
οἴοη8 μος ἴῃ αἰΐθῃ 085 ἢπο5 
δαγεὰϊ νείᾶπίιν. --- ἄλλῳ δὲ 
κωπήρει πλοίῳ, 5εὰ 'α11ἃ, 
αιδ6 ΓΟΠῚΪ5 ἀρὶταν, ΠΊΪ ΠΟΙ 6 
ηᾶγο. Πλοῖον οσοηϊναυιιπὶ δϑβί 
ΠΟΠΊΪ] ναῦς (εἰ, δάπ. 110, 3), 
ΠΟη ΨΘΙ} 15 μακρὰ ναῦς (μαπὶ 
δγδηΐ εἰἶἰδπὶ μακρὰ πλοῖα, εἴ. 1 
14, 1 εὐ 101 αἀπ.} ; αἀἀἸέιπι δαςδ πὶ 
κωπῆρ ες ΠῸΠ. ΘΟ ΓΔ τὰ ΡΟὨΪ αν 
μακρά δάϊοροιϊνο, 568 οὰ πλοῖα, 
48 γοπηἷβ σοι", ἃ παν ῖθ 5 
ΟΠΘΓΆΓΙΪΒ.,. ατι88 Ἰρβᾷὲ Ἰητθυ ἀ πὶ 
πλοῖα νοσδηίαγ (εἴ, ΠῚ 6, 2), 
αἰδυϊησαπιηῃν, βἰα υἰάθπὶ ΠΑΨΡΟ5 
ΟΠΘΓΑΥ 6. ν 6 }15. ἰηβίγαοίδθ. ΘΡϑιὕ, 
Οὗ 11 97, 1. Ρατγιίΐουϊα δέ πορᾶ- 
(ἰοπὶ ορρΡομίταν τῷ 1. 017... ἨΣΦΣ 

64, 1, ἄλλῳ ἀϊοίυπι δβϑὺ αἱ τοῖς 
ἄλλοις 8. 4΄ εἱ τῇ ἀλλῃ], ῶ, 32 
(εἴ, Κυπος. αν, 8 80, 4 ἜΕ 11); 
ΠΟΒ: ΟΝ ΔΌΘΥ 5οηϑῖ, --- ἐς 
πεντακόσια τάλαντα... 
μέτρα, 1 ἀϑίοη ὈΪ5 Ζὰ 800 
Τα. ἴα τισι! τπἀῖη 6 Πᾶν] τὴ ἃ 6511}- 
πηιϑηαἃ ἀρυὰ Παὐη05 αυϊάθπι ρ[6- 
τατηατιθ ΔΙ ΡΠ ΟΥ̓ 6. ΘΟΠΊ ΘΠ] ΟΥ̓Δ -’ 
τὰν (ααατα πος νοσα θα! πὶ Ἰοχΐοο- 
σγαρηϊ ΡγῸ ποβίγο Τοπηθη ἀδ 
οπϑυῖθυβ. Ὀϊηογ απ ΠλΝ πὶ ᾿ἰγα-ς 
τὰπ] Ροηὶ νοϊαηι), 564 δἂρυᾶ 
ατναθοοβ. υϑιίαίαπι τηοάππὶ δοβιῖ- 
τηϑηαϊὶ (4] δη απ [ιιῖ558 δχ ΠοΟ ἰθ00 
εὐ Πογοάου, 1 194. 11 96. οοἸ] Τοῖς 
Ατπ, δᾶ ΥΙ1 36,6, Τοίαπη ροπάπβ.. 
οὐ γϑοθηιῖουθτι58 σοπ)ραγϑηῖ ΒΙῖ6- 
βίοσ ἴῃ ἴ{, Αηδοῆ. νοὶ]. ΥἹΙ ἢ. 
ΤΙ ΧΧΧΎΙ εὐ δ} ρυὰ ΒΙοοπῖ, ὅοα. 
γο51άθο ἀυθὶα δβί, ααοᾶ οἱ ἱποθυίαμη 
νἱἀείαν, ἰα]δπτοτα Γαδυ τη 6 ἰά, φῦ. 
ἴῃ πηρυσαίαγα ἰθθαἢ νι, υοά ΒΙ6- 
βίου ΠΟη ΤΉ ἈΠῸ ταϊη 5 αὐϊπαυδοίηία, 
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πρεσβείᾳ καὶ ἀκολούϑοις, ὁπόσοις ἂν δοκῇ, περὶ 
χαταλύσεως τοῦ πολέμου καὶ δικῶν ἐς Πελοπόν- 
νησον καὶ ᾿'ἀϑήναζε σπονδὰς εἶναι ἐοῦσι καὶ ἀπιοῦσι, 

ἴ καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ ϑάλασσαν. τοὺς δὲ αὐτο- 
μόλους μὴ δέχεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, μήτε 
ἐλεύϑερον μήτε δοῦλον, μήτε ὑμᾶς μήτε ἡμᾶς. 

8 δίκας τε διδόναι ὑμᾶς τε ἡμῖν καὶ ἡμᾶς ὑμῖν 
κατὰ τὰ πάτρια, τὰ ἀμφίλογα δίκῃ διαλύοντας 

9 ἄνευ πολέμου. τοῖς μὲν “ακεδαιμονίοις καὶ τοῖς 
ξυμμάχοις ταῦτα δοκεῖ" εἰ δέ τι ὑμῖν εἴτε κάλλιον 
εἴτε δικαιότερον τούτων δοκεῖ εἶναι, ἰόντες ἐς 
“Δακεδαίμονα διδάσκετε, οὐδενὸς γὰρ ἀποστήσον- 
ται, ὅσα ἂν δίκαια λέγητε, οὔτε οἵ Πακεδαιμόνιοι 

10 οὔτε οἵ ξύμμαχοι. οἵ δὲ ἰόντες τέλος ἔχοντες 
11 ἐόντων. ἧπερ καὶ ὑμεῖς ἡμᾶς κελεύετε. αἵ δὲ 

σπονδαὶ ἐνιαυτὸν ἔσονται. 
Ἔδοξεν τῷ δήμῳ. ᾿ἀχαμαντὶς ἐπρυτάνευε, Φαίν-- αὗται δὲ ἐπι- 

ἱππὸς ἐγραμμάτευε, Νικιάδης ἐπεστάτει. “άχης ὑπὸ τοῦ δή. 
μου τῶν 4ϑη- 

δ 6. ὁπόσοις ἄν. 1ὰ ορεἰπιῖ5. {Π0τῖ5. τηδ]ε ὁπόσοις ἐάν. ναίων. 
δ ΤΣ μήτε ὑμᾶς μήτε ἡμᾶς. Βερ. οὐ Βεκκ. μήτε ἡμᾶς μήτε 

ὑμᾶς, αἱ τοῖο Ατιρ. 10. Ν αι, ἴῃ Βειαῖς, εὰ. Βί6Γ., Θαϊ οἰπβάθιη Βοκκοεὶ 
Β᾽]6πιϊαπὶ ἀθ [{. οἱ νϑῖι. ἴῃ δα. πιϑῖ. γερυσπδί. Ετ ᾿δοράδοιηθηϊοβ ἀδ 
ἢδο τῷ ρει 80 ΑἰΠπθηϊθηβῖθ5 οάνθγα αιιᾶπὶ ΑἸ ΘΠ θηβίθ 5 ΒρΡΟπά θα 
ΟΟΠΒΘΠίθηΘΌΓΩ 681. 

Ἰθγῖβ ἕαϊβϑε βίαίαϊς, δῃ Αἰέϊσαπι, 
αυοὰ 5θιϑίῃβ ΒΟΙΠΔΠ5 ΠΟΙ πηϊ- 
Ὧτπ5 Οοἰοσίητα ροπάο ροπάουῖθι5 
ΒοπΊδιϊβ ρεπάοσγε νοἱ ἱῦ ἀραιὰ [ϊν, 
ΧΧΧΥΠΙ 88, δὴ Δδρὶπειϊσυμῃ, 

᾿ ΘΟ ΟΠ) εἷβ, αυδ6 ῥγίιβ ἀθ ἢἰβ5 
Ῥοηάεοειθαβ ἀἰβραίαια βαηΐ, ΠῸΠΟ 
ΒΟΘΟΚΗΪ αιδοβιίϊοηθβ τπϑιγοϊορὶ- 
086 βιπί σοηΐογοπάδα. 

8 6. ἀκολούϑοι ς] τῶν 
πρεσβευτῶν καὶ τῶν κηρύκων. 
5080]. 

8 9. οὐδενὸς ἀποστή- 
σονται, πἶῃ}} τοουβαθαηῖ, 
8 10. τέλος ἔχοντες] ἀντὶ 

τοῦ αὐτοκράτορες ὄντες. ὅ56}0]. 
Τέλος ἰσιτυῦ οβί 5 απηπιᾷ οἱ 11- 
θενὰ ροϊοβίαβ. Οἵ, ΔΝ δοιιβηη. 
Ἀπιΐαα, αν. 1 ρ. 814, 

8 11, ἔδοξεν οεἰ. ϑοοισηίαγ 
ΤΒπογάϊαϊβ Ὑ0]. ΤΙ. ϑϑοΐ. ΤΙ. 

ΑἸΙοῦ 8 8, υδὶ οὗ, ἀϊοῖδ. 

ἔογπγαϊϑθ δἰ ργϑθβουρίση 65 ρορα]ὶ- 
βοϊτογα τη πδἰϊαΐαθ, ἀθ αυϊθὰ5 οἴ, 
Βοῆοοπι. ἀθ Οοπῖθ. ΑἸποη. Ρ. 151 
566. οὐ Ἀπιῖαα. ἰὰγ, Ρ. 228. ΒοΕΟΚΗ, 
Οεο. εἶν. Ατῇ. ἢ ν. 80. --- 4κα- 
μαντὶς ἐπρυτάνευε. (ἢ 
ἤργηι, Ἀππίαι. ἀν 1 ὃ 111 οἱ 
121. -- ἐγραμμάτευε. 1. 6. 
»»ϑΓαΐ γραμματεὺς κατὰ πρυτα- 
νείαν ., ., αυἱ οταιονῦῖθιβ δά- 
δγδῦ ἴῃ σοηβου 6415 ρϑθρἢἰβπιδιϊ- 
θι15, δἴαβαιιθ ποπηθῃ δηΐθ Επιο! Ιἀ 6 πὶ 
ῬΒΘρΡΠἰβηηαίθιι5 ρυ βου θα θαίαγ,, 
5 ἢ} ὁ εἴη, ἀ6 Οομμἶτ, ΑτΠδη. Ρ. 919. 
Οἵ. Βοροκῃ. Οθο. εἶν. ΑἸἢ. 1 ρ. 
2584 34ᾳ. θὲ ϑογι υὶβ Αἰ δηϊθηβι ΠῚ 
πηϊνογβὶβ νἱάθ 408 οἰϊαί Ηθγπη, 
Απεᾳφα. ατ, 1 ὃ 127 δάη. 17 οἱ 
Θοποθῖι, Απιῖΐφα, ἴατ, ρ. 218. --α 
ἐπεστάτει. Ὀς ερ βιδιῖβ Αἰπ6- 

14 



9510 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΥΓΤΡΑΦῊΣ Δ, ριη΄. ριϑ'. 

εἶπε, τύχῃ ἀγαϑῇ τῇ ᾿4ϑηναίων, ποιεῖσϑαι τὴν 
ἐκεχειρίαν, καϑ' ἃ ξυγχωροῦσι. “ακεδαιμόνιοι καὶ οἵ 
ξύμμαχοι αὐτῶν᾽ καὶ ὡμολόγησαν ἐν τῷ δήμῳ 
τὴν ἐκεχειρίαν εἶναι ἐνιαυτόν, ἄρχειν δὲ τήνδε τὴν 
ἡμέραν, τετράδα ἐπὶ δέκα τοῦ ᾿Ελαφηβολιῶνος 
μηνός. ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἰόντας ὡς ἀλλήλους 
πρέσβεις καὶ κήρυκας ποιεῖσϑαι τοὺς λόγους, καϑ'' 
ὅ τι ἔσται ἣ κατάλυσις τοῦ πολέμου. ἐκκλησίαν 
δὲ ποιήσαντας τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς πρυτά- 
ψεις, πρῶτον περὶ τῆς εἰρήνης βουλεύσασϑαι 
᾿Αϑηναίους, καϑ'᾽ ὅ τι ὧν ἐσίῃ ἡ πρεσβεία περὶ τῆς 
καταλύσεως τοῦ πολέμου. σπείσασϑαι δὲ αὐτίκα 

12 

8. 12.Ψ ἄρχειν. 
ἀρχήν. Δι οἵ, ἀπ, 

πἰθηβίαπι νἱὰ, Ηρφιτ. 1. ἃ, 8 127, 
1---9 οὐ βόμορ. ἰ. ἅ. Ρ. 217 οἱ 
221, -- εἶπε... ποιεῖσϑαι 
τὴν ἐκεχειρίαν, ,τοραιῖο- 
ΠΙᾺ {0}10, υὕἵἱ. .. 1Ἰηθυ0188 
ἔλοδτγδπι. Οἵ, ΠῚ 94 [οὐ τθὶ 81 
δάη.} ὙΠΠ 67. ΑὙὐτπ, 

8 12. ἄρχειν. ϑυργὶ. τῆς 
ἐχκε ευρέας. ΡΙουθ Π'12., 8 , ὅδε 
ἥ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι μεγάλων 
κακῶν ἄρξει, Ὁ] οἵ, ααπι,, Ν 19, 
1 ἄρχει τῶν σπονδῶν ἔφορος 
Πλειστόλας. Οἵ. ΒορΟκΙ. 1π56γ.Ψ 
ΓΡ. 29 οἱ 817. -- τετράδα 
μηνός. [ται τὰς ἐνιαυ- 

σίας ἐ ἐπὶ ᾿Ισάρχου Ἐξλαφηβολιῶ- 
νος σπονδάς Δρρεῖῖαι Αἰμεπ. 
18 5, ὅ9, αἱ ᾿Βϑνοτ5. πϑαὰθ δὰ 
ἃ. 428 Ἠεοδίαθοπθπι ἱπθαη θη, 
Ρυδοίον ἑαῖς, ΟἹ, ΟἸτπι. απὶ δαΐθια 
Αἰ 119 5οηυδηίαν γορθὰ μηνὸς 

. Τεραστίου δωδεκάτῃ, αἰιδο- 
τῖτων ΡΥΪΠ τ... πὶ αἀἰθ5. ἰάθπη δἰῦ 
8. αἰνθυβαβ, ἴΐα αὐ ἰΘπΊροτὰ ἰπ] ἃ 6 
εὐ δνπιαίδο ρᾷοὶβ ἀἰϊβιϊηραδηύαν; 
ἀοῖπαθ αὰοὸ ῥῬϑοίο ἤθυὶ ροβϑβὶΐ, αἱ 
ΕἸΆΡΠΘΟΟΙϊοπἷβ. βοοαηάα ἀθοὰβ. Ὠϊο 
ἀογαβῖ Τιασοοπίοὶ βοουπάδο, δ 
19. οἰυβάθπι ΕἸΔΡ ἢ 6 ΒΟ 1 ΟἢἾ8. ἰθυ ἃ 
ἄθοαβ Αὐὐθπηϊδὶὶ Τιδοοηϊοὶ ἰθροϊαθ 
γοβρομῃᾶραί, Ηδπο ᾿παθα Δ] δ ύθτη 
ἰπάς, αυοα, οαπὶ γαιῖο ᾿πέθγοδ δ παὶ 
ΑἸ ΑΠ115. Ἰοοἷβ οβδοῖ, οἰάθηῃ 16 - 

Αὑρ, εη. Ραᾷ], Η. Ἐν Ο. αἰϊΐᾳαε. πιὰ Ρδαοὶ 

5865 ΑἸ ΠΘηἷβ δίαᾳπο ϑρανγίαθ ἀθποθι5 
ΔΠηΪβ ἰηίουϊθοῦβ Πποὼ ἴδηι] ο0π- 
συαθυϊηΐϊ, Θχρ απ [46] εν ΟἤγοηΟΙ. 
1. 868 εὐ ἄτη. 1)6 αἰύονα αὐυ8ε- 
βίϊοπθ οἵ. δάπ. 119, 1. 

8 13. ἐν τούτῳ τῷ χρό- 
νῳ] ἐν τῷ ἐνιαυτῷ. ΒΌΒΟΙ. 

8 14. ἑκκλησέαν δὲ ποι- 
ἤσαντας τοὺς στρατ. καὶ 
τοὺς πρυτ. Ὅδ δοοριδβαιϊνῖβ οὗ, 
Κύυθο, τ, 8 ὅ06, 9 ἀπ. 1. Στρα- 
τηγοί αὐΐθπὶ οἵ πρυτάνεις 886- ὦ 
Ρἷτι5 βῖο ᾿ππραπίαν, σϑ αν Ποπιοϑιἢ. 
ΧΥΠΙῚ 78. 15. Οἵ, ΜΜΙπίοβκε 
Οουιπιθπίαν, ἰδίου, ἴῃ Πθιηοβίῃ. 
ται. ἀθ ον. ρΡ. 804. 6 οοπ- 
τἰοηθιι5. ἃ ργδοίουϊθιιθ ΘΟ οΟδ.15 
νἱὰ, δάη. Π 59, 2. - καϑ'᾽ ὅ 
τι ἂν τοῦ πολέμου. 
ον ϑδηϊθηιία μδθο εδὺ: 4παοηιο 
(ει φαϊθαβ οοπάϊοϊοπὶθ 5). 
ἰεραιῖο ἀὲ 6 }|10 ββάδιιάο. 
(π|1588) κἀπϊτιογείαν. Καϑ᾽ 
ὁ τι [οηΐπ} αποπιοᾶάο, πὰ, 
γαιΐοηδ, βιρηϊῆοαι, Τὰ ἸορὶοΓ 
ΓΗ͂Σ Δηΐ6 δ 18 ει] ΝἼΠ 6Τ εἰ 
ΨΙ 8. ΒΙοοπιῖ. ϑ᾽ πῖον ΑΓ,» 
εἰβὶ αποᾷ ἂς πιοᾶο ἀρϑηᾶὶ οὐτα 
ῬΟΡαΪο οορὶίατὶ να] ὺ, Ἐχ φαϊθιδ 
ὀχρίἈπδ ἰομἰ δι15 αὰν ἐσίῃ βῖπο ἀφ 
Ἔχβρθοίδιαν, αἱ βἷ0 πιοάὰ5 ἀε|106- 
γαιϊναβ αἱ γοοδίιγ, δὶ ἐσίοι 
ἄν, αὐ Βαθδιάϊα δπ απ ϊδίϊο πα ο0Π- 

Χ 
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μάλα τὰς πρεσβείας ἐν τῷ δήμῳ τὰς παρούσας 
ἦ μὴν ἐμμενεῖν ἐν ταῖς σπονδαῖς τὸν ἐνιαυτόν." 

195}. Ταῦτα ξυνέϑεντο [Δακεδαιμόνιοι) καὶ ὀνόματα τῶν 
ὥμοσαν “ακεδαιμόνιοι καὶ οὗ ξύμμαχοι ᾿Αϑηναίοις 
καὶ τοῖς ξυμμάχοις μηνὸς ἐν “ακεδαίμονι Ἱ εραστίου 
δωδεκάτῃ. ξυνετίϑεντο δὲ καὶ ἐσπένδοντο 4Ἔακε-- 

δαιμονίων μὲν οἵδε᾽ Ταῦρος ᾿Εχετιμίδα, ᾿Αϑήναιος 

καρ. 119. 8 1. καὶ τἰνανάς (455. αι. Τὶ Ε΄ Ὁ. Βορ. Β85. 
7, αν. Ἐς Ταῦ, νι. Μ. 

ὡμολόγησαν. 
ον, Ὅδη. Ψυϊρο εὐ Βεκὶς. καὶ 

5 Ύαθα Σὰ ὥμοσαν ἸἸθδιῖου. ἰαποὶ ἀοοοὶ 
Βοΐδββοι. δὰ Επιηδρ. ρ. 488, οἱ νυ! σαία οχ 118, 11 νἱἀδίαν. τϑρθιυϊ δ 
6856, ἴῃ ρϑτίθ οοάϊουτη ΔΙ τδυιτα “Λακεδαιμόνιοι ἃθοβί. Νο8 ἀεϊοῖο 
Ῥυΐοτθ γϑγατη ῬΥΆΘΌΘΓΕ ΟΘΏΒΘΠΊΒ. ΝΜ. (855. Ὁ. Τὰρα, ΨΊπα. πὶ. Ατ. 
Οἢν. Ὅδῃ. Νοὴ θὈδπ6 επὶπὶ τὸ ξυνϑέσθϑαι 500115 δάϊτηϊ (οὗ, 118, 2, 
11) δυΐ τὸ ὀμόσαι οὐβοιινῖιβ 6 ΓΙΔΟΘἀΔΘΠΊΟἢ 8. δππαηίϊατὶ νἱάδίαν. 
Νες καὶ ὥμοσαν πεὸ καὶ ὡμολόγησαν ἀσῃοβοῦπὶ (Ἱ. 

Τυδηβροβίίο “ακεδαιμόνιοι οτίαε βιπὶ ΘΟΥ ρΊο 86. Μοβαιι. 

ἀϊοϊοηα! παρὸ αϊοδηίατ: 4 π0 
Ρϑοίο ἰερίϊο, δὶ Δανεπευὶί, 
τϑοϊρίδιίατ. (σδγο δἰϊατα ᾿πίθυ- 
Ρτγοίαπαϊ γίαπη 5θοθι! παπο νοτὶ- 
τηὰβ: αἰοαπαπε (ἰ, 6. αὶ ραὶ- 
τὴ απ} δάνοηϊαὺ ἰοραῖϊο 46 
Ὁ 6110 ΟΠ ΡοΟπ πο. 6 νογθὸ 
ἐσιέναι οἵ, Χρη. Ηΐῖβι. αν. ΠΟ 2, 
ἌΤΙ πρέσβεις ἐπανέφερον 
ταῦτα εἰς τὰς 4ϑήνας. εἰσιόν- 
τας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο 
πολύς: καϑ'΄ ὃ τι ἄν δεδοάοηι 
ΤῊ040 ἀαϊοίιιπὶ εϑὲ Ὗ' 47, 8, 4, 
αἰοῦπαπε 80 Ηον. ὕδγηι. 1 17, 
ΠΣ ΠῚ 17... 11... ΠΑ: 29. 1 4, 
88. ἐμμενεῖν ἐν ταῖς 
σπονδαῖς. Κυιορον ἐν ἀ δ] θιμ πὶ 
Οὐρὶ , οὐ 586 ἀρυὰ, Του, 8} 10], 
δππὶ Π00 νουραπὶ {τβηΒΙδτιπὶ δϑὲ 
β'σηϊποδηβ βίαν αἰϊᾳαἃ τ, 
ΡΘΟΥΒΟνΘΡδΓ ἴ ἢ ΓΘ, ΡΓΔΟΡΟΒΙ(Ο 
ποη δάάϊψυν ἀδιῖνο. Οἵ, Π 172, 1. 
ἵν 19; 8: 018; 9..417.,..8. 5θ;.8. 
Θεά οὐτὰ ἴῃ ἰπβουὶ ρίϊοηῖ 5. δίαπια 
ἀρυὰ ῬοΙν})ν. δὲ αἰϊοβ δἰ Ἰᾳφιαοιϊθηβ 
ἐν 5ἴο Ἰερὶ δχ ϑίβριν. Τη65. πον. 
ἴῃ ἢ. τ, οοηβίθί, Π6 ἀρυα ΤΠ, 
ἀα! άογα ἐν ιεπιρίαπάππι. Ὠ6 Ιοςο 
ἰπν θην Π 28, 8. αὐ ἀρυα 1105 
ΒΟΡΙ ΡίΟΓΕΒ, --- αὐτέκα μάλα, 
ΠοΟ 'ρΡ850 θρ οΥ 6, 400 ᾿πᾶπ- 
οἶδθ οοηβντηδίδα βιυιηί, Μ416 ΟἸ 58. 

Απρ. ὕεη. 

ἀ6 ἰδιηρον οορ δι, 400 46 Ρ86ε 
ἀρϑίαγ. τὰς πρεσβείας 
νιν τὰς παρούσας, 4086 
119, 2 ποιηϊπδηίμν. 

καρ. 119. 8 1. ᾿Αϑηναίοις 
ΝΣ δωδεκάτῃ. δεῖθα ἐν 
“Μακεδαΐίμονι ποη οοπϊαπσοθηάα 
6556. ΠῚ ν6}}]5 ξυνέϑεντο εὐ 
ὥμοσαν, 564 οὔπὶ μηνὸς Γερα- 
στέου, εχ οοἰ]οοδίίοπο ἃρρᾶτγεί. 
[Ι͂4θῃπ ἰθπηρα5 δία 118, 12 5 σηὶ- 
Πανὶ οο οορῃοβοῖϊταγ, αιοα ἀϊνοῦβα 
αΓΙ 546. ΡΟΡῸΪ τγαιΐοπα ἰὰ ποίαᾶ- 
νῦν οὐ ἔοθαθνὶβ ἴδοι ἀἴθηη οἰΐδ πηι 
Υ 19, 1 εὐ Αὐἴἶοο οὐ [βοοῃϊοο 
ΙΏΟΥ6 ἀδβίρηδν, 

ὃ 2. ξυνετίϑεντο καὶ 
ἐσπένδοντο. ϑ᾿τΆ ΠἾτοι αροῦ- 
ἔδοία Ἰϑβαπίαν Ν 19, 2 ὦμνυον 
δὲ καὶ ἐσπένδοντο, ΡϑΥ το ἀθ 
ἰεραῦβ, οοηίγὰ δουΐϑιι Υ 17, 2 ἀ6 
ΡΟΡαΙ 5. Εὐθηΐπι ΔΟΥΙΒ. ΓΘΙῚ σ᾽ βία πη 
Ὀνον θυ βρη ἤοδηΐ, ᾿π ρ ου ἔθοϊα τη0 - 
ἄτιπι, 4110 ρα βία βἰῖ, ἀθβουι θη. --- 
Μακπεδαιμονίων οἵδε. (Ὁ 
Θ6Π0]. Αὐιβίοριι. Εφα, 191 1,δο6- 
ἀδϑυηοηΐοβ, 4 ΠΟΤ ΠῚ 5. ὈΒΟΡ  ρ 1068 
ΒΘου Πα, ἰαραίοβ ἔαϊ8586. ἀρρϑιοῖ. 
Εγροὸ ἔοθαυβ ΑἸ Π θη ἔαοίιπι 6588 
οροτνίθ.“ ΒΊ]οο τ ἢ, 
118, 14. 

14. 

ΟΥ, βδάη.. 

σπεισαμέ- 
νῶν. 
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Περικλείδα, Φιλοχαρίδας ᾿Ερυξιλαΐδα᾽ Κορινϑίων 
δὲ Αὐἰνέας ᾿Ωκύτου, Εὐφαμίδας ᾿Δἀριστωνύμου" 
Σικυωνίων δὲ Δαμότιμος Ναυκράτους, Ὀνάσιμος 
Μεγακλέους Μεγαρέων δὲ Νίκασος Κεκάλου, 
Μενεκράτης ᾿Δμφιδώρου᾽ ᾿Επιδαυρίων δὲ ᾿ἀμφίας 
Εὐπαιίδα᾽ ᾿Αϑηναίων δὲ οἱ στρατηγοὶ Νικόστρατος 
Διειτρέφους, Νικίας Νικηράτου, Αὐτοκλῆς Τ1ολ- 
μαίου. ἡ μὲν δὴ ἐκεχειρία αὕτη ἐγένετο, καὶ 8 
ξυνῇσαν ἐν αὐτῇ περὶ τῶν μειζόνων σπονδῶν ᾿ 
διὰ παντὸς ἐς λόγους. 

ἐξ τὸ 120. Περὶ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας αἷς ἐπήρ- 
κιώνη αφ- - εὖ Ὗ , 5 ΕΡΗΣ 3.5 

ἔσταται πρὸς χοντο Σικιώνη ἐν τῇ ΠΙ|αλλήνῃ πόλις ἀπέστη ἀπ 

ἐν τούτω δὲ 1 

8. 2. Ἐρυξιδαΐδα οοἀὰ. Ετηδηά, ΜΔΙοκοη. ἰάφυς ργοῦαὶ ΟΡ. 
Νον. ἰϑοΐῖ, Ὁ. 84. 

Αἰνέας. Τὰ ποηπα}}18 ορεϊπιαυαπι τα θη γα παγατη ἀδρταναίε Ἑνέας, 
ἀρυὰ 5680], Αὐϊβίορι, Εαᾳι, 191 Αἰνείας. Ηρα πὸ απἰ5 πιαῖῖν, ἀἀ- 
ΤΟ ΠΘΠἀππὶ ὁδί ἀαριϊοθη 6558. Πυΐι85. ΠΟΠΊΪΠἶδ Γογηδιη, Οἱ, ἴθ ΘΡΡΥ. 
Χοη. Απδθ. ΙΝ 7, 18 οὐ διορῇ, Τῆθβ. πον. ἴῃ ἢ, ν, 

Ἐὐπαιίδα. Βεκκες Εὐπαΐδα. Νοπιοεῆ αἰϊππάς ἱρποίαπι, υἱ 
Οβολ!!. 

Διοτρεφοῦς Μοβαα., τοϊααὶ Ζιτρέφους. Οἷ, 54. 1Π 16, 1. 
ὕαρ. 190. 8 1. Παλλήνῃ. Ψυῖϊσο εὐ Βεικ, Πελλήνῃ. ϑεὰ 

ῬδΙΠΊΘ ποθὴ νοῦ πᾶηο ρϑΘΗ Βα] πὶ ΘΟ ΠῚ Δ]ἸΟΥᾺ ΠῚ 50. ΡΊΟΓαΤα ΘΟ Π56Π 51 
τὰπι ΤΟΥ ἀἰ 15. οοίογὶβ Ἰοοΐβ οοηβίαι. Οὗ 156, θ4. ΓΝ 1106. 129, 129. 
ῬδΙΙθπα ἔαϊν Αομϑῖδα αγ05. ΟἷἉἍ ρϑαϊο ροϑὺ δάποι, ϑ΄᾽:'π}}} 16 ῦ ὃ 8. εγγὰ- 
ΤΌΤ 65|. 

8 8. περὶ τῶν... σπον- 411.1Χ 116). Οἵ, Βυίϊπι. [με Χ]]. 
) δῶν. ,,Περὶ τελείας εἰρήνης." 

Δούκας. ΟἿ᾽ 1ὅ, ὃ οὐ κυρτὰ 
117 1: 

ΟλρΡ. 150. 8 1. αἷς ἐπήρ- 
χοντο] εἰς ἀλλήλους ἑκάτεροι. 
5000]. 564 πος [δίβαπι 6588. 60 
ἀρρᾶτγεί, ᾳυοὰ Αἰποηΐβ ἔοθὰυδ ἃ 
Ἰερσαῖῖβ βαποίτωτῃ οϑί, Οὗ, δά, 118, 
14. Αἴᾳαο νογθὶ ἔρχεσϑαι ᾿τηρον- 
δοίη ἠρχόμην Αἰὐοῖδ ῬᾶΓαΠῚ 
αδἰταίαχα ἔαϊι, Οἵ, ΕἸΠΩ5], δὰ Εν. 
Ηρτδοὶ, 310. Ουᾶγο τϑοίς νἀ θίυῦ 
Ι,, Ηειρβι. δᾶν, σοῦ. ρ. 10 ἀο- 
ουΐβ56 Ποσνουριη 8} ἐπάρχεσϑ'αν 
ἀοτῖνδηάππι οὐ ἀ6 βίπρα! δ ἀ δὶ ὴ- 
ΟΟΡ58 ΠΙΡδ πε θ5 ἀϊοίιπι 6856 
ΘΠ οσ απ 8. 5] πη] 6 πὶ οἰ βάθη γογὈὶ 
ἀδὰπὶ Ποιηοτίοαπι (0. ΠῚ 840. 
ΧΥΠΙ 418. ΧΧῚ 268, 272, 1.1 

ΤΡ. 101 5ᾳᾳ. Αἴᾳὰρ ἰᾶπι ἰδῖθ οἷιι8 
βϑηϊθητία ραίαϊ!, αὐ ἴῃ ααδνβ τ 
ἀ6ῖ5 οὐδ᾽ αία ναὶ ουθί, Ναπι 81}}}} 16 
δίᾳαο Πἴο Πἰθαιοη65 βίσηΐβοδϑι οἶδ 
οδαθτῖβ βαποϊθηδὶ οϑιβ αἀϊοαίαβ 
(εἴ. ἐσπένδοντο 119, 2), ἀθ 
ΘΠ οΥοὶβ ἴῃ Βδοοδὶ Ποπογοπὶ ἰπ- 
βιΠππε πα ϊβ ἴῃ ον. ἰηβον, ΠῚ πὶ 
2144, 9 υδυνρᾶϊυπι οβϑύ, Ὑἱάθ 
δἰἰδπὶ ΠΥΠΊΏ, ἴῃ ΑΡΟΪ]. 12, --- 
Σ κιώνη ἀπέστη. 
ἐπὶ ᾿Ισάρχου δοοϊάϊ586 ἀϊοὶῖν ΡὨΪ- 
Ἰοομοῦιιβ δριιὰ βοῆο!]. Αὐϊβίορ. 
γόβΡ. 310. Οορταηάαπι ἀαΐθπι ἀθ 
ΘΧ ΓΘ ΠΊΪ5 ΠῚ ΘΠ 510 118 ἢ αϊ 8 ρΥϑθίουβ.. 
βῖνθ ἃ, 428, ποη 424, Οὗ. δᾶη. 
118, 12 οὐ Ποά, ΧΙ 172. 5΄ι5. 
Θοίοηθ5. οἶβ, αυδο ο, 129 5644. ἰ6- 
ϑαπίαγ, αἰ ϑητϊ5 ἀθβηἰ ον, --- 
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᾿ϑηναίων πρὸς Βρασίδαν. φασὶ δὲ οἵ Σκιωναῖοι βρασίδαν, ὃς 
Πελληνῆς μὲν εἶναι ἐκ Πελοποννήσου, πλέοντας ἀλεύσης ἕν᾽ 
δ᾽ ἀπὸ Τροίας σφῶν τοὺς πρώτους κατενεχϑῆναι τρ ληνῷ βῆ 
ἐς τὸ χωρίον τοῦτο τῷ χειμῶνι ᾧ ἐχρήσαντο γε 

2 ᾿Αχαιοί, καὶ αὐτοῦ οἰκῆσαι. ἀποστᾶσι δ᾽ αὐτοῖς ὃ 
Βρασίδας διέπλευσε νυχτὸς ἐς τὴν Σκιώνην τρι- 
ἤρει μὲν φιλίᾳ προπλεούσῃ, αὐτὸς δὲ ἐν κελητίῳ 
ἄπωϑεν ἐφεπόμενος, ὅπως, εἰ μέν τινι τοῦ κέλη- 
τος μείζονι πλοίῳ περιτυγχάνοι, ἣ τριήρης ἀμύνῃ 
[αὐτῷ], ἀντιπάλου δὲ ἄλλης τριήρους ἐπιγενομέ- 

8 2. ἄπωϑεν. ΟἹ. Λ΄ 1ε, γαι. Ὁ. Ε. Μοβᾳι. Βεκκ. ἄποθεν. 
Οἱ, 54. 1Π|111, 1, 

ἀμύνῃ Ολ55. Απρ. εη. Τ. Ρᾳ]. Πι ψαὶ. Μ. Η. Πυρσα. Μοβαα. 
γυϊβξο εἰ ΒΕΚΚ. ἀμύνοι. Αὖὐ 5ἰπη]ἶπιθ ὙΠ 4, 1 ὅπως οἵ ᾽49η- 
ναῖοι, εἰ μὴ δύναιντο κωλῦσαι, μηκέτι οἷοί τε ὦσιν ἀπο- 
τειχίσαι, ἴΐδτα ροβὺ ργδείενίταπα. ΟἿ. δά. 1 19. Οοπιρᾶτα ΘΧΘΠΊρΡΙἃ 
Τιαῖῖηα., απ! Ἰοστιπίον ἴῃ Κυμπορ, ἀτγαηητη, Ὁ. 894 οἱ 901, ναὶ 
ΟἸοεγοπίϑηστμη: ατο δα ΡοΟρΙΠὰπὶ βου ρδὶν, αὖ, 5Ϊ εἰ πὶ Ραίε- 
τούαν ἰὼ οχθγοϊία ΓΔ ΘΓ, ΒΕΟσΠ40 Θαπὶ ΟὈ]Ϊροί τηῖ!]- 

- (188 Βδογιηθηΐο. Ορίδιναπι ἰᾶπηθπ ἤπιο ταβρίοϊθπβ ροϑαῖὶ ΡΟΙγδθη. 
1 88, 4. 

αὐτῷ. 6455. Αὐρ. ΟἹ. -Ψεη. Τ. Ραᾳ]. [ε. αι. Μ, Ἀεο, Β85. ατ, 
Τδυγ. αὐτῇ, εἰ ἴϊὰ ῬΥΟΌΔΡΙΪ6 δὲ Ἰθοὶ οἰΐαπι ἰη Ο, Ὁ. Ε. Ἐ, 6. Η.1., 
6Σ ἀυΐθι5 αὐτῇ ργοία! Θαἰ]. Αὐτή Ἰεοὶ νο]υῖν Βεπθά,, αιιοᾶ 5010 
581: δάβρθοία ἰμιογρυθίδιιβ δὲ Ηβντη,, αἰέτο ἄτη, ΝΟ πϑαίτα 
ΘΧΡΙΑΠαιΪΟ αι ἀρία νἱάθίυν, 868 ἤΟΟ ῬγΟποπηθη, αποᾶ ΡΟ ΔΘΠιι5 
1, ἃ. οπηϊβὶι δὲ 80 ἱπίθυργθίθυβ δα αὶ ροίαϊ!, βυβρθοίατη δβϑί. 

Πελληνῆς ἐκ Πελο- ταίαἃ ΥἹ 2 οἱ οι. βρη. 1 39 
ποννήσου. Νοιϊδβίτηα 681 Ρεὶ- 544. ΧΙ 289 544. ουπὶ ἤδγη, δάπ, 
Ἰεπα ομαῖδθ ἀγῦ5, δἰπβαὰαθ ἴποο- 

ἴδ Πελληνὴς οομμτηοπηοναιὶ Π 
9, 2. Ὗ᾽ ὅ8, 4, ἃ]. ---- πλέοντας 
δ᾽ ἀπὸ Τροίας εεἰ.,,06 ϑοίοηθ 
Ῥοιηροη. Μεῖα 112 ἤἥη. δὴ Α ομὶ- 
νἱὶβ οαρίο Τ|1ὸ γοιηθαπηύθι8 
Ῥοβί δ, [Ι͂ἀθπὶ βουϊθιιπὶ Βίθρῃ, ἴῃ 
Σκπιώνη, Οοποι, Νάγγαῖ, ΧΠΙαρυᾶ 
Ῥπού. [4] ἰᾶτηθη ἀνθ 15. οΥἿοῚ ἢ 6 ΠῚ 
Ῥγοίθβιϊαὶ σουη 18. αἰγὶ θα 11} οἱ 
ῬοΙτ θη {Ὑ1Π|417], 56ὰ ποιὰ ἰδπι- 
Ῥεβίδιθηι, αὐ Τηυογάϊά 68, γ θυ πὶ 
Ια πῇ ΘαβΆτη, ΟῸΡ ἴῃ ΟΠΘΥΒΟΠΘΒΟ 
οοηδβϑάουϊηί αγαροὶ, [1556 πδιγδηῖ; 
ΠΘῸ ἰϑηθῃ ἰρϑὶ ἰῃίου 8586. ρηροῦ- 
ἄδηι. ““ΠῈΚ. --τοὺς πρώτους, 
τη ΊΟΥΘ5, ρΡΥΪπη05 οοηάϊίο- 
ΤΡ - τῷ χειμῶνε ..-.- 
“Αχαιοί. Οἵ, ἀΘ Ῥῃοσθηβιθ 5 πᾶτ- 

θεὲ χρῆσϑαι ἀἰϊχὶϊ Ηοος. δα Υἱρ. 
Ῥ. 826. Οὗ, πλῶ χρησάμενος 1Π| 
8, ὅ. 

ἃ 2, ἀποστᾶσι δ᾽ αὐτοῖς. 
Βπι ἀαιῖνὶ σοπηπιοαϊ, ργῸ 4αἶθι5 
βϑηΐθητία ΡΔΌΪΪ] τὰ πηπίαία πρὸς 
ἀποστάντας δ᾽ αὐτούς 5εοϊθὶ 
Ροίογαί, Οὗ, δᾶη. 56, 1, Ὧδε τὸ 
οὗ, Ροϊγαθῃ, 1 88, 4. δι- 
ἐπλευσε. 
Οὗ 1522, 2. -- τριήρει ἔ 
προπλεούσῃ. Ὅηε ἀδιϊνὶ5 νἱὰ. 
Μαίι. ὃ 406 ἄπ. 2. --- κελη- 
τέῳ. Ῥαυϊο ροεὺ κέλης, 46 40 
Πανϊρῖο οὗ, δάη. 1 58,1. ΤΝ 9,1. 
-- αὐτῷ, 1. 6. τῷ κέλητι. ϑεὰ 
οἷν 8. ἀντιπάλου 
ἐπιγενομένης. Αἰϊοηᾷθ οτᾶ- 
(ἰοπϑῖὰ ᾿ς οἱ ἰϊουὰπὶ ἴῃ γν. οὐ 

Τοτοπθ, πὶ νἱάρίατ, ̓  
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νης οὐ πρὸς τὸ ἔλασσον νομίζων τρέψεσϑαι, ἀλλ᾽ 
ἐπὶ τὴν ναῦν, καὶ ἐν τούτῳ αὑτὸν διασώσειν. 
περαιωϑεὶς δὲ καὶ ξύλλογον ποιήσας τῶν Σκιω- 
ναίων ἔλεγεν ἅ τὲ ἐν τῇ ᾿κάνϑῳ καὶ Τορώνῃ, 
καὶ προσέτι φάσκων ἀξιωτάτους αὐτοὺς εἶναι 
ἐπαίνου, οἵτινες τῆς Παλλήνης ἐν τῷ ἰσϑμῷ ἀπ- 
ευλημμένης ὑπὸ τῶν ᾿4ϑηναίων ΤΙοτείϑαιαν ἐχόντων 
καὶ ὄντες οὐδὲν ἄλλο ἢ νησιῶται αὐτεπάγγελτοι 
ἐχώρησαν πρὸς τὴν ἐλευϑερίαν καὶ οὐκ ἀνέμειναν 
ἀτολμίᾳ ἀνάγκην σφίσι προσγενέσϑαι περὶ τοῦ 
φανερῶς οἰκείου ἀγαϑοῦ" σημεῖόν τ᾿ εἶναι τοῦ 
καὶ ἄλλο τι ἂν αὐτοὺς τῶν μεγίστων ἀνδρείως 
ὑπομεῖναι, εἴ {τε τεϑήσεται κατὰ νοῦν τὰ πράγ- 
ματα, πιστοτάτους τε τῇ ἀληϑείᾳ ἡγήσεσϑαι αὐτοὺς 
“ακεδαιμονίων φίλους καὶ τἄλλα τιμήσειν. 

τρέψεσϑαι. Τὰ ρῥ᾽υτῖθυ5. εἰ ορύϊπηϊβ Π|Ογῖ8. 585. τρέψασϑαι, 
αιοὰ νοὶ Ἰάθο ἔεγγεὶ πο ροίοβί, αυΐὰ ργὸ ἴ8΄. 6 οοηνογίϊ ατᾶθοα 
ἐτρεψάμην αἰεὶ ποη Ῥοίεθβύ, Ῥυδοίθυθα γθβ ἔπ ΡῚ ὑθτὴρ οΥἷβ δϑί, 

αὐτὸν. 1η ΘΟΙΩΡΙ ΓΙ θτι8. ΟΡ {ἰΠ|8 γα πὶ ΠῚ ΘΠ ΘΓ ἢ ΔῊ ΠῚ Π18]8 αὐτόν. 
8. 8. Παλλήνης. ψαυϊρο δὲ ΒΈκκο ἰϊθσιὴ Πελλ. Οἵ, δὰ 8 1. 
προγενέσϑαι ΑΥ. Ον., αυοὰ πιᾶ]6 ργαοϑίουε {Π|τοἢ. βγη, οΥῖέ, 

Πρ. 42, Οὗ δάη. 

νομίζων τρέψεσϑαι πγαίαίϑη). οδηία οἵ, ΠΠ 16, 2. ΙΝ 14,8. ὙΠ 
-- αὑτὸν διασώσειν, ἷ. 6. τὸ, ὅ. ὙΠ|8, 1. -- ἀνέμειναν 
ΠΟ ΟΠ] απ] 6 ἢ οἸ ΟΠ ἃ ΠῚ ΡΘΥν ΘΠ απ] ΟΘΕΠῚ τα δηϊῖνο ἰ 185,1. Οὗ, δάπ. 
(Θνὰ γ 1 Π1} 6556. Π 2, 2. -- ἀνάγκην σφίσι 

8. 8. ἔλεγεν... Τορώνῃ. προσγενέσϑαι, 56]. Ρύδριεν- 
δε τὰ νἱὶὰ. ο, 88 οἱ 114, ἀβ ἵπι-. 408 ΠῚ ααοὰ ΠΝ Ρτορυϊαπ 
Ροιΐδοιο αἀη. 1 72, 8. --ὀ φά- 
σκῶν. ῬΊῸ ἰοῦ, αιοὰ Ιδησιιθγοί, 
πάντων ἰοσοπάμππι οοπίδοῖν Κτιθ- 
δεν. Ροβδβοὶ διϊδπι 80 ΠΛ ΓρΡ ΘΟ θα 5 
δἀδοτῖρίπηι ν᾽ ἀϑυῖϊ. ηἰβὶ χουν 

511} }}} Γογπλα ἔφη λέγων, ἀθ ἃ 
νἱά. Τοῦ. δὰ ϑορὶι. Αἱ, 181. - 
τῆς Παλλήνης ... ἐχόν- 
τῶν. οὗϑογίαχ ρὈ. 62 οἀ. ἀνοῃ. 
[ν. ΕΝ Ποτίδαια ἐν τῷ μέσῳ 
τὸν ᾿ἰσϑμὸν ἐμφράττουσα."" 
θυ κι. ΟΥὗὨ δίη. 1 θ4, 1 οἱ ἀς 
νοΥ]5 δάῃη, ΙΚΥ 118 οχίν. -- 
ὄντες .. -νησιῶται. ,,Ουΐαᾶ 
οἷβ ΠᾺΠ πὶ ὁ σοπιϊπϑιῖῖὶ δυυχὶ απ 
ἔευγὶ ροίογαι, Οἵ, 6, 121, 2. 122, 
δ. δὃ Τὐσα δηδ οὐδὲν 
2 » 

ἄλλο ἢ ρτοροιποάαπι 5ἰσυῇ- 

ΟΝ .ΠῚ 6586 ἃρρᾶγογοιί. --- εἤἴζτεν 
τεϑήσεται... πράγματα. 
Κυυθσθῦο δῃοίουο τε δα αϊαϊ 8, 
4αϊα Ἵβιδθο οοπαϊοῖο Βαρουϊ ον θ 8 
ἴάθο δάϊαμ οὶ πϑαυϊ, ααοᾷ ΠοΠΊῸ 
σαν ββίηια το] θυ ὉΪ 1, δὶ οἱ Γθ8 δχ 
Δ ΠΙηλΐ 56 η θη 8 οΟηΒυἰπἰᾶ 6 ΘΓ ἢ. 
ΟΡρΡομἰταΡ ΡΟΥἶτ58. ἀανῖουϊ πϑοοβϑβὶ- 
ἰδ1ὶ ΡΓΟΒΡΟΥ ΓΘΡ Τὴ ονθηία8, 

πιστοτάτους τε τῇ ἀλὴϊ 
ϑείᾳ, α ἃ ΟΥ̓ ΠΏ 5π|πὶ πὰ ἔϊὰ 6 5 
γθυα πὶ νογἰτα 6 ΘΟ ρυΟθαιδς 
βῖτ, Μα]ὸ Κύυθρ. τῇ ἀληϑείᾳ ἴῃ 
ΒῈΒΡΊΟΙ ΟΠ 6 ΠῚ νούᾶνὶς, ααοὰ Ποσ 
ἀπ ἰός δριὰ Τμυο, Ἰεσθυδίαγ, 
Νὰ πὶ ΡΔΥΪ πιο 5616] ἴπν θη 
ΥΙ 838, τὸ τ ρντο -- τἀλλα. 
Οὐ δίῃ. ΠῚ 8, 
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νι κι χα " , ΄ καὶ οἵ μὲν 121. Καὶ οἵ μὲν ΣιΙκιωναῖοι ἐπήρϑησαν τε Σανυραῦοι 

τοῖς λόγοις, καὶ ϑαρσήσαντες πάντες ὁμοίως, ἀδδ ωὐτὸν λαμ- 

οἷς πρότερον μὴ ἤρεσκε τὰ πρασσόμενα, τόν ἘΞ ΧΕ ἘΟΣ 

πόλεμον διενοοῦντο προϑύμοως οἴσειν καὶ τὸν πλείω στρα- 

Βρασίδαν τά τ᾽ ἄλλα καλῶς ἐδέξαντο καὶ δημο-- τιὰν περαιοῖ. 

σίᾳ μὲν χρυσῷ στεφάνο) ἀνέδησαν ὡς ἐλευϑε- 
θοῦντα τὴν Ἑλλάδα, ἰδία δὲ ἐταινίουν τὲ καὶ 
προσήρχοντο ὥσπερ ἀϑλητῇ. ὃ δὲ τό τὲ παραυ- 
τίκα φυλακήν τινα αὐτοῖς ἐγκαταλιπὼν διέβη 
πάλιν καὶ ὕστερον οὐ πολλῷ στρατιὰν πλείω 
ἐπεραίωσε, βουλόμενος μετ᾽ αὐτῶν τῆς τὲ Μένδης 
καὶ τῆς ΠῸοτειδαίας ἀποπειρᾶσαι. ἡγούμενος καὶ 
τοὺς ᾿᾿ϑηναίους βοηϑῆσαι ἂν ὡς ἐς νῆσον καὶ 

βουλόμενος φϑάσαι᾽ καί τι αὐτῷ καὶ ἐπράσσετο 
ἐς τὰς πόλεις ταύτας προδοσίας πέρι. 

᾽ 

Ὅδρ. 191. ξ 1. διενοουντο βοήϑειαν προσηρξάμην κατ᾽ 
οἴσειν. θεὲ 5γηίαχὶ οἵ. δά. 118, ἐμὴν “δύναμιν, σμικρὰ ἀπὸ 
ῶ, Οἴσειν τεβϑροπάοί νερὸ ὕπο. σμικρῶν 00 νϑγθιιπιὶ, 51 τηοάὰο 

γθοίθ {γδαϊψιιπι δϑί, δχρ ϊοᾶν θυ 5 
αυδηλ ΤΠ ἰΔΠΊ] Δ ΠῚ ἴδγδὶα 
πιογίο ἀδιιπὶ ᾿πέθ! ! θρθη5. Ναηι 
δὰ 5δοῖὰ οὖ ὑϑὶϊοί οηθ ἢ ῬΓΟΡΥΪΘ 
Ρογποι, Οἷ, δάπ, 120,1, Βαΐιμι. 
ΓΤ Χὶ!. ΤΡ. 108. ΕἸογιτη Βράγσθη- 
ἀοταπὶ ΠΟΘ ΠῚ ρϑΡΪ ΘΟΙρ δύ Π6 
5] σοπηηθηηογδηΐ ἂρρ. Β. Ὁ, Τ| 

μένειν 120, 8. ΘΙ ΠΉΠΘΥ προϑυύ- 
μὼως τὰ τοῦ πολέμου φέρειν 
ὙΠΙ 86, 1. -- δημοσίᾳ ... 
ἀνέδησαν. Ὀ6 ἰαΠ10115 Θον 5 
νἱά. Τὰν}, δὰ Αβδϑβοϊῖη, νοὶ. ΠῚ 
Ρ. 361 54ᾳ. Οναῖ, Βεἶβι., ἀβ ἄνα- 
δεῖν νϑγθο ΒΙμίθη, δὰ Ρίμι. Ροιῖοὶ. 
ς. 38. -- ἐταινέουν. Ὥσπερ 
ἀϑλητήν (ε΄. ΒΙοοπηΐ.), 4136 ἴῃ 
ῬυΟΧΊ πη ἴῃ 4110 ὁᾶϑα Ροβίια ΒιῸ 
ἴδ πη 5ρθοίδηΐ. --- προσήρχοντο 
ὥσπερ ἀϑ'λητῇ ἴια οἰϊπι ἰμτον- 
Ρυθίδε 5απί, οὐ 1105 Δα Βτγαβίἀατη 
υὐ δὰ ΔΙΗΙ οἰᾶπι νἱοιογθ Βα! αἰϑηαϊὶ 
οὐ Ποπογαηαϊ οαυβα ἀοοΘ 55 1589 
ἀϊοογεμί, ποθὴ οορἸἑδη 65 60 πιοὰο 
Β8 |16π προσήρχοντο τὲ καὶ ἐται- 
ψίουν 5ογϊθοπά πὶ [α͵556. Ροϑίθα 
7. Βευρβὲ, ἀν. Οοῦ. ρ. 7 5344. 
ἀοουϊι προσήρχοντο ἃ ψεῖθο 
προσάρχεσϑαι ἀειϊναηάιιπ) οἱ 6 
Πογῖθυ5. βου βᾷθ ἱπιθ! ] σοπά πὶ 
6556, 4} 115. σΘΥ Δ ἢ ἢ ΠΤ νἸΟΊΟΓΟΒ 
ΘΟΠΒΡΟΥΒΟΒ ἰδ 8 πὶ ΡΥ ἷ πὶ {115 
Βοποταῦδηιϊ. Οὗ, Ριπά. Ργιῇ, 
9. 154. Ῥαυ5. ΥἹ. 7; 1:. Νεαυδ 
ΔΗ πὰ ῬΙαί. Τποδοί, 168 ὁ 
ταῦτα. .. τῷ ἑταίρῳ σου εἰς 

21: ΠῚ Σ5Η: 30: ΡΟΠαΧ, ααϊ 
ΠῚ 1562 ἐταινίουν τὲ καὶ προσ- 
ἤἥεσαν ὥσπερ ἀϑλητῇ «υᾶϑὲ 
ΧοΠορΠοηΐθαπ αἴδογί, οἱ πηθιηουΐα 
οὐ ἰητο!]δοία Ιᾶρδ}5. δϑί, 
8. Μένδης. Ὅε 68 νἱά. 

ὁ. 128, ἀ6. ἰοϊηρίδία Ροιϊάδοἃ 
ο. 186. -- τοὺς ᾿Αϑηναίους 

. ὡς ἐς νῆσον. ..ΑἸμρηϊθη- 
565 Β6ΠΊροι ρσύανίιθ {1558 46- 
[δου οπθῖ ᾿π5 ἰδ ΠΟΥ ΠῚ 4 18 ΠΔ 50- 
οἴοῦατη, ααἱ ἴῃ ὁοητηθιὶ ἀθο8- 
θδπῖ, οἰἰαπὶ 4101 οβίθηάϊρ ΤἢιϊοΥ- 
ἀϊάε5. [αὐ ΠῚ 839. Ν' 99], ουϊι8 
γοὶ οδιιβαπὶ ἰηἰοαί ο, 122.“ Π Κ΄. 
6 ϑοϊοιδοῖβ ΡΓῸ ἰηβα!δηῖβ Π8Ὀ]- 
(β οἷ. 120, 8, 123, ὅ, ἀθ ὡς ἐς 
δάη, 1, 1. - ἐπράσσετο ἐς 
Φ. 3. Οἱ. ὅ00 Ὁ ΟΟ ΡΖ. 11, Ὁ 
182, 4, 



9106 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ραβ΄. ρχγ΄. 

ἔπειτα τῆς ἀρβῥτατο 122. Καὶ ὁ μὲν ἔμελλεν ἐγχειρήσειν ταῖς πόλεσι : 
Βρασίδᾳ ἀγ- ταύταις ἐν τούτῳ δὲ τριήρει οὗ τὴν ἐκεχειρίαν 

Ἐ οὐ καη , περιαγγέλλοντες ἀφικνοῦνται παρ᾽ αὐτόν, ᾿4ϑη- 
ιαφορὰ γέ 
γνεται περὶ ναίων μὲν ̓ Δφιστώνυμος, “Ἔακεδαιμονίων δὲ ̓ 4ϑή- 

Σὐμαήεηδε. ἐξ γαιος. καὶ ἡ μὲν στρατιὰ πάλιν διέβη ἐς Τορώνην, 
ἣν οἵ 4ϑη-  - ' 
ναῖοι στρα- Οἱ δὲ [τῷ Βρασίδᾳ] ἀνήγγελλον τὴν ξυνϑήκην, 
τ χευδιᾳ μα καὶ ἐδέξαντο πάντες οἱ ἐπὶ Θράκης ξύμμαχοι 

“ακεδαιμονίων τὰ πεπραγμένα. ᾿Δριστώνυμος δὲ 
τοὺς μὲν ἄλλους χατήνει, Σκιωναίους δὲ αἰσϑό- 
μενος ἐκ λογισμοῦ τῶν ἡμερῶν ὅτι ὕστερον 
ἀφεστηήκχοιεν, οὐκ ἔφη ἐνσπόνδους ἔσεσϑαι. Βρα- 
σίδας δὲ ἀντέλεγε πολλά, ὡς πρότερον, καὶ οὐκ 
ἠφίει τὴν πόλιν. ὡς δ᾽ ἀπήγγειλεν τ τὰς ᾽4ϑη- 
νας ὃ ᾿Αριστώνυμος περὶ αὐτῶν, ἱ ᾿4ϑηναῖοι 
εὐθὺς ἑτοῖμοι ἦσαν στρατεύειν ἐπὶ δὰ, Σκιώνην. 
οἵ δὲ Δακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμψαντες παρα- 
βήσεσϑαι ἔφασαν αὐτοὺς τὰς σπονδάς, καὶ τῆς 

(δρ. 122. 8 8. τοῖς μὲν ἄλλοις οοἀᾶ. ΟἿ, ἀάη. 
ἠφέει Ἐ.., τοι ψαὶ ἀφέει. 

Οαρ. 192. ξ 1. ἐγχειρήσειν 
ουπὶ ἀαίϊνο 1ᾳ6πὶ ἴεγε ναϊθὶ αποὰ 
δηΐθα ἀποπειρᾶσαι οὕ τη ϑ'ὁποῖϊνο. 
Κυαορ. τηᾶναὶν ἐπιχειρήσειν. Αἱ 
Οἴαβθ. δοηΐονὶ Χδῃ. νῦν 
10 
δ 2. τῷ Βρασέδᾳ, οατῃ ᾿δπὶ 

δηΐοα δ βταβίἀϑιη Ιερϑιῖ νϑπουϊηὶ 
ἱπάἀποῖαβ πῸ ΠΟ 65 8 1), αὰοὸ 
ἴδοίο δχϑγοῖτιβ οἰ ΤΟΓΟΠ ΔΙ Τὸ- 
αἴττ., Τοραρπδὶ ΓΟ ΠῚ απᾶθ ὑπ 0 
οΥϑαιῖ οοπάϊοϊοηὶϊ. Ουοᾶ οὐτὴ Ρεν- 
βροχίββοι Μαάνῖρ. ἀν. οὐ. 1 
Ρ. 822, οἵ δὲ ξὺν τῷ Βρασίδᾳ 
οοηῃϊοοῖι, Νοθὶβ Ροιϊύ5 τῷ Βρ. 
προ νῖῖ ν᾽ δίαγ ΠΌγΑΥΙ Ἰηΐογρτο- 
(ἈΠ ΘΠ πιπὶ 6556. Οὐπ) ἃηίθᾶ Βτὰ- 
δ᾽αθ. ᾿ἱπάπιοϊαβ ἱπαϊχοσῖπι, ἰδπιὶ, 
αἱ ργοχῖπιᾶ οβίθηιηΐ, 500115 8 66- 
ἀδοπηοπίοσιιπι ππηιδηΐ, ΟἸΑ58., 
αἱ Ἰεραίοβ Βγαβι δ θ ΓΟΠ ΠΕ 556 
να, αὐ ουτὴ 5᾽πρ}} 18. ον τται- 
θὺ5 (6 ἱπάνοῖβ ορίββθην, Ῥ]ὰ5 
᾿πιουρυθίδίυν αυδπὶ Ὠϊο 50]. ΠῚ 

ΟΥ, Βίδ}!. Οὐδοβὺ. οσυᾶπι, Ρ, 17. 

αϑύ, [π νϑῖρο ὠναγγέλλειν ἀνά 
οαηά θη νἱπὶ νἱἀοίατ ὨδΌοτγο δίαιιθ 
ἴῃ ἀνακηρύσσεσϑαι Υ ὅ0, 4. 
Ἐδι Ἰβῖταν ρ 8 1ἃ πὶ βῖνϑ ἴῃ ραθ]}- 
ΟὉ ΠῚ πα ΠίΪΥ6, -- ἐδέξαντο. 
Ουοά ἴῃ δουὰπιὶ ΔΥΙ 10. Ροβ᾽ἑατα 
ἔαϊτ, οὑπὶ ἰδσα ἱρβοῦαση. ποπ 
ΑΙ 5Βθηΐ, 

ὃ 8. τοὺς μὲν ἄλλους 
κατήνει. Ῥαϊϊναβ. εχ κατῇνει 
ῖ, 6, δΔάππαρῦαὶ ἃρίῃβ πϑαῦθ 
ΘΧΘΙΏΡ 5 5. ὈΠ τα πθα 6 ται! ποτα 
4πἃ ΕΧρ]ΙΘούαν ἴδοι] ἰηνθηΐδ5. 
Θυδτο δοσυβδίϊναση γὙϑϑιϊ ἰτηϊ5. 
Ἂ! ἐνσπόνδους ἔσεσϑαι «ἃ κατ- 
ἥνει εἰ οὐκ ἔφη ἴπιοῦ 56 ορρο- 
Β[1ὰ Ῥανίτοῦ. ρογποαῦ. Επηθηᾶα- 
(ἰουθῖι οοπῆνιπδην οχοπιρί 80- 
ΡῬῃοοθα 0, Ο. 1684. 1687. 
Σκιωναίους αἰοδόμ εν σον 
Ἵ ὅτι. 

ὡς πρότερον. ϑ.ρρὶ. ἀφεστή- 
κοιξν. 

ΟΥ δἅη. 11 21, 1. --- 
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πόλεως ἀντεποιοῦντο Βρασίδᾳ πιστεύοντες, δίκῃ 
ὅ τὲ ἑτοῖμοι ἦσαν περὶ αὐτῆς κρίνεσϑαι. οἱ δὲ δίκῃ 

55 

μὲν οὐκ ἤϑελον κινδυνεύειν, στρατεύειν δὲ ὡς 
τάχιστα, ὀργὴν ποιούμενοι εἰ καὶ οἵ ἐν ταῖς νήσοις 
ἤδη [ὄντες] ἀξιοῦσι σφῶν ἀφίστασϑαι τῇ κατὰ 
γῆν Ζακεδαιμονίων ἰσχύι ἀνωφελεῖ πιστεύοντες 
(εἶχε δὲ καὶ ἡ ἀλήϑεια περὶ τῆς ἀποστάσεως 
μᾶλλον ἡ οἵ ᾿4ϑηναῖοι ἐδικαίουν᾽ δύο γὰρ ἡμέραις 
ὕστερον ἀπέστησαν οἵ Σαιωναῖοι), ψήφισμά τ᾽ 
εὐθὺς ἐποιήσαντο, Κλέωνος γνώμῃ πεισϑέντες, 
Σκιωναίους ἐξελεῖν τε καὶ ἀποχτεῖναι. καὶ τἄλλα 
ἡσυχάζοντες ἐς τοῦτο παρεσκευάζοντο. 

1 128. Ἐν τούτῳ δὲ Μένδη ἀφίσταται αὐτῶν, ἔν τούτῳ καὶ 
, - ἥν 3 ’, 9 , ᾿Μένδη ἀφ- 

πόλις ἐν τῇ Π|ᾳαλλήηνῃ., ᾿Ερετριέων ἀποικία. καὶ ἕσταται. 
παρασκευαὶ 

δρ. 198. 8. 1. Ἐρετριέων. α΄. Ἐρετρέων, οὉ 4ιοὰ ΒΕΚΚοΥ ἑκατέρων. 
ἴῃ οά, πηδὶ. 
οὐ πη. δηοίβδῃβ. 

᾿Ἐρετριῶν 5οιῖρβι: νυϊσαίππι ἴπ δᾶ. βίθυ. δχ 5015. Ρϑὶ, 
Οὐ, ϑίδῃ!. Ωυδεϑί, σγάτη. ρ. 12 54. 

8 4. δέκῃ... κρένεσϑαι. απο δυξέτες, ΟΣ. 715,.1: ΠῚ 
6 γϑιίίομθ, αὰᾶ ἰα]ῖα ᾿πάἸοῖα ἰη5ι1- Θὅ, 
ἰαία 5ἰπί, οἵ 1 28, 2 οἱ ἴὉϊ δάῃ. οἷ. 128. Οὐ, Πιοά. 1. ἃ. -- 

81. Μένδη. . Ἐρετριέων 
δοοκε Οἷ- Κτυερ. αν. 8 θ0ῦ, ἀποικία. ἘΠ αἰξενοη ΡοπΊροΙ. 

5. δᾶη. 7. --- ἤδη [ὄντες]: 
Ὄντες ἤδη ΑΙἸα αἷβ τη], ΟαΤα 
ἤδη αἂ ἀξιοῦσι νογθαπι βρθοίοί. 
Ῥγδθβίαγα ἴτηθπ νἱἀούιν ὄντες, 
ᾳυοὰ ἴδοι! δὰ οὗ ἐν ταῖς νήσοις 
(οὔ. δἄπ, 121, 2) δὖ ἱπίδγρυθίθ 
ϑαξοτι δὶ ροιαρεῖι, Κυιιθσθνο ἀοίοτα 
ἄεϊογο, ὕαὰθ ἤθη ἕδγθηάα οδί 
δεὸ νϑγθούαμπι ΟΟ]]Οοαιΐο, πθὸ 
5[τ}1}15. τα! θοῖῖο ἀρπὰ ΤῊ. Ἰηνϑηΐ- 
τὰτ, -- ἀνωφελεῖ. Δυιίου!αβ 
ΠΟῚ δϑί ἰϊθγαίαβ, αυοὰ ἰοο ναϊοὶ 
καίπερ ἀνωφελεῖ οὔσῃ. 

8 6. μᾶλλον ἢ οἵ 49. 
Β0ρρ!. ἣν ἣ οἵ “ακεδαιμόνιοι. 
-- ἐδικαίουν, οχ ἴατο οο0η- 

Μεὶ. [ΠΠ 2] εἰ Βαγροοῦ. Αὐϊδπιθῃ 
Ῥαυβ. ' 27 510 βου: ἥῆεν- 
δαίοις τὲ αὐτοῖς γένος τὲ Ἕλ- 
ληνικὸν καὶ ἀπὸ ᾿Ιωνίας ἐστίν" 
[ὰα6 γοῦρα ἀαοτηοάο οὔτ Τηὰ- 
ογάϊα]5 ἰαϑυϊπιοπῖο οοποΙ Πα πᾶ ἃ 
βἰπί, ἀοοοὶ ἰδ 516061. ἵπ δάῃ. 
Ρ. 285] οὐτοῦσε δὲ ἀπὸ ϑαλάοσ- 
σης ἀνῶ. . Οὕδπ ἰοοιπὶ ρτᾶ- 
νἰββὶ ΠῚ ΠῚ 6586. ΤΘΡΕΘΙΠ5,), ΟἸΠ 
5018 Π058 ἰάοηῃθο05 τοααδὶ δὰ βἰίατη 
Μεπᾶάδα ἀεδβηϊοπάππι, αᾳπᾶ6 ΠῸΠ 
ῬΡοῦΐαβΒ.., ., οἴδί, 564 ορρίάυτα 
τη αἰ ογγαπθαπι. ἦς ΒΊΟ ο τῇ ἵ. Αἱ 
οἰβὶ ἀϑαὰ8 δὰ ᾿ρβιιΠπΊ) ΤΠΔΓ6 ΠΟΠ 
Ῥου που, οοῦίθ ργοχί πη οἱ ᾿π θῦ 
ΡῬοιἀδδᾶπι οὐ δοίομθπ ργορο Ροβὶ- 

ἰοηἀοθδπὶ. σι, δάῃ, ΠῚ 68, 1, ἀοηΐιυπι ἰδουιΐδβε 6Χ ὁ. 129, 180. 
Ξ-π ὕστερον) ἤγουν μετὰ τὴν 1381 Ιἰᾳυει. πάτο πη ᾶτὶ ἐϊ τὰ ἃ τὰ 
ἐκεχειρίαν. 8001. Τίδαια ΕἸὰ-ὅ Οδβϑβαπᾶγοαα νἱοαπὶ Ἀρροιδὶ 
ῬΠΟθΟΙΙοπῖ5 αἰθ βθχίο ἀθοῖπιο. [ἱν. ΧΧΧΙ 45, υὶ ἴῃ [ἰρτὶβ 
γιὰ. 118, 192. --͵ ψήφισμα ποπῖδῃ γατίθ βουϊρίταν. 6 5ἰϊα 

᾿ς. ἀποκτεῖναι. Οἱ. Ὀιοά. δα. εἰϊδηλ Οουδβίη, Μαορα, 1 
ΧΠ Τ2 οἱ ἰηΐγα Υ 82, ---γνώμῃ Ρ. 110 εὐ 1μραϊς. ἄτδϑϑο. βερί. ΠῚ 
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ς 

αὐτοὺς ἐδέξατο ὃ Βρασίδας οὐ νομίζων ἀδικεῖν, 
ὅτι ἐν τῇ ἐκεχειρίᾳ φανερῶς προσεχώρησαν ἔστι 
γὰρ ἃ καὶ αὐτὸς ἐνεκάλει τοῖς ᾿4ϑηναίοις παρα- 
βαίνειν τὰς σπονδάς. διὸ καὶ οἱ Μενδαῖοι μᾶλλον 
ἐτόλμησαν, τήν τὲ τοῦ Βρασίδου γνώμην ὁρῶν- 
τες ἑτοίμην, τεκμαιρόμενοι καὶ ἀπὸ τῆς Σκιώνης 
ὅτι οὐ προυδίδου, καὶ ἅμα τῶν πρασσόντων 
σφίσιν, ὀλίγων τε ὄντων καὶ ὡς τότε ἐμέλλησαν, 
οὐκέτι ἀνέντων, ἀλλὰ περὶ σφίσιν αὐτοῖς φοβου- 
μένων τὸ κατάδηλον καὶ καταβιασαμένων παρὰ 
γνώμην τοὺς πολλούς. οἱ δὲ ᾿Αϑηναῖοι εὐϑὺς 
πυϑόμενοι. πολλῷ ἔτι μᾶλλον ὀργισϑέντες παρ- 
εσκευάζοντο ἐπ᾽ ἀμφοτέρας τὰς πόλεις. καὶ Βρα- 
σίδας προσδεχόμενος τὸν ἐπίπλουν αὐτῶν ὑπεκ- 
κομίζει ἐς Ὄλυνθον τὴν Χαλκιδικὴν παῖδας καὶ 
γυναῖκας τῶν Σκιωναίων καὶ ΪΜενδαίων., καὶ τῶν 
Πελοποννησίων αὐτοῖς πεντακοσίους ὁπλίτας διὲ- 

Ρ. 151. --- αὐτούς. 1. 6. τοὺς 5εὰ 5᾽0ὶ ἱρ515 υἱπηϑθαπί, Π6 
Μενδαίους. Οἱ. δάη. 1 180, 1. ραιοξίοτθηΐί, εὖ πιαϊεϊεαάϊ - 
-- ἃ... σπονδάς. Ἢ οὐπὶ ποπὶ ἰηνἰίᾶπι νἱ οοδραιδηΐ 
παραβαίνειν 5ῖὁ νἱάειπιν Θ0Π86- 
γαγθ, τ οὐἵαίαν. ἀϊοθπαϊ βθηι5 
ἔνια ̓ παραβαίνειν τὰς σπονδάς: 
ΠΔΠῚ ΓῊΪη118 δρίδ ΟΥ̓ΓᾺΡ Βθηΐθηία, 
βὶ παραβαΐνειν τ. σπ. ἐρεχορεβὶη 
γοΙδίν! 6556 θη βαθυῖβ. Οἱ, 10, 2. 

δ 2. ἐτόλμησαν. Βαρρ!. 
προσχωρεῖν νεὶ ἀφέστασϑαι. --- 
καὶ ἅμα τῶν ... πολλούς. 
ϑοααῖθαν αἰΐουα οασβα 4πἃ δίρη- 
ἀδοὶ πιοιΐ δἰηι, Τὰ πο θη πὶ ΘΗ ΪΠῚ 
δὶ τήν ΤῈ [- νώμην ὁρῶν- 
τὲς ἑτοίμην καὶ ἅμα τῶν πρασ- 
σόντων σφίσιν οὐκέτι 
ἀνέντων, ἴα αὐ αἰζουϊ πηθ ΠῚ ὈΓῸ 
ἰπιθγΡ οϑίτα βῖ0 λυ 58 ἀσρ]οχ ὀλί- 
γων τε ὄντων καὶ ὡς τότε ἐμέλ- 
λησὰν ΡΆΥΙ(ΟΙ δίαιιθ Ρυϊουὶ δ[ηι- 
ΡΙίεχ δάϊαηριαν τεκμαιρόμενοι 

ν προυδίδου. δὶς ἰρίταν νοὺ- 
ἰοηάππὶ: 1 Δ αἰ οἱ 4 αἷ Υ 6 Πὶ 
1ρ 515 (1. 6. δρυὰἀ 1Ρ505) δρὶ- 
ἰαθδηΐ, οὰὐπὶ οὐ ῬΦΌΘΟΥΤῸ ΤΙ 
ἱτηροῦῖὶο βία ἀογθηΐ οὐ {10 
ΘΠ ΡΟΥΘ Θατὴ ΠΟ] γὶ οοορΡἰδ5- 
5Βθοηΐ, πΠ0ὴ ἱἰπιρΥυπιἰβογδηΐ, 

(θα ἀθ οαυβᾶ οοπϑέιπι Ρ6Γ56- 
4αθθδηΐιτ). ἴη 400 ἀηἰτηδάνογίθῃ- 
ἀυπὶ δὲ ἀμ οθ 8 πιοπΊθν15 ὀλίγων 
τε ὄντων καὶ ὡς τότε ἐμέλλη- 
σαν ἴηνεῖβο ογάΐπθ τεβρομ 68 
486 6 σοηΐγανῖο ροϑίίᾷ β8ῃὶ 
ἀλλὰ... πολλούς. Τιπεθαπέ 
Θηΐμη, π6 ΘΟηβ.Π 1} 588 μαι βογαπί, 
ααοὰ γτὸπὶ ἴδηι] ϑιιβοθρογδηΐ, δὲ 
τα αἴ ποτὶ νἱ οοοσοιδηΐ, αποᾶ 
Ραπιοοναπὶ ἱΠῚρΡ θυ πὶ Αἰ δοια δηι, 
Αάάεγο ροιογαι βογίριου ααοὰ νουο 
ἀνέντων ορροποΙείιν, 568 οἰπὶ 
Ρυιϊοὶ ρ᾽ὰ πιο θϑίθ ΠΟΙ οὺ ὀα πη 6, 
οπηϊϑβὶς ααοα ΡΘΥ 56 1Π16}Π6 6] Ροϑϑθί. 
Ιη τότε, ἀθ αυο νἱά. δάμη. 1 101, 
Ὡ, δὰ τοηὶ ο. 121 πδυγδίδπι Γ6- 
βρίοι νἱάϊν Αστὴ, Ὅς ἐμέλλησαν. 
(πράσσειν) οἵ. δη. 1 154. Δ. Ὁ 
᾿ἀνεῖναι 51 116 Ὁ 1 129, 8 Ἰϑοίαπὶ 
68. θϑηΐααθ ἀθ Ρεοποιηϊηὶβ σφέ- 
σιν οᾶϑα οὗ, ἀδ βίῃ αὐτοῖς 
αἄη, ΠΠ 98, 1, ἀθ ἴρβ8ο ργοποηλῖηθ 
δάηῃ, 1 20, 1. ἡ 

8 8. πολλῷ ἔτι μάλλον. 
ΟΥ 8ὰ. 1.80;.4 
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ἔπεμψε καὶ πελταστὰς τριακοσίους Χαλκιδέων, 
ἄρχοντά τὲ τῶν ἁπάντων ΠῸολυδαμίδαν. καὶ οἵ 
μὲν τὰ περὶ σφᾶς αὐτούς, ὡς ἐν τάχει παρεσο- 
μένων τῶν ᾿Αϑηναίων, κοινῇ ηὐτρεπίζοντο. 

1 124, Βρασίδας δὲ καὶ Περδίκκας ἐν τούτῳ Βρασίδας δὲ 
ἐπὶ 4 ΣΟ ἐ καὶ Περδίκ- 

στρατεύουσιν ἅμα πὶ ρθραβαῖον τὸ δεύτερον ἐς ας στρατεύ- 
Αύγχον. καὶ ἦγον ὃ μὲν ὧν ἐχράτει Μακεδόνων ουσιν ἐπὶ ̓᾿4ρ- 
τὴν ϑύναμιν καὶ τῶν ἐνοικούντων Ἑλλήνων ὁπλί- ἐμο 
τας, ὃ δὲ πρὸς τοῖς αὐτοῦ περιλοίποις τῶν 1Πε-- " τοὺς μὲν 
λοποννησίων Χαλκιδέας καὶ ᾿ἀκανϑίους καὶ τῶν ἀπο 

5 ἄλλων κατὰ δύναμιν ἑἕχάστων. ξύμπαν δὲ τὸ ΤΙΤΆ τος δὲ 
ὁπλιτικὸν τῶν Ἑλλήνων τρισχίλιοι μάλιστα, ἱππῆς “τες ὙΠ ΤΝ 
δ᾽ οἱ πάντες ἠκολούϑουν ακεδόνων ξὺν Χαλκι- ΡΣ εὐ τσ 

δεῦσιν ὀλίγου ἐς χιλίους, καὶ ἄλλος ὅμιλος ΠΟΙ εν ΤΠ ΟῊ6 
βαρβάρων πολύς. ἐσβαλόντες δὲ ἐς τὴν ᾿ἠρραβαίου 
καὶ εὑρόντες ἀντεστρατοπεδευμένους αὑτοῖς τοὺς 

8 “υγκηστάς, ἀντεκαϑέζοντο καὶ αὐτοί. καὶ ἐχόντων 
τῶν μὲν πεζῶν λόφον ἑἕκατέρωϑεν, πεδίου δὲ τοῖ 
μέσου ὄντος, οἱ ἱππῆς ἐς αὐτὸ καταδραμόντες 

8 4. ἐπγεδείξονας οοἀά. Οἷ, 5ἀ. 84, 1. 
ϑρ. 124. 81 ὀλίγου Ριϊϑοίδη. ΧΥ͂ΠΙ Ρ. 1192 οὐ Βεκκ. Οἱ, 

[πῃ 0.15 Π|88. πη8]6 ὀλίγω. 
8 2. αὑτοῖς ΒΕΚΚ. [Ι͂πῃ ΠηΘΠΙΡγϑηΐβ αὐτοῖς. 

8άη. 

8. 4. ὡς ἐν τάχειπαρεσο- -- πρὸς τοῖς... Πελοπον- 
μένων τῶν 49-., ααοὰ ΑὉΠ6- 
πίθη8685 ΘοΙΘεἶ (ἐν δαϊαςΓ05 
6586 ρυίαγοηΐ, Οἷ, δάμη, 77, 1. 

Ολρ. 124. 81. ἐπὶ ρρα- 
βαῖον τὸ δεύτερον. ὍΓΡΙΟ, 
98. -- Δύγκον. ΟἿ, ᾿θ1ὰ, 8 2 
δάη. -- Πακεδόνων.... Ἑ2- 
λήνων.  ,, Μαοεάοποβ Ἰης Ρεου- 
Βρίουθ ἃ Οτϑθοὶβ ἀἰβυϊ ποι ηταΓ, 
βἰοαῦ ο. 1206 δάδθο ᾿ἰῃπίθυ. Ὀδυθ ΓΟ 5 
γοίδυαπίαυ : Ὡ8ΠῚ τρία αὐυϊάοπι 
565 εχ ἀτδϑεοα εὐ Πυθα 5110 6 
εὐδί, ΡΟΡΌ]5 Ποη ἰΐθτη, ς ΑὙη. 
Οτδθοοῦβ ἴῃ Μαδοθάοηπία Πδθ τα πιο 5 
ὙΠογπιαθ, Ργάηδθ δ᾽ ΟΥΠΠ 416 
οΟΡΡΙἀοΥιπη τηδΥ  ἰπτογιιπὶ Ῥογάϊο- 
86. ΟὈΠΟΧΊΟΓΟΤῚ ᾿πΟῸ] 85 6586 81- 
ὈΠΡΔηαῦ, Μοιμοηᾶθοβ πο ΠῸΠ 
ῬΟΓΠΠΘΥΘ εχ ο. 129 σορηοβοϊ (ΕΓ, 

νησέων. ἘΣ γῊ1Π|6 5θρίϊπρ θη 5 
(σἱὰ. ο. 718) αἀυϊηροηίοβ ϑοίοπθῃ 
τηϊβαγδί (νὰ. 128, 4), 8105 ποη- 
ὨᾺ}105 ἔογίαββθ Αἶἶοὶ ἴῃ Ργϑθϑίαϊο 
Το αυογαί. --τ οὗ πάντες. Οἵ, 
Μαιῃ. αν. 8. 266. --- ἀλέγου 
ἐς. Ῥὲ ὀλέγου φεποῖῖνο ἀθβοίυΐε 
ΡΟ νἱά. Ψὶρ. Ρ. 115. Μδΐῃ. 

ξ 8ὅ δάη, ἢ, ἀθδ Θοπἰαποίῖ8 
ὀὐ τ ἐς δά, 8, 0. -- τῶν 
βαρβάρων. Θ1η6 ἀυδῖο ΘΟΥ ΠῚ, 
ααἱϊ Μαοράοηϊθιβ 5001} οὐ βυθίθοίῖ 
ογδηΐί. Ὑ|α, ΠΕ 99. 
8 ῶ, ἀντεκαϑέξοντο καὶ 

αὐτοί. ϑιπη τον Ν᾽ 6, 8. 
δ 9. τῶ»... πεξῶν. Ὁ 1ὰ5- 

416 ΘΧΘΓΟΙ (5, 1. ΠΟΘβίδ ΠῚ ΘΟΥΓΌΤῚ- 
488 ἀν ΕΥΒΔΥΤΟΓ ΠῚ, -ο πεδίου 

ον ὄντος. Μεῖθα τοῦ μέσου 
Βυθϊδοίπι αποὰ νοσϑίι βαηΐ, 
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ἱππομάχησαν πρῶτα ἀμφοτέρων, ἔπειτα δὲ καὶ 
ὁ Βρασίδας καὶ ὃ Περδίκκας, προελϑόντων πρό- 
τερον ἀπὸ τοῦ λόφου μετὰ τῶν ἱππέων τῶν 4υγ- 
κηστῶν ὁπλιτῶν καὶ ἑτοίμων ὄντων μάχεσϑαι. 
ἀντεπαγαγόντες καὶ αὐτοὶ ξυνέβαλον καὶ ἔτρεψαν “᾿ 
τοὺς Δυγκηστάς, καὶ πολλοὺς μὲν διέφϑειραν, οἵ 
δὲ λοιποὶ διαφυγόντες πρὸς τὰ μετέωρα ἡσύχα- 
δον. μετὰ δὲ τοῦτο τροπαῖον στήσαντες δύο μὲν 
ἢ τρεῖς ἡμέρας ἐπέσχον, τοὺς ᾿Ιλλυριοὺς μένοντες, 
οὗ ἔτυχον τῷ Περδίκκᾳ μισϑοῦ μέλλοντες ἥξειν" 
ἔπειτα ὃ Περδίχκας ἐβούλετο προϊέναι ἐπὶ τὰς 
τοῦ ᾿ἀρραβαίου κώμας καὶ μὴ καϑῆσϑαι, Βρασί- 
δας δὲ τῆς τε Μένδης περιορώμενος, μὴ τῶν 
᾿4ϑηναίων πρότερον ἐπιπλευσάντων τι πάϑῃ, καὶ 
ἅμα τῶν ᾿Ιλλυριῶν οὐ παρόντων, οὐ πρόϑυμος ἦν, 

καὶ τῶν Ἰλ- ἀλλὰ ἀναχωρεῖν μάλλον. 
ἐρει νμστε: 128. Καὶ ἐν τούτῳ διαφερομένων αὐτῶν ἦγ- 
μὲν Μακεδό- γέλϑη ὅτι καὶ οἵ Ἰλλυριοὶ (υετ᾽ ᾿᾿ρραβαίου, ,ζρο- 
ἘΔ πμῶς δόντες Περδίκκαν, γεγένηνται" ὥστε ἤδη ἀμφο- 
Βρασίδας δὲ τέροις μὲν δοκοῖν ἀναχωρεῖν. διὰ τὸ δέος αὖ- 
Πρ πον τῶν; ὄντων ἀνϑρώπων μαχίμων, κυρωϑὲν δὲ 
καὶ ϑαρσύ- οὐδὲν ἐκ τῆς διαφορᾶς ὁπηνίκα χρὴ ὁρμᾶσϑαι, 

γεν  μυχτός τὲ ἐπιγενομένης, οἵ μὲν Μακεδόνες καὶ 

8. 8. διαφεύγοντες οοαα. ἙἘπιοπᾷ. Μεϊπεϊς, ἴῃ Ηδτηι. ΠῚ Ρ, 867. 
οὔ 351. ὃ... 191...3. 

αρ. 19ὅ. 8 1. καὶ οἷ. Καὶ οτ. αι. Η, Μοβᾳυ, ΒΕΕΚ. 
Οὗ, δάη. 

πέδιου Ρυδϑαϊοαύαμα, --- ἀμφο- ὙΥὙΠῚ 48,4. Νοη ἰρίταν Ορτι5 6586 
τέρων εχ ἵππης πομηΐῃο ΒΡ νἀ θίαν ᾿Μοϊποκῖ! οοηϊδοίατα προ- 
ἄρ ὦν, ΟΥὮἨ «δάπο ΠῚ ΤΟΣ τὸ ορώμενος (πετπι. ΠῚ ρ. 867). 
ἀντεπαγαγόντες ΞΙῊΣ ΕΣ Οἱ, ἐπιστρέφεσϑαι. Βοβροπάθῃς 
ἐβαλον. Οἵ. Μαια, αν. 8 49ὅῦ,Θ νοῦοὸ πἰβ γϑῦῦᾶ καὶ ἅμα .--- 
1. Εολοπι ροτγιίποι ἐπέσχον 84. παρόντων. Οἷ «ἅη. 1 6, 1. 
οἱϑ 4. μισϑοῦ. Οἱ. Μαιμ. 6 Μοϑηᾶδ Βυδβιδηὶ τϑοίθ ἄννι- 

8 8θ4 εΥ 60,2. -- καϑ- ΕΠ ἀοοοὶ ο6. 129, 
ΑΝ Οἱ, ἀάη. ΠῚ 88 εχίν. 
τῆς Μένδης περιορώμ ε- 
ν»ος]} εὐλαβούμενος περὶ αὖ- 
τῆς, κηδόμενος. ὅοιο]. ἢοο 
νογθαπη, αὐ ΤΏοΙη. Μὰρ. Ρ. 810, 
19 ἀοοοί, ἀντὶ τοῦ φροντίζω 
γενικῇ συντασσόμενον, 511} 
ΒΘηϊθητῖἃ ΟἿ ΠῚ ὅπως ᾿ὰποΐαπη δϑΐ 

.195.,.,3 τ στὸ σιν ἃ 
ΦΉΣ ΩΝ, Π|ΙγτῖΟ5. ΠΟ0η. 
δοίη πο δἀνθηίατοβ 6886, 568 
οὐἴαπὶ ἀθϑουῖο ἘΝ ἡ που δα 
Αὐ μα θ αθὰ πὶ 56 ΔΡΡΙΙο 8556. 
-- ὥστε οοἰδοιοῖ οἰπὶ ψοΡθὶ5 
οἵ Μακεδόνες ... ἐχώρουν ἐπὶ 
οἴκου. --- δοκοῦν ... κυρῶ- 
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πλῆϑος τῶν βαρβάρων εὐθὺς φοβηϑέν- 
τὲς. ὅπερ φιλεῖ μεγάλα στρατόπεδα, ἀσαφῶς 
ἐκπλήγνυσθαι, καὶ νομίσαντες πολλαπλασίους 
μὲν ἢ ἦλϑον ἐπιέναι, ὅσον δὲ οὔπω παρεῖναι, 
καταστάντες ἐς αἰφνίδιον φυγὴν ἐχώρουν ἐπ᾽ 
οἴκου, καὶ τὸν Περδίκκαν τὸ πρῶτον οὐχ αἰσϑα- 
ψόμενον, ὡς ἔγνω, ἠνάγκασαν πρὶν τὸν Βρασί- 
δὰαν ἰδεῖν (ἄπωθεν γὰρ πολὺ ἀλλήλων ἐστρατο- 
πεδείοντο) προαπελϑεῖν. Βρασίδας δὲ ἅμα τῇ 
ἕῳ ὡς εἶδε τοὺς Μακεδόνας προανακεχωρηκότας 
τούς τε ᾿Ιλλυριοὺς καὶ τὸν ᾿ἀρραβαῖον μέλλοντας 
ἐπιέναι, 

ἄπωϑεν. ἄποϑεν (Ἱ. 
Ὦ. εὐ Ε. δοοράμπηί. 

{ΠΤ  : 
σῇ. 58, ΠΙΡῚΤΙ 

’ 

ξυναγαγὼν καὶ αὐτὸς ἐς τετράγωνον τά- 

τη, ΒΕΚΚ., δὰ αιο5β 126,6 

8 2. προκεχωρηκπότας [ἰὈτῖ, ηἰἶδὶ ααοᾶ προσκεχωρηκπότας ΑΥ. 
ἢν. θη. Ἐπηθπα. Ηενινοια, Θιυὰ, Τπυθ, Ρ. Θ0 τηόπεηβ ἴτὰ ἀθπιὰπὶ 
τοῖα βϑαυὶ καὶ αὐτὸς. 
φήσει 128, 4 εἰ 54, 112, 9, 

ϑέν. Οὗ Μαιι. 8 δθ4. 
Κυυορ, 8 ὅθ, 9 δάη. "ἢ -- τὸ 
πλῆϑος τῶν βαρβάρων. Οἱ. 
124, 1 εὐ ἰδ] δάη. --- ὅπερ 
φιλεῖμεγάλα στρατόπεδα. 
ΘΙ πλ α πῇ Ἔχ ρ απὶ ὙΠ 80, 8 
ἔρϑγυμη 5ἰπηῖ]ε οϑύ ὙἹ 88, ᾽δ) 
οϑβίθηαὶ ̓ς οχ νογθο, 400 Ρτοποπιθῆ 
τεϑρίοϊαί, βΈπογ  ΟΓο τὰ α8 481 
ΒΟΙΟΠ 6 ΠῚ 5 θϑ αἰ οη ἀΔ ΠῚ 6586, αἵ 
ἽΠ|Ὸ γίγνεσθαι, 5. ἢσοο ἴοοο 
πάσχειν. Νεαὺθ ταΐΠ 5 πα 14 6 ΠῚ 
τηδηϊίναπι ἐχπλήγνυσθαι εχ- 
ῬΙϊοδιϊν πὶ 6558 ϑρρᾶγεῖ. ὅ81ο αἱ 
Βοϊού, αιοὰ 5οἰεοῖ, δρυά 1,Αιἰ- 
Π05. ΥΙὰ, Ὀγάκθην. δά. Τἰν. ΨΙ 
84, ὅ. ΚιῖιΖ. οἱ ,ἔ δον. δὰ. 88]. 
ἈΠ. ὁ. 39, Οἵ, ὡς εἴωϑε ἀρυᾶ 
ϑομδοῖ, δὰ ΡιΙυΐί, Υ̓' ρ. 39. δὲ 
ΘΡΕΧαροϑὶ νἱά. Μϑίι}, αν. 8 476. 
Κυπερ. ἀντ. 8 δὅ7, 10 δάη. 7. 51]- 
ΤΩΣ τον Τὰν. ΧΧΙῚ 61, πὶ {γιιβίγα 
Πδοβογαηΐ. Ἐνγανῖς Βοσπῃ, ϑ'γηί, 
298. -- σαφῶς ἐκπλήγνυ- 
σϑαι. ,,Ευϊαβπιοάϊὶ ἰθΥΓΟΓΕ5, 
4005 Πανικά, Πανικοὺς ϑορύ- 
βους εἰ Πανικὰ δείματα νοςδηϊ 

. διενοεῖτο ἀναχωρεῖν. Οὲ προαναχω- 

ατδθοὶ [οἵ. γΑ]οκ, δὰ ἨΗεγοδοί. 
ΙΝ 203], Αδμίτι ἀσαφῶς, ἰὰ οβί 
ἀδήλου οὔσης τῆς αἰτίας, 
ΘΧϑυοῖθ5 ἱποϊάπηΐ,,,, αὐομηοάο 
εὐ Ῥαυβαηΐὶαβ Χ 28 ἸΟΣΓΌΓ5. {Π05 
ἀπὸ αἰτίας οὐδεμιᾶς εἰ 56}0]. 
ΒΥ Π6Β]1 μηδεμιᾶς αἰτίας 
προφανείσης ΟΥ̓ ἀϊουητ.“ Πα Κ. 
ἘΧΘΙΊρ ΠῚ Γεὶ ἰῃν θη ΪΘπιὰ5 ΝΠ 80. 
᾿Ἐκπλήγνυσθαι, «ιοὰ 410] ποῃ 
νἱἀθίυῦ οχίαγθ, Αἰ οϊβίαγαμη. οἵ 
Ἰεχ ΘΟ ϑ ἃ ΡΟ πη νϑίθγυ πὶ (δϑβίϊ- 
ΤᾺ 8. 88115 ΟΟΠΠΥπιδίαγ, --- 
ὅσον οὔπω. ἙἘοάεπι πιοᾶο ΥἹΙ 
84,9. ΟΥ, ΝΊΕ;, Ρ- 181 εὐ ἂβ 8ὶ- 
ταῦ! ἴουπιαϊα ὅσον οὐ 1 860,1 
δάῃ. εὐ ΠῚ 96, 8. -- πρὲν 
τὸν Βρασίδὰν ἐδεῖν] πρὶν 
διαλεχϑῆναι τῷ Βρασίδᾳ. 
56801. ΟἿ, Ηεπιβίθυ. δὰ Τμιοῖ, 
Ὁ 14]. 6. ΙΧ οἱ ΧΧΙ͂ΨΝ, το ατνδο- 
ΘΠ ἐντυγχάνειν οἱ Τιαηᾶ νὶ- 
56ΓΘ οὐ ΘοηνθηΐΓα 8|146Π|. 
82. καὶ αὐτός τταϊεοία πηι, δὰ 

διενοεῖτο ἀναχωρεῖν τοίθγθη δ, 
--τετράγωνοντάξιν. Πλαί- 
σιον Δρρεϊαίυν ΨῚ 67, 1 οἱ ὙΠ 
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ξιν τοὺς ὁπλίτας καὶ τὸν ψιλὸν ὅμιλον ἐς μέσον 
λαβὼν διενοεῖτο ἀναχωρεῖν. ἐχδρόμους δέ, εἴ πῃ 

προσβάλλοιεν αὐτοῖς, ἔταξε τοὺς νεωτάτους, καὶ 

αὐτὸς λογάδας ἔχων τριακοσίους τελευταῖος 
γνώμην εἶχεν ὑποχωρῶν τοῖς τῶν ἐναντίων πρό-- 
τοις προδκεισομένοις ἀνθιστάμενος ἀμύνεσϑαι. 
πρὶν τοὶς πολεμίους ἐγγὺς εἶναι. 

καὶ 
ὡς διὰ ταχέων 

παρεχελεύσατο τοῖς στρατιώταις τοιάδε. 
1260. » Εὐὲ μὲν μὴ ὑπώπτευον, ἄνδρες 11ελο-- 

ποννήσιοι, ὑμᾶς τῷ τὲ μεμονῶσϑαι καὶ ὅτι βάρ- 
βαροι οἱ ἐπιόντες καὶ πολλοὶ ἔκπληξιν ἔχειν, οὐκ 
ἂν ὁμοίως διδαχὴν ἅμα τῇ παρακελεύσει ἐποιού-- 

μην. νῦν δὲ πρὸς μὲν τὴν ἀπόλειψιν τῶν ἣμε- 
τέρων καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐναντίων βραχεῖ ὑπο- 
μνήματι καὶ 
πείϑειν. 

παραινέσει 
ἀγαϑοῖς γὰρ εἶναι ὑμῖν προσήκει τα 

τὰ μέγιστα πειράσομαι 3 

πολέμια οὐ διὰ ξυμμάχων παρουσίαν ἕχάστοτε, 
9 Ἁ 3 ᾽ , 3 δ ᾿ " “-» 
ἀλλὰ δι οἰκείαν ἀρετὴν, καὶ μηδὲν πλῆϑος πε- 
φοβῆσϑαι ἑτέρων, οἵ γε μηδὲ ἀπὲ πολιτειῶν τοι-- 

18, Ὧ, αιοα ἰάοπι ῃἷς π}}}}ὰ ἢ6- 
οοβϑιίαίθ ΓΘροπθΘ νας Ηοννετά, 
διπα, Το. ᾿. θθα--- ἐς μέσον 
λαβώ ν. ΑἸϊυὶ ἐντὸς ποιεῖσϑαι. 
γιὰ; ΥἹ ΟἿ, 1. οἱ δάῃ, ἸΙ 88, ὅ. 
6 δυίΐθυ!ο οπιίββο οἵ, δάῃ, Η 
81, 8. 

8 8. ἐκδρόμους. ΗἸἰ ἴῃ 
δρταΐηθ αυδάγαϊο ἰίὰ ν᾽ ἀοηίαν ἀΪ5- 
ῬοΒὶυΪ 6586, υὐ Ρ6Γ ρᾶγνδ ἰπίθυ- 
γ}18 γεἰϊοια Ροββθηΐ ΘΧθιυρον, Πἰἃ 
ὁονίθ ἴῃ πᾶν]! δοῖθ ΠῚ 88, ὅ ἴα- 
οἴπμη οβί, --- γνώμην εἶχεν. 
Οἵ, δά, ῃ 80, ὅ. 

8 4. ἢ ΘΝ ταχέων. Οἱ. 
8δάη. 96, 1. 

Οὰρ. 196. Τε πυΐμβ οτδιϊοηὶβ 
παίπτα ππηϊνοῖβὰ οοηΐ. ΒΟΠ]088. 
ΟοηΒρ. ᾿ἰβί, ἀπῖν, 1 2 ῥ. 142 56. 

8 1. ὅτι βάρβαροι οἵ 
ἐπιόντες. Νεοῖθυῃ εἰμί ροβί 
οοπϊαποίίζοποβ αἀαοαὰθ ἰηίογἀ απ 
Οὐ ἀοορας Μαιι, αν, 8 806, 
8, Οὗ Υὶ 76, 8. Ιά6πὶ ἔδοὶϊι Ταοὶ- 
ἴ.8. ιᾶ. Βοοῖι. Ἴοχ, Τδοεῖν. 

"ν ΕΚ ΗΝ ἘΣ 
Οοπϊαποιῖο Ὠαΐο μέν νοϑροηάθπθ 
8 8 ἴῃ γον δ βαρβάρους δέ 5ι- 
φαυΐταν. 

ἀἃ5 Ὀγθνὶίον 8. 2 τοϑροηᾶθί, θᾶγ τος 
θᾶΓΟῸΒ. ΠΟ 6856 πηρίπιθ π 05. ἔπιβ1118. 
ἃ 8. 8 ἀβαι8 δα οχίνοιηδπη ογϑῖῖο- 
πθῖι οβίθηαϊι. Πρός ναϊεὶ αποᾶ 
διιϊποὶ δᾶ, ῬΕΡΘΝ [8 
Μαῖ, αὐ, ὃ ὅ91, - βρα- 
χεῖ ΠΛ Ως καὶ παρ- 
αἰνέσει, ἰ. 6. βραχείᾳ διδαχῇ 
καὶ παρακπελεύσει. (οἵ, Π 88, 1), 
Ηἶδ᾽ ᾳαοᾶ ὑπόμνημα ΠῸῚ αὐδθ- 
νὶβ εδὲ διδαχή, 5864 εἷυβ, ααυϊ 
ἉΠ1ΟὰΪ τοπὶ ΠΟίΔΠ],. 418 ΠῚ ΟὈΙ 8 
ἐδ, ἰπ πιθηιουϊδπὶ γράϊρὶυ, Οἵ, 
9ῦ, 1. 
ὑαν ΘΠ ἰΑ015 ἀγαθοῖς. 
οῶν, ὑπόμνημα νου ὶ8 οἵ γὲ 
ὦν Ἀρατεῖν. ὯΙ 

8 2. ἀγαϑοῖς ... προσ- ᾿ 
ἥκει. ΟΥ, 1Π|89,2, -- τὰ πο- τ 
λέμια. ΟἹ, δᾶμ. 80, 8. -- οὔ 

“πρὸς μέν. 

Αᾷ τὴν ἀπόλειψιν... Σ 
καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐν. Βναβὶ- 

Παραΐνεσις Ὠϊο ὍΡΩΝ " 
εἰ δτες 



ΕΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (ΙΥ 128. 1360.) 225 

οὕτων ἥκετε, ἐν αἷς οὐ πολλοὶ ὀλίγων ἄρχουσιν, 
ἀλλὰ πλειόνων μᾶλλον ἐλάσσους, οὐκ ἄλλῳ τινὶ 
χτησάμενοι τὴν δυναστείαν ἢ τῷ μαχόμενοι κρα- 

τεῖν. βαρβάρους δὲ οἷς νῦν ἀπειρίᾳ δέδιτε, μα- 
ϑεῖν χρή. ἐξ ὧν τε προηγώνισϑε τοῖς ἡϊωκελ ζει 
αὐτῶν χαὶ ἀφ᾽ ὧν ἐγὼ εἰχάζω τὲ καὶ ἄλλων 
ἀκοῇ ἐπίσταμαι, οὐ δεινοὺς ἐσομένους. καὶ γὰρ 

,(Ὅδρ. 126. 8 8. εἰκάζω. Ιῃ ῥ] αν πιὶβ εὐ ορεϊπιῖβ Π] ΘΠ Δ 5 
᾿εὐκάξων. Ετ ογοαϊἀουὶώ υϊά6πὶ 8Π14 15. οῦ ἰάθο θιπὶ ἐπίσταμαι 
ψΘΙθΟ ουὐπίπηϑὶ Ρο556, αυΐα 6Χ δαάϊίο ἀκοῇ Ἀρρᾶγθδὺ πὸπ ἂς νϑιᾶ 
506 πιὰ ΔΘ], ατ86 ἔΆπηα ποη τη 5 ῬδΓΘίιν ἡ τη ΘΟηϊθοίαγα. 56 
ἀκοῇ ἐπίστασθαι γϑοία αἰοὶ αταδοοβ Εχ δύ μηαβϑα οοπμβίαι (οἴ, δάπ.), 
εἰδέναι δαΐοπη οἱ εἰκάξειν οοηίγατία ροπαηῖαγ, Οἱ, ΡΙαῦ. ΑἸοὶθ. 
Ι ο, 4 εχιν. εῦὺ οἶδα, καὶ οὐκ εἰκάζω, Χεη, Οομηπιθηι. ΠῚ 6, 
11 μηκέτι εἰκάξωμεν, ἀλλ᾽ ἤδη εἰδῶμεν, εἰ πὸ ΡΙΜΙΟΒορ 
5011 δδὸ αἰ] ΘΠ 6 αἰδιϊπϑογα νἱἀδδηίιν, Τῆιο. ΥἹ 92, ὅ τὰ μὲν 
᾿Δϑηναίων οἶδα, τὰ δ᾽ “ὑμέτερα ἥκαξον, Τγουγρ. Ο, Ἶμβοον. ὁ. 9 
οὖὗκ... εἰχάξοντας, λΊ τς εἰδότας. 
Ρ- 211. 

γᾶ (0 χη; 61. 1)... (ἐγ, οἷς 
: λάσσους, 4αϊρΡ8 

ὉΤᾺ πΠ6 ἃ οἰν᾿ιαιϊθι5 απἰ- 
ἀπὲ Ργοξθοι! β᾽υῖβ ἰὰ σοπ- 
Βυϊ{π|ι15,. αὖ Δ] γι πὶ πη ἰτ-- 
ἀϊπθῖη {ἰτηθαι}8Β, ΟΠ ἰπ οἷ ΠΟῚ 
τῇ αΠτ| Ρδ ἃ 615 ἱπηρεν επί, 564 
Ρίατιθα5β ροίϊα5 ΡδυΟΙ ΟΥΘ68. 
Οὐπη ραίοαὶ δὰ τοιούτων εορὶ- 
ἰδῃάτιηὶ 6586. ὥστε πλῆϑος πε- 
φοβῆσϑαι ἑτέρων, ΠΟη ροίοϑβι 
εοάθῃ ἐν αἷς ὑ δου δία ἔΆ]58 
οβί ΒΌΒΡΙΟΙΟ ΘΟΓΆΠ, αἱ, αὐ ΠοΟ 
ἤδλι, οὐ α«ποὰ 5θαυίταν. ἀοογα 
γοϊαπί, 6. περϑίϊοηβ μηδέ οἵ, 
δάῃ. 92, 4, ἀδ ΡΓΟΠΟΠΊΪη 6 τοἰαιῖνο 
ΘΔ 58 ΠῚ ΔΙδγθπία άπ. 20, 4. 

᾿΄ Η τι 
βαρβάρους δὲ οὺς 

εδιτε, 405 νΕΓῸ ΠῈΠΟ, 
4υοα θαγθανὶ βαηΐ, {ἰπηοϑίρ, 
αγαν!ουΐβ Ορροβίουἷθ ὀδαβᾶ 
(οὗ, δὰ πρὸς μέν 8 1) βαρβά- 
ρους. ἴῃ ἰηϊίῖο ΘΟἸ]Οὐδύαπη 65ῖ, -- 
ἘΞ ν,,..., αὐτῶν. Ὧν ρτὸ 
ῬΙΘηἰουθα8. ἐκείνων ἅ ροβίϊαπι 
ἐβί, εἰ ἃ προηγώνισϑε 60, ᾳυοὰ 
ἀγῶνά τινα ἀγωνίζεσθαι ΟΘταροὶ 

Α44. ϑίδριν, Τῇ65. 1Π 

αἰσαη , 5815 ἘΧρ]οϑηίαν, 51. δια- 
γωνίξεσϑαι. ταῦτα Χρη. γι, 1 
2, 12, τοσαῦτα μάχεσϑαι Τησο. 
ΥΠ ἐν 8. Ῥεϊηπάθ οἵ ῆακεδό- 
νες αὐτῶν βοπᾶπίὶ οἷ, ααἱ 6Χ 
1115 Μαῤθράοπμθβ. βιπί, Οἱ 
δα. ΤΥ 61, 1, Μδοράοποβ δαυίθῃ 
ἃ αταθοὶβ δάθο ΡΒ Πρρὶ οὐ Ποπιο- 
5. Π 6 η15 ἰθπηρουῖθυθ ἴῃ θαγρᾶ- 
Υἶβ ΠΗΙΠΘΓΑΙΟ5. 6556. ΠΟΙΙΒΒΙ ΠῚ ΠῚ 
ΘΒ  56η- 5. 1- Προαγω- 
νίξεσϑαί τινι, ἰὰ εβϑύ πρότερον 
ἀγωνίξεσϑαι πρός τινα, ὁοη1- 
ῬᾶΡδΡΪ ροβϑιιηῦ οαπη ψ6}}}15 προ- 
κινδυνεῦσαι τῷ βαρβάρῳ 1 18. 
Βεβρίοῖταν δυίθηι δὰ 194, 3 πᾶΥ- 
γαίᾷ : ὩΔΠῚ ΤΥΠΟοβία5 6558 Νίδοε- 
ἀοῃέβ νἱάϊηυβ 1 99. ΙΝ 88; 
αὐτῶν ῬΙΟΠΟΙΉΪΠΘ Δπθ πὶ ῬΓΆΘΙΟΥ 
05 ΠΙγεΙΙ ΘΟΠΕΙ ΘΠ ΠΡ, -- ὅλ- 
λῶν ἀκοῇ ἐπέσταμαι. 51- 
ΤΉ ΠΘΡ ὙΠ 48, 8 ἄλλων ἐπι- 
τιμήσει ἀκούοντας, ὨἶδΒὶ ᾳυοᾷ Πἷο 
ἄλλων φσεπεοιΐναβ δϑὺ βυθίθοιίνιιβ. 
Ἐγαδβίτα “Μεΐπε, ἴῃ Ηδφντη. ρ. 5607 
ἄλλως. Ὅε ἀκοῇ εἰδέναι, ἐπί- 
στασϑαι οἵ. 1 1 ΝΙ 17, 6. 
ὅ8, 8, δῦ, 1. 60, 1 ΜΠ 81. Σ 
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ὅσα μὲν τῷ ὄντι ἀσϑενῆ ὄντα τῶν πολεμίων δό- 
κῆσιν ἔχει. ἰσχύος; διδαχὴ ἀληϑὴς προσγενομένη 
περὶ αὐτῶν ἐϑάρσυνε μᾶλλον τοὺς ἀμυνομένους" 
οἷς δὲ βεβαίως τι πρόσεστιν ἀγαϑόν, μὴ προ- 
εἰδώς τις ἂν αὐτοῖς τολμηρότερον προσφέροιτο. 
οὗτοι δὲ τὴν μέλλησιν μὲν ἔχουσι τοῖς ἀπείροις ὅ 

καὶ γὰρ πλήϑει ὄψεως δεινοὶ καὶ βοῆς 
μεγέϑει ἀφόρητοι, ἥ τὲ διὰ κενῆς ἐπανάσεισις τῶν 
ὅπλων ἔχει τινὰ δήλωσιν ἀπειλῆς. 
τοῖς ὑπομένουσιν αὐτὰ οὐχ ὁμοῖοι" 
ξιν ἔχοντες αἰσχυνϑεῖεν ἂν λιπεῖν τινὰ χώραν 

φοβεράν" 

4. ὅσα... περὶ αὐτῶν. 
Οἷ. δάῃ, 1 22, Ἱ οἱ δάμη, ΠῚ 18, 
ὅ οἱ ἱπῖγα 128, 1. Υ 98, -- δόκη. 
σιν ἔχει. 6 ποπιῖπε νἱὰ. δᾶη. 
Π 8, 2, ἀθ νεῦρο δᾶαῃ. 11 41, ὃ. 
-- ἐθάρσυνε Δουίϑειδ δδί θθῃ-. 
Βυρίυαϊπἰ5. Οἶ. ἄπ. ΠῚ 48, 6. --- 
αὐτοῖς. Οἱ, δάη. 1Π 13, ὃ: 
-- ἀμυνομένους. ἀμυνου- 
μένους τηᾶν αἱ Κναθρ.; : 868 οὗ 
ἀμυνόμενοι ΟἸμηἷηο δᾶνϑθυ- 
Β4Υ11 ν᾽ ἀθηταν 6856. --- τολμη- 
ρότερον, δυάδοϊᾳβ (ᾳυδπι 51] 
βἀοοίαβ ἔδυ 10). 
ὃ ὅ. οὗτοι δὲ .. φοβε- 

ράν. ,.,. 6. οὗτοι δὲ, ἐν ὦ 
μέλλουσι (μθο τηϑηῈ5 ΘΟΙΒΘΓΙΉΪ), 
τ. ἁ. φοβεροί εἰσι.“ ἀοτι1, δι 
ἰρῖιαν ἢ μέλλησις οχΒρδοίδ- 
εἶο (περ οιι5), ἔπη Ρ 6 πη ἀ 65 ἴτῃ- 
ῬΡείαβ, ἂν Ηδδοῖ. ἱπιογρνγοίδίαγ. 
--πλήϑει ὄψεως. ,Απαρ]]- 
τυὰἀϊηπθ βρεθοίδου!δ (ᾳπυοᾶ 
οοηΐοτία δοῖθ5 ργδθῦεθδι)“. 
Ποῦ. αἀ ὅορῃ. Αἱ, 196, ἀποθῖῃ 
ῬΓΟ οχίμοπηῖϊβ αὐοα ἱτητηδηϊὶ- 
ἰδΔί6 ΘΟΥΡΟΥα Ια ρΥδοθοπὶ ἀϊ- 
οογ ἀδθυΐϊδθθ ΠπΊΟΧ νἱάθθίτηιιβ. 
Οανο π6 Π8πὶ Ἀπ ρ] άπ 6 πὶ 608 - 
ἔμηαβ οὔπὶ ὄψεως λαμπρό- 
τητι ΥἹ 81, 06. Πλῆϑος ἰυίον- 
ἄστη 6886 μέγεϑος νἱάἀϊπηι8 δᾶ 
1 70, ὅ.ἁ Νοβθ: ἄυγοῖ ἀδ8 
Μαβϑβοηθαῖίθ ἰἴἰἢγθ5 Αη- 
ὈΠ10}18. Νο αυἱ5 Μεϊποκὶὶ 
(Πδεγηι, ΠΙ ρ, 867) εὐ Ἠδυινογάθηὶ 

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦῊΗΣ Δ, ρκας΄. 

προσμῖξαι δὲ 
οὔτε γὰρ τά- 

(Θά, Τῆυο, Ρ. 66) σοπὶθοίαγδτῃ 
ἀηϑείᾳ ἰᾶοο ρτοθαπᾶδπι ρυϊοῖ, 
αποὰ πο ἀθ τυ! εξαϊηθ ΒΘ 
ΟΥΠΐη0 ΠοΥΪ πραπθαΐ, φποηΐδιη ἀδ 
δα ρυίογα πυΐϊὰ8θ ϑδαϊιουίαι ομΐβ 
Ῥᾶγία (8 1 εὐ 2) ἀϊοίαπι 51}, τηο- 
ΠΘΠλ118 ΠῸῚ ἀ8 πη ἰαἀἴη 6 μἷο ἀρ, 
βορὰ ἀβ διηιρία βρβϑθοῖβ, αυδηὶ ἴπὶ- 
τηϑηἶὰ ὈΔΓΘΆΓΟΥ ΠΏ ΘΟΥΡΟοΡἃ Πᾶ- 
Βοδηϊ. Οἵ, ΝΠ 44, 2 τὴν μὲν 
ὄψιν τοῦ σώματος δι. Ολ55. θίοῃυ. 
ΧΧΧΥΗΙ 40, ὅ μὴ, γάρ τοι 
μῇτε τήν ὁρμὴν αὐτῶν μήτε 
τὸ μέγεϑος ἢ τῶν σωμάτων 3 

ἢ τῆς βοῆς φοβηϑῆτε. --ἤ 
τε... τῶν ὅπλων. ϑ᾿ τ το ἡ 
ἃρυάὰ Τήν. ΧΧΧΥΠΙ͂ 17 αυ8- 
ἰἰοηὐῖαπι βουίᾶ ἴῃ ρδίγι απιοὃὔὕ 
αὐαθηάδηι, ΠΟΤ ὨοΟΥΓΘη- 
ἀπ πη ΔΒ ΟΥαπὶ οΥθρ᾽ ἐατη οἵ 
ΨΠ10 ἀγα οὐ απ ἃ ο᾽ θαι ο ἢ ΘΠ, 
ν 8 ἃ ΠῚ] ΟΟΙΏΙΙΘΙΏΟΥΔΙΪ ἀοοθηΐ 
ἰπιορρυθίθβ. ΑἸέογα ἔουπηα!α ργον-ς 
5115. Πυΐο γοβροπᾶοι. Ζιὰ κενῆς 
ΘῃΪπῇ οϑὺ ἀϊοθπὰϊ σοπὰβ δἀν θυ δ], 
αὐ ἐκ καινῆς ΠῚ 92, 6, δάάδοιος 
ἀππηὶ οἷἰβ, ἀθ φυϊθυβ Τηίοιβοι. αν. 
8 818, 7υ αοὶν, οὐ εἶς ροβὲ αὐτὶ 
οαϊαπῦ. ΡΥῸ δάϊθοίϊνο Ροβίζαμη,. 
-- αὐτά. ΤΥθβ. 1185 τ88. ψϑυ 8. 
πλήϑει... τῶν ὅπλων βιρηϊῆ- 
οαία8. --- οὔτε γὰρ... βια- 
ξόμενοι. Νερδιίο δὰ ἰοίᾶπιῦ 
Βθη θη 8: οὐ θὰ ἂἀθ οϑιιδᾶ βίπια! 
δα ρανιϊοϊρίαμπι οἱ δὰ γϑυθ απ βαϊ- 
πη Ρουθ ποι. Οἷ. Μϑμλ. ἀθ 
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βιαζόμενοι, ἥ τε φυγὴ καὶ ἣ ἔφοδος αὐτῶν ἴσην 
ἔχουσα δόξαν τοῖ καλοῦ ἀνεξέλεγκτον καὶ τὸ 
ἀνδρεῖον ἔχει (αὐτοκράτωρ δὲ μάχη μάλιστ᾽ ἂν 
καὶ πρόφασιν τοῦ σῴζεσϑαί τινι πρεπόντως πο- 
οἰσειε). τοῦ τε ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν πιστότερον τὸ 
ἐκφοβήσειν ὑμᾶς ἀκινδύνως ἡγοῦνται" ἐκείνῳ γὰρ 
ἂν πρὸ τοιτου 

βραχὺ ὄν, 

ἐχρῶντο. 
προὐπάρχον δεινὸν ἀπ᾽ 

» Ψ Α 3 » , ει 

ὄψει δὲ καὶ ἀκοῇ κατασπέρχον. ο 
ὑπομείναντες ἐπιφερόμενον καί, 

σαφῶς τὲ πᾶν τὸ 

αὐτῶν ὁρᾶτε ἔργῳ μὲν 

ὅταν καιρὸς ἦ; 

κόσμῳ καὶ τάξει αὖϑις ὑπαγαγόντες, ἔς τὲ τὸ 
ἀσφαλὲς ϑᾶσσον ἀφίξεσϑε καὶ γνώσεσϑε τὸ λοι- 
πὸν ὅτι οἱ τοιοῦτοι ὄχλοι τοῖς μὲν τὴν πρώτην 
ἔφοδον δεξαμένοις ἄπωϑεν ἀπειλαῖς τὸ ἀνδρεῖον 

ἢ ὅ, ὑμᾶς Ιἰδιῖ Ιοπσο Ρ]ανῖμηϊ δὲ οριηνϊ, νυ ϊβὸ ἡμᾶς. ΝΠ 
᾿αἶπ|8. Δα ποσί 1 Ἶβ ’060 ΟΥΔΙΟΥ ρυἷπηᾶ, 568 υὐίᾳιο, βΒθοαηἊα ρΡοΡΒοιἃ 
ΡΙΌΓΑΙ δ. αὐϊέαν, 

506πι. ἀπὸ κοινοῦ ρΡ. 14 54. οἱ 
δάη, 1 141, 06. 5116 πὶ 6556 ἀ6- 
ΒΟΥ ρ ΟΠ 6 ΠῚ (ἀΘΥ ΠῚ ἢ ΟΥ̓] ΡΌΡη86, 
αυδη ἀοὐ (ἀουπηδηΐοιβ ἀρὰ Το, 
Ἄπη. Π| 14, δαπιοηού ἰδὲ Πιἰρβῖαβ. 
ΟΥ, οἰἴαπι Οδ68. Β. ο, 1.44, Αρυὰ 
αταθοθοβ οοπίιᾶ 060 δδᾶβδυθ 
ἰὰΓρΡ6 ΟΧἰβιϊπηδίιΠ 6556 ἀοοοί 
ΒΙοοπηῖ,, βῖσαι ἀ6 ΒοιηδΠὶ5 ΕΑΌΥῚ 
«ἃ 541. δι. οὁ..9, -- ἤ τε φυ- 
γὴ ... τοῦ καλοῦ. ΟἿ. Τας. 
Ηΐβι. 112 οχίν, οἱ ἀθιμη. ο. Ἰθνν εν: 
ἀνεξέλεγκτον ἔχει, 
ουΐαπὶ Γονγυϊτα αἰ πο γοἰΐη- 
ααἰ ποὴ ΡΓΟΡαίδπι 86 ἰη- 
σογίαηη. 6 ἀνεξέλ. νοοβ εἴ, 
δαμπού, Τ 21, 1, [Ιὰ δυίϊθη οππη- 
τἰδίμπα, φυοὰ Βα.) πὶ ᾿πίϑυ- 
ΡΟϑ᾽ ἘΠ 0 6 ΠῚ τὴ αἰᾶν ἽΠ5., αὐ νου 
ἘΌΘΟΥ Ἐρέτ ἢ ἡγοῦνται ΟΥΠῚ 5πρ6- 
ΥἹΟΥ͂ ιι5 ἀρίϊι8 ΘΟ δονοαηί, --- 
αὐτοκράτωρ μάχη, Ρυρπηδ, 
ἴῃ αὖυδ υὑπυβαυΐϊδαιδ ΓΘ ΠῚ 
Β80 ΔΥνὶίναίι σονϊί, Ροιΐ, 
ΟἿ, δάη. τον 4 εὐ Μαι. ἅτ, 
8. 112. δάη. 2, -- πρεπόντως, 
βίπθ ἱρηοιηϊηΐα, οαπὶ σῴξε- 
σϑαι ἴαηρο οἱ Ἰηΐνα ἀκινδύνως 
ἴα} ἐχφοβήσειν. --Ἠ ἐκφοβή- 

ΤΒυογαϊαϊθ ὙΟ], 11. ϑ'ϑοί. 11. 

σειν, ΟΠ ΔΙΪ ρου ον τ οἴδοοι ε. 
οΥ. ΒΘΡΏΝ, 5γηῖ. Ρ. 800. -- 
ἐκείνῳ γὰρ ἂν... ἐχρῶν- 
το. ΒαΡρΙ. εἰ μὴ πιστότερον 
τὸ ἐκφοβήσειν ἡγοῦντο, οἱ οἵ, 
ΘΠ ΓΚΘΊΝΗΣ τ Θ΄ ὙΟΣΡΡΥ 
ΙΝ 584. 8. 

8 6. πᾶν τὸ... αὐτῶν, 
αυϊάᾳαυϊὰ, ἰΘΥΓΟΥΪ8Β δηίθἃ 
(πρὸ τοῦ ἐς χεῖρας ἐλϑεῖν) Ὁ 
δ1Β Ἰπδη ἀϊ ταν ΞΞ κατὰ 
σπέρχον. αϊοι ἀὐσοῦο, ἰπ- 
ΘΟ 556Γ6, (δα 4αθπὶ ἢπΐπ5. νϑυὶ 
δ πὶ 1ΠΠ5ἰγαπά τη] ἴῃ Βίθρῃ. 
ΤΠ865. πον, θθη6 ΘΟΠΙρΔΓΔΗΪΙΙΝ 
γῦθα ΙΟΒ6Ρ|1:: ΒΒ. 1 ν΄ 2, 4). 
Οὐπι δυίοπι κατασπέρχειν τινά 
ἀἰεδίαν, ὄψει οἱ ἀκοῇ βαηί ἀὰ- 
ΕἸΝῚ ΤΠ γι θηΐ, -- κόσμῳ καὶ 
τάξει. ΟΓ, 54. ΠῚ 108, 8. οἱ 
δάη. 1Π 1], 9, -- ὑπαγαγόν- 
ΦΈΟ, 1598. ὑποχωρήσαντες. Οἵ. 
Υ 10, 8, ἼΗΙ 10, 23. Μαιΐιν. αν. 
8 49ῦ, 1, -- ΕΔ ΠΣ ΤῊΣ Ὲ 
ἐπικομποῦσι. ΝΆΠ4 αἰἤοι!- 
(85 ἴῃ ἀμοθιβ ἀδιϊνὶβ οϑύ ἢ 
Θοα πὶ νυ) 0 ἱπηοιβ,, 5ὶ ρυϊου πὶ 
ΡΓῸ ἀαίύϊνο ἱπβίγατηθηι, δἰ θυ τι πη 
ΡΓῸ 60 ἀδιῖγο πιοάϊ δοοὶρὶβ, ἀδ 

1ὅ 
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μελλήσει ᾿ἐπικομποῦσιν. οἱ δ᾽ ἂν εἴξωσιν αὐτοῖς, 
κατὰ πόδας τὸ εὔψυχον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ὀξεῖς ἐν-- 
δείκνυνται." 

121. Τοιαῦτα ὃ Βρασίδας παραινέσας ὑπῆγε 
ΦΑΜΕΝ τὸ στράτευμα. οἱ δὲ βάρβαροι ἰδόντες πολλῇ βοῇ 
οἱ πολλοὶ καὶ ϑορύβῳ προσέκειντο, νομίσαντες φεύγειν ΤΕ 

τέλια αὐτὸν καὶ καταλαβόντες διαφϑερεῖν. καὶ ὡς αὐὖ--: 
ταν στενόν τοῖς αἵ τὲ ἐκδρομαὶ ὅπῃ προσπίπτοιεν ἀπήντων 
ΤΑΝ Ἰρρυδαα καὶ αὐτὸς ἔχων “τοὺς λογάδας ἐπικειμένους ὑφ- 

ίστατο. τῇ τὲ πρώτῃ ὀρ) παρὰ γνώμην ἀντεστησαν 

καὶ τὸ λοιπὸν ἐπιφερομένους μὲν δεχόμενοι ἠμύ-- 
νοντο, ἡσυχαζόντων δὲ αὐτοὶ ὑπεχώρουν. τότε 
δὴ τῶν μετὰ τοῦ Βρασίδου ᾿Ελλήνων ἐν τῇ εὐρυ- 
χωρίᾳ οἵ πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἀπέσχοντο, μέρος 

τούτου δὲ 

δρ. 127. 8 1, διαφϑεέρειν οοἀά. Θ6α τὸ8. ζαθανὶ τΕΙΠΡΟΥῚΒ 
ἐβὶ βοαὰθ αἰδενι ἃ φεύγειν. Οὗ, ϑί8}}}. Θυδοβί. στᾶπὶ. ἢ. 8. 

αὰο αἰχὶς Κυύιορ, αν. ὃ 48, 1ὅ 
απ. 158. Οἱ, 1, ἃ, αάπ, 20 εἰ δάῃ. 
87, 8. Ἔν ταῖς ἀπειλαῖς πᾶν 
τὸ φοβερὸν διακενῆς ἐπικομ- 

ἀπειλαὶς οἱ ἐν τῶ ἀσφαλεὶ 
ὃ εἧς Ἰιοτηα 8 τὸ ἀνδρεῖον οὗ 
το εὔψυχον, φοηίγαυία μελλήσει 
εἰ κατὰ πόδας. Ρυδθίθνθα ὁρ - 

ποῦσιν ὙΠυογάϊἀοπὶ ἰπηϊϊαίαθ. ΡΟΠαηίαν οἱ δ᾽ ἂν εἴξωσιν αὐ- 
βουῖρϑὶι Ὅῖο 185. ΧΧΧΙΧ 46 τοῖς μᾶτὶ ἰοθὺ τοῖς .. . δεξα- 
ἐν, υὧὐ νϊάοιαν, ἀδ 500 δάάθηβ, μένοις. 
Βαανα νοοδθυατη ἐπικομπεῖν, 
ἰδοῖανθ, ἱεραὶ ΥἼΠ 81, 8 ἰεο]- ὕδρ. 197. 8 1. ὑπῆγε, ρΡε- 
(τ. --ὀ κατὰ πόδας ... ἐν- ἀεδιοπεῖπι τοἀποεθ δαί. 
δείκνυνται. (Οορῃοβοριὶβ Σ 
οἰπβηιοᾶϊ {πν}085) 6 γνοε- 8. 3. αἵ τὲ ἐκδρομαί] οἵ 
βΒιϊρῖὶο (βεοαία58) [οσγίύϊταἀϊὶ- τεταγμένοι δηλονότι πρὸς τὸ 
ἢ 6 ΠῚ, (ιπ|} ἴπ ὑατο (5ϊπι), ἐκτρέχειν [1326, 8]. 801101. ,,Γ{ἃ 
ΔΙΔΟΥῸ5. οδίθπάρθνο, ἴὴ)6 ἴου-. ἴῃ Ῥυοχὶπιο (δρ. τὴν κύκλωσιν 
πιϊαὰ κατὰ πόδας Ὅοθιυ. ὁοπη- ἴάθ πὰ γα]οὶ ία 6 τοὺς τεταγμέ- 
Ρᾶγαῦ ΠῚ 38, 2 πολλοὺς κατὰ 
πόδας  αἵροῦντες ἄνϑρωποι 
ποδώκεις, υδὶ οἵ, δάη., ΚΟ θ4, δἰ βη!βοδηῖ ΟΓ1ἃ 55 6πὶ ἃ τὴ ὁ ΟΥ Ὁ ΠῚ, 
8. ὙἼΠΙ 17, 8. Τυπὶ ἱπίουργθίεβ ααὶ ογαηὺ ἐπιπλέοντες.“ Αστῃ. 
᾿ιδοβοῦαην ἴῃ 60, 4ποὰ ὀξεῖς ᾿6- -- ,ἐπικειμένους 501}. αὖ- 
δ᾽ταγ, ΠΟῚ ὀξέως. Δενῖά, Ζαπρὶ, τούς (τοὺς πολεμίους). -- τῇ 
αν. [,Αἱ, 8 082. οι. δὰ ΤὰοὌ. τὲ πρώτῃ θἴο, ΘΟ] “ΒΡ οΥ- 
Αριῖο, ρΡ. 204 54. εὖ δάηῃ. δὰ β8ὰᾶ, ὕυβ5 ἰἴυηρε. -- ἀντέστησαν. 
Π|. 89, ὅ. Ψ', 66.,.3ι. ΒοΟϑινδηιο οοΣΣυμπεριέλαβεν ἐνταῦϑα τῷ 

νους πρὸς τὸ κυκλοῦσϑαι δίαιιο 
ΨΠΙ 102, 2 τῷ φιλίῳ ἐπίπλῳ 

ηϊπηδ αν ον 5. ἢ Π00 οὐ ΒῸρΡΘΡΙΟΥΘ 
ἴῃ οἶβο ἰθγηᾶ 510] γΟΒΡΟΠρΓΟ Ϊπ - 
γοῦβ0. οὐάϊπο: βδ᾽ πη} ἄπωϑεν 

ἀριϑμῷ καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ 
τοῦ Βρασίδου λογάδας.“ Φού- 
κπαρι Οἵ, δα, ἘΠ ΟΣ ΑΙ 
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δέ τι καταλιπόντες αὐτοῖς ἐπακολουϑοῦν προσ- 
βάλλειν, οἵ λοιποὶ χωρήσαντες δρόμῳ ἐπί τε 
τοὺς φεύγοντας τῶν Μακεδόνων οἷς ἐντύχοιεν 
ἔχτεινον καὶ τὴν ἐσβολήν, ἥ ἐστι μεταξὺ δυοῖν 
λόφοιν στενὴ ἐς τὴν ᾿Ἱφραβαίου, φϑάσαντες προ- 
κατέλαβον, εἰδότες οὐκ οὖσαν ἄλλην τῷ Βρα. 
σίδᾳ ἀναχώρησιν. καὶ προσιόντος αὐτοῦ ἐς αὐὖ- 

τὸ ἤδη τὸ ἄπορον τῆς ὁδοῦ κυκλοῦνται ὡς ἀπο- 
ληψόμενοι. 

1928. το. ϑὲ γνοὺς προεῖπε τοῖς μεθ᾽ αὑτοῦ Βρασίδας δὲ 

τριακοσίοις, ὃν ὦετο μὐζιλὸν ἂν ἕλεῖν τῶν λόφων, ἶκτλρν τος 
χωρήσαντας πρὸς αὐτὸν δρόμῳ ὡς τάχιστα ἕκα-- οἱ στρατιῶ- 
στος δύναται ἄνευ τάξεως, πειρᾶσαι ἀπ᾽ αὐτοῦ ἧι, τέ τα λείαν ποι- 

ἐχχροῦσαι τοὺς ἤδη ἐπόντας βαρβάρους, πρὶν καὶ οὔνται τὰ 
Μακεδόνων. 

σὰρ. 128. 8 1. 
Μ, Ψαι. Η. Μοβαιι. πὶ 

μετ᾽ αὐτοῦ (455. Απυρ. 6]. εμ. Τ. Ρα]. 1. 
γυϊραίατη οαπὶ ΒΕΚΚΘΓΟ γὑαϑίϊ 6 ΠΊῸ5. 

ἐπιόντας οοἀὰ. Ὁΐ. ΓῸΠΕ 

καταλιπόντες. ἴ)6 ποπιϊὶπᾶ- 
εἶνο οἵ, δά. αὐ λογιξόμενοι 18, 
4. -- προσβάλλειν. Ὅδ ἰη- 
Πηϊῖνο ὁ. αἀη. 1ΠΠ| 40, 6. -- 
χωρήσαντές τε. Ἢ Ρανι- 
οα]α6 οοἸ]οοδίϊομο πὰ 6 γθρβίθπαδ, 
αποὰ Βουρίου. Ρυῖπο ἵπ δἰοτῸ 
τηθπιθτο καὶ ἐπὶ τὴν ἐσβολήν 
αἀἸοίανιβ ογαῖ, νἱὰ, “84Δη. 1 160. ΠῚ 
80, 2. 81,2. -- τὴν ἐσβολήν. 
ΟΕ δάπ. ἸΠ 112, Ἢ ΙΝ 99: 2: 
-- στενὴ ἐς τὴν ᾽4ρρ. Ἂν. 
ἰθπάθ ΠουτΠῚ νϑγθον πὶ ὑγαϊθοιϊο- 
θα] ἴῃ ΘΗ ΠΠς αὐ ΠῚ ΤΟΙ Ϊ Ἰ1Π1. 
Οὗ, Κτυερ. τ, 8 51, 12. Κιιρρ. 
σὺ 5 8. 552 εὐ δάη. ὙΠ 48, 4. 
--  φϑάσαντες προκατ- 
ἘΔ ΒΟΙ ΡΥ πἴΞ ΠῚ 119. 1 
ἔφϑασαν προκαταλαβόντες. ΟἿἁ 
Π ὅ2, 4. Βϑ ἰίὰ οορ᾽ί ΠἀΔΠὶ 
6558 Ασγποϊάθβ ἀοοοί, αὐ ΠΤ γησο- 
βίαϑ ἴδιιοθοθ:ὐ ἰδπὶ ἰηβϑάϊββα οἱ 
Βηιϑβίάᾳ δοοθάθηϊ 601}65 αὐρὶ πα τ 
ΟΟΟΌΡαΙΘ οὖ ἃ ἰθῦσο ἱπο] βι1 
ΟΠΊΠΪΠΟ ἰπίθυ οί ρογθ ρΆΓ8886 5ία- 
ἀπᾶτηι5. -- προσιόντος αὖ- 
τοῦ. Οἵ «ἀπ. ΠῚ 18,17. --- κυ- 
κλοῦνται, οἰτοιυπιοϊβίπηῖϊ, 

πῃ οἰ ρίαν οἰγ σα πινδηὶτ 6. ΟἹ, 
ν 9.58. ΗΠΕΒΙ ὦ: 

ὕάρ. 128, 8 Τ, αὐτόν ται- 
515 τεϊδιῖνο γΘΒροπάθί, υἱ 126, 4. 
-- ἐπόντας εκ ΟΟΠἰΘοιαγᾶ 50}}- 
Ρϑἴπηαβ. [ἡ 11 γ1Β τη88, ἐπιόντας, 
απο Ἔχοιβ85 αυϊά πη δῖο, τπὖ θᾶτ- 
ὈΔΓῸΒ δῦ ΡΥΪ15 αυϊάθπὶ) ἴδιιοο8β 
ἰπίου ἀμποβ 601165 (6. 127 οχιν.) 
β᾽1τᾶ5. 5611 ν8]}6 πὶ Οὐουρᾶ556, 868 
πη ἀθΠΠ ΠῚ ᾿ρ5ῈΠῚ ᾿πΠ51ΠΔ 566 η- 
ΒΌΓΟΒ [556 δῦ, ααδ Ποίπηδπϊ 
Βϑηϊθητα δϑί, ΘΟ] ]Πθι18. Ῥυϊὰ5. οὐ- 
οαραιβ απὸ δάθο ἰοηρὶαβ οοοαγ- 
γἶβ88 Ῥϑὶοροππ 5118 ἀἰοαβ. ὅδε 
ΟαΠΊ ὈΑΥθδυΪ αἰήδαπθ γαιοηθ ηἰ- 
τηΐϊϑθ βία! {186 δι σιαηταν π6Ὸ ᾿ἶῸ 
ῬΓΟΡίον δἀάϊταπι ἤδη οἱ 4αοη Δ πὶ 
ἀδ Ρρπα ποηάππΠὶ ΘΟΠΊΠΊ558 ἀρὶ- 
ὑπ ναϊθαὶ οᾷ ὀχοιβαίίο, αὰ8ἃ ὁ. 
1851 (υὶ οἵ, 534.) νυ]ραία ἃ Κυιο- 
σοτοὸ ἀοίοηαϊταν, τηδχίπηθ δα θη 
ΡΓΟΡίον γουθᾶ, ΠΝ βίδεϊπι βθοιῃ- 
ἰὰν, ἐκράτησαν τῶν ἐπὶ τοῦ 
λόφου Ρτδοίογοπάσην Γαϊν ἐπόν- 
τας, ααοά οεἰδπὶ νου 5. πλείονα 
κύκλωσιν αὐτόσε προσμῖξαι 
ρογίο δὰ βιροῦιθ κυχκλοῦνται 
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Περδίκκας 
οὖν Πελο- 
ποννησίων 
ἀπαλλάσσε- τοῦ 
σϑαι προϑυ- 

μεῖται. 

298 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ρκη΄. ρκϑ. 

τὴν πλείονα κίκλωσιν σφῶν αὐτόσε προσμῖξαι. 
καὶ οἵ μὲν προσπεσόντες ἐκράτησάν τὲ τῶν ἐπὶ 

λόφου, καὶ ἡἣ “πλείων ἤϑη στρατιὰ τῶν Ἑλλή- 
νῶν ῥᾷον πρὸς αὐτὸν ἐπορεύοντο" οὗ γὰρ βάρ- 
βαροι καὶ ἐφοβήϑησαν, τῆς τροπῆς αὐτοῖς ἐνταῦϑα 
γενομένης σφῶν ἀπὸ τοῖ μετεώρου, καὶ ἐς τὸ 
πλεῖον οὐκέτ᾽ ἐπηχολούϑουν, νομίζοντες καὶ ἐν 
μεϑορίοις εἶναι αὐτοὺς ἤδη καὶ διαπεφευγέναι. 
Βρασίδας δὲ ὡς ἀντελάβετο τῶν μετεώρων, κατὰ 
ἀσφάλειαν μᾶλλον ἰὼν αὐθημερὸν ἀφικνεῖται. ἐς 
“ἄρνισαν πρῶτον τῆς Περδίκκου ἀρχῆς. καὶ αὐτοὶ 
ὀργιζόμενοι οἵ στρατιῶται τῇ προαναχωρήσει τῶν 
Μακεδόνων, ὅσοις ἐνέτυχον κατὰ “τὴν ὁδὸν ἕεύ- 

4 

ΠΕ αὐτῶν βοεικοῖς ῇ εἴ τινι σκεύει ἐκπεπτωκότι, : 

οἷα ἕν νυκχτερινῇ καὶ φοβερᾷ ἀναχωρήσει εἰκὸς ἦν 

8 8, ἴάρνισαν Ὁ. Ε.., νυ]ροὸ ἌἌρνισσαν. Οἱ, Ἠοτοάϊδη. ΠΡ. 449. 

τ βρ οἰ θη 0118. ΘΟΤΠὨ]Θ ἢ ἀ Δ ιι1), Οἴιπὴ 
τὸ κυκλοῦσϑ'αι 6011 5 οσουρᾶ- 
ι.5. εἴἴδβοίυτη 6558 δὰ οδριΐ βιρ6- 
τἶιβ νἱἀουΐπηιιβ. -- πρὶν καὶ 

προσμῖξαι) πρὶν τοὺς 
πολλοὺς τῶν κυκλοῦν [τοοίϊα8 
κυκλοῦσθαι) τοὺς “Δακεδαιμο- 
ψίους μελλόντων παρεῖναι. 
5601. Σιφῶν ἰρίυαν δὰ 1μδοοάδε- 
γΠ0ηἷ05 ϑρθοίαί, κύκλωσιν δυςθπι 
6556. ΠΟΠΊΘη ΔΒ Γδοί ΠῚ ῬΓῸ 60η- 
ογθίο, αυοα ἀϊοπηΐ, ροϑβιίαχμη νἱα]- 
105 δὰ 1217, Ὡ, ΤπίοΡρυθίαγα ἜΓρΡῸ : 
ῬΥΪυ Βα δ πὶ Το ΠῸ ΤΠ ΘΓ 15 
(ὈΑγθδυουισα), α αἱ 'ρΡ805 οἷτ- 
Οαπηγ οη αι 5 ο556, 60 60η- 
νοητοῦ (νοὶ ργορυῖθ 60 86- 
οοϑϑιβϑοί; οἵ δᾶη. 98, 1). 

8.2. τῆς τροπῆς ἐν. μὲ- 
τεώρου. ΟΕ} αὐτοῖς οἱ σ ῶν 
τοί δά τῆς τροπῆς γενομένης 
ΘΓ] ΟΥ5, ΟΠ οΘηθίϊν 5. ἰπαϊοοί 
4αἱ Γι ρσουὶηΐ, ἀδίϊν5 δύο, 4π0- 
ΓαΠῚ ἱπίθυ ΓΘ Υῦ 608 ΠῸπ ἔμρουο, 
416 πὶ ἀδιϊναπι οοτηπηοάϊ [οἱ ἰη- 
Θομ 041} νοὶ οὐ ϊοαπὶ νοοδηί, "ἢ 
ἩλδΟκ. 9 Εβι δαίθπι ποίδίι 
ἀἰϊρηυπη ΘΧΘΡΙ ΠῚ ἀδὰ8 Παϊὰ5 
ἀδιϊνὶ ἰὰπὶ ἰῃ δάῃ, δὰ ΠΙ 98, 1 

1Ππιδίτα, Αὐτοῖς γενομένης 
ΡΓΟΥΒῸΒ ἰάθτῃ γαϊθηῦ δίααθ ἰδόν- 
τες γενομένην, εὐ οὐυπὶ ἰία αὖ- 
τοῖς, 5ϊ νἱπὶ νυ θΟΓ ΠῚ γοϑρίοὶ- 
τπι8,, Β.θΙούπὶ ΘΗ δ 1 50, 
σφῶν δὰ ἰὰ ρου πθη8 δρίο βεαυϊ- 
(αν. Ατ, - ἐς τὸ πλεῖον, 
ἘΠῚ Τα ΟΕ ΙΒ Ὶ: 

ΣΞΣ ὠντελάβετο. ΟἿ, ᾶπ. 
ΠῚ 22, 8. -- ἐς ἀρνισαν ... 
ἀρχῆς. Πρῶτον δάνενθῖο ρυἱπιᾶ 
γουῦᾶ ῬΓΟΧΙμΪ ΟΡ. ΓΟΒΡΟΠᾶΘΓΘ 
νἱαἰυ ΚΊβίθηι. "Αρνισα τῆς ... ἀρ- 
χῆς ἴϊὰ ἀϊοία 5Βαπι πὖ 5᾽ π᾿ πηὰ 78, 
6. ,»Ηπαΐὰβ. ορρ᾽ αϊ πα}}8. νϑίθραμι 
πιθηηϊηἰν ρυδοίου ποβίσαμι οἱ Ριο- 
Ἰοπῖαθαμη, ααἱ ἴῃ Τα }}5. τὸ- 
Ροβυῖΐ, δ 4111} υϑοίϊιιθ δὰ Ευϊβο- 
παι [Πποᾶϊο Τ)]θυπδ}}} ἢ., αἱ 
Ῥοὺ Ῥαβοηϊᾶπη {Ππ|6η5 ἴῃ ᾿Αχίπηι 
οἀϊυαν,’ ἈΝ ἃ55. ΟἿ, 1ωοδκ, τνδθο, 
Βορί. ΠΠ| ῥ. 818 54. 

8 4, αὐτοί, 5ὰὺ0 Βροπίθ, 
πο ἰα858ὶ ἃ Βνδβίάδ, ΟἿ. δάπ, 
ΠῚ θὅ, 2. 1Υ̓ 4, 1. -- ἢ εἴ τινι. 
βοροῖο ἐνέτυχον, οὐ. οἵ, Μδιι. 

8 Ο17, 19... -- φοβερᾷ, 
ΕΣ ΟΥ, Βορῃ. ΟἩ, 158. 



ὅ 

μὲ 

[Ὁ 

ΕΤΟΣ 1. ΘΕΡΟΣ. (ΙΥ̓ 128. 129.) 229 

ξυμβῆναι, τὰ μὲν ὑπολύοντες κατέκοπτον, τῶν 
δὲ οἰκείωσιν ἐποιοῦντο. ἀπὸ τούτου τὲ πρῶτον 
Περδίκκας Βρασίδαν τε πολέμιον ἐνόμισε καὶ ἐς 
τὸ λοιπὸν Πελοποννησίων 
᾿Αϑηναίους οὐ ξύνηϑες μῖσος εἶχε, 

τῇ μὲν γνώμῃ δι᾿ 
τῷ δὲ ἀναγ- 

καίῳ ξυμφόρῳ διαστὰς ἔπρασσεν ὅτῳ τρόπῳ τά- 
χιστα τοῖς μὲν ξυμβήσεται, 

Βρασίδας δὲ ἀναχωρήσας ἔκ Ἰρε τος Αϑηναῖοι δὲ 
στόλον ἔπεμ- 

420. 
τῶν δὲ ἀπαλλάξεται. 

ἐς Τορώνην καταλαμβάνει ᾿᾿ϑηναίους Μένδην ἤδη 

ὑπὸ γὰρ τὸν 

8 ὅ. τῶν δὲ ἀναγκαίων ξυμφόρων διαναστάς οοἀ. Οἵ, αἅη. 

8 ὅ. Ὄπ λλϑς ἀρ ηαρὶς τῇ 
μὲν γνώμῃ ... εἔχε. Ῥοτγίιβ 
βῖο ἱπιθυρυθίαϊβ δϑι: ἀπῖπιο 60π- 
οορὶν [τϑούϊὰ8. 4160 81] οαἱτιπὶ 
ἴῃ ΡεΙοροπ ποβίοβ, ΠῸΠπ σοη- 
Βιρίατη ᾿ΠΠπὰ αὐϊά6η) ρτο- 
Ρίοσ Αὐμοπΐθηβε5 (ᾳυο8 
Θτανἰββϑίτη θα οὐ δΥ ἃ). 564 οἸΠΊ 
᾿ᾶθο βθηϊθηίία οἷ, αἀπδ6 βθαυλίαν, 
Ρᾶγραμ γθοίθ ΟρΡροπϑίαν, δἷβ ἰηίθυ- 
Ρυθδα8Β γϑοθηίουῖθαβ, ααἱ τῇ 
γνώμῃ οὐπὶ οὐ ξύνηϑ'ες γογ}}5 
ἰαπραμῃί, δαβιρ υ]απά πὶ νἱά θέαν. 
Τάθηῃ ἴθοῖς 4α! 4 6πὶ Δ ΠῚ ΒΈΘρ]Ν. ἴῃ 
ΤΠ658. ν. μῖσος, 568 δι᾽ .4ϑη- 
ναΐους νοΕΥθα πηΐηι8. ἀρίθ ΟΠῚ 
οοίουῖβ σοπίπηχίι, --- τῷ δὲ ... 
διαστά ς. ΤλΌτοΥ πε ΠΙ ΘΠΊ ΟΥΪΆΤη, 
αὐδπὶ ἱπιογργοία πίασ : Π 60 65858- 
ΥἾ15. 851}15 οΟΙμ πη 415 (4αΐθι5 
δα ΡΘΙΟρΡΟππθβίου πηι ρϑγί65 {γ8Π|6- 
θαι) ἀδν οὶ οὐΐβ, ποὸπ σοπαὶ- 
ὨΔΠῚ 6586 ἰγϊθὰ8 ροΟΙϊΒΒ᾽ ΠῚ ΠῚ 
οδπι515. ΠΟθΪ5. Ῥουβυδβίπηιβ, Ρυὶ- 
ΤΠ} ΠῚ ΘΠΪ πη ἀραοβὶ αποἀ 6χ δάγθυβο 
τῇ μὲν γνώμῃ νοΥὺϊβ ἀρίο τϑ- 
ϑρομάθαί, ἀοθίπαθ διαναστῆναι 
ΠοΟ ἀπὸ ἰοθοὸ ἃ ΤΊ... δαβιθ᾽τατη 
ἀρυα 4105 βουὶρίουτοβ (βαηὶ διι- 
ἰ6Π1 Ῥοϑίθγὶ ουβ δοίαι8) ὑθῖααθ 
ΟΧΒαΡ ρθη ἀϊ νἱηὶ ἢδθθὺ πραὰδ 
56 118} ΘΟ ΠῚΊ οΘη οἰἶν ο ΘΟηἰ πηρὶίαν, 
ἰὴ δὶ ἰρϑὶ 4 ἰηϊουργθίδιϊο 

Ρυρπαῖ, ἀαοπῃίαηη ΘΟΙ ΠΟ ἀδ δαί 
ΠΟ Δογοπαππαπίαν δὺΐ πα}}ἃ 
ΘΟΡῸΠῚ εβί προθβϑίίαβ, {Π δαίθπι 
Μδάνὶρὶὶ (Αἀν. οΥἶί, 1 ρ. 828) 
ΘΠ ΘΠ ἀ ΔΙ] ΟΠ 6 ΠῚ ῬΓΟθΆγΘπλ.8, ἰπη- 
ῬΥΪΠ.18 50 Π ΟΠ] ϑίαθ ἱπιουργθίδι!οπ8 
ἕνεκεν τοῦ ἀναγκαίου συμφέ- 
θοντος ΘΟΠΙπιΟῖϊ 511Π|185., ΑἸΙΘΠῚ 
τῷ ἀναγκαίῳ ξυμφόρῳ ἰεο᾽85856 
Ῥεουβρισαθτη θϑί, Νραῖθ αὐδιϊπδη- 
ἄστη 6588 ἀπχίπηιβ, ααἷπ οἰϊδτη 
διαστάς, ἀθ αοὸ |ΠΠΔ ἀπρθιίανὶι, 
γΘΟΙΡΘοη8 (424ᾺἈᾺυ ὉΪβΒ ροβίίο 
ἰδοίπθτη εβοὶ ΖΠΑΆΝ4Α), ουηὶ οἃ 
απ πἷο παρ θτητ5 ποίϊοπο δεανα- 
στῆναι φΡτεραϊίαπι 6556 π}}15 
ΘΧΘΠΊΡ]ΪΒ ΘΟ ΠΊΔΥ6 ῬΟΒΒΘΠΊΙΒ, 
Αἰᾳαθ ὁαπὶ βθηίθητ8 6 σΟηΐοΥπιὰ- 
ἰοη6 βῖο οὐἵβ 585 ΘΟΠΡΤΕΪ ΑἸ ορα 
ΒΟΠΟΙΙΟΥ ΠῚ ΧΡ ΠΙοαύο Ρυϊουϊ {Π| 
δαϊαποία: διὰ τὴν ἀνάγκην 
συμφέρειν νομίσας. μισεῖν τοὺς 
“ακεδαιμονίους, ἀποστὰς διε- 
πράττετο πῶς ᾿4ϑηναίοις μὲν 
φίλος ἔσται, “ακεδαιμονίων 
δὲ ἀπαλλάξεται. ἈΒαΙ ΐδπ ἃ- 
ὑπ 5 ἰσίίαν οϑὺ Ῥϑγάϊοοαβ ἃ Ῥεῖο- 
ΡοπηΕβ 5 προθβδϑᾶῦϊᾶ οοπ- 
τηοάϊ 581 γαϊϊΐοπθ ἃ Βγαβίάα 
εἰιβαιιθ δχογοῖίι οοηἑοπιρίϊ (οἴ, 
124, 4. 128, 

Οἀρ. 129. ΟἿ. Πιοά. ΧΙῚ 12. 
-- 82. ὑπὸ τὸν... . Μύγκῳ. 

ψαν ἐπὶ Μιὲν- 
ἔχοντας, καὶ αὐτοῦ ἡσυχάζων. ἐς μὲν τὴν 1Παλλή-- δὴν καὶ Σκι- 

νὴν ἀδύνατος ἤδη ἐνόμιξεν εἶναι διαβὰς τιμωρεῖν 
τὴν δὲ Τορώνην ἐν φυλακῇ εἶχεν. 

᾽ ἀφικομένοις 



κουροι ἀντι- 
τάσσονται, 

καὶ τῇ πρω- 
τῃῇ ἡμέρᾳ 

καλῶς ἀγωνί- 
ἕξονται. 

5930 ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΞΥΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ρχϑ΄. οἍ΄. 

αὐτὸν χρόνον τοῖς ἐν τῇ ύγκῳ ἐξέπλευσαν ἐπί 
,τὲ τὴν Μένδην καὶ τὴν Σκιώνην οὗ ᾿Αϑηναῖοι, 
ὥσπερ παρεσκευάζοντο, ναυσὶ μὲν πεντήκοντα, ὧν 
ἦσαν δέκα Χῖαι. ὁπλίταις δὲ χιλίοις ἑαυτῶν καὶ 
τοξόταις ἑξακοσίοις καὶ Θρᾳξὶ μισϑωτοῖς χιλίοις 
καὶ ἄλλοις τῶν αὐτόϑεν ξυμμάχων πελτασταῖς" 
ἐστρατήγει δὲ Νικίας ὃ Νικηράτου καὶ Νικόστρα- 
τος ὃ “ιειτρέφους. ἄραντες δὲ ἐκ ΠΙΟοτειδαίας 

ταῖς ναυσὶ καὶ σχόντες κατὰ τὸ Ποσειδώνιον 

ἐχώρουν ἐς τοὺς δῆηενδαίους. οἱ δ᾽ αὐτοί τε καὶ 
Σκιωναίων τριακόσιοι βεβοηϑηκότες [ΠΙ|ελοποννη-- 
σίων τὲ οἵ ἐπίκουροι. ξύμπαντες δὲ ἑπτακόσιοι 
ὁπλῖται. καὶ ΠΠολυδαμίδας ὁ ἄρχων αὐτῶν. ἔτυ- 
χον ἐξεστρατοπεδευμένοι ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ λό- 

(ἀρ. 129. ὃ 2. “ειιτρέφους ἰθὲι. Οὐ κα. ΜΠ 0 
8 8, οἵ δ᾽ αὐτοί. 4᾽ ΒΕΚΚΟΙ οχ ορί{π||5 Πἰργῖβ τη585. Εἰϊβῖο 

αὐϊάεπι ἰάθο ἀἰβρ!ίοθαι, αφαοά ροβί δέ ρδυ]Π 5ρ6} βιθβιβίθηά τη οὐ νὶν- 
δσαΐϊα ροηθπάδ οβϑί; βθα οιἰϊδπὶ 8|1ὰ βχθιηρῖα ϑροβίγορῃϊ ἃπίε σοτη πᾶ 
δρυὰ ΤΠ. Γδρθυϊαη(Γ, Οἵ 194... ΠΕ ΑΘ. 1.0. ὙΠ. 

ἐστρατοπεδευμένοι Ν αι. Ρα!. Ἠ. Οὗ δᾶη. 

ϑ.Ἰπ|8], ΝΠ Εοάδηι τηοᾶο ἀϊοίῃπι, 410 ΒΌΡΓὰ 
101, 8. ἢὲ Τγπθο οἴ, άπ. 88, 
οἷ, "- παοεσκευάξοντο. νἱα, 

,. 122 οχίν, -- τῶν αὐτόϑεν 
ξυμμάχων. ο]. 6. τῶν ἐπὶ 
Θράκης. Αὐτόϑεν, εχ τορὶο- 
πὲ. π01 165 ραγθυδηύιν,. Οἱ, 
ΠῚ ᾿΄. ἋΞΊΆ γῇ, Εχ ἢΐβ Μοιῃοηδοὶ 
ΠΟΠαϊ δι} ὃ. 4. 

8 8. σχόντες κατὰ. Οἵ, 
αὔῃ. 1 110, 4. --ὀ ΟΠοσειδ ὦ- 
νιον, ,ἾΝοὴ ρΡαΐο 5ἰρηϊβοανα 
ρτοιπομίοτί τὴ Ροβίθαηι 
[το νυϊροὸ ἴῃ χίλια ῬΑ 6 πὸ 
ΘΟ οοδ 1], βοὰ Νοριαπηὶ ἰοπ- 
ρα πὶ ρῸρθ Μεμάδηι οἱ Ροιὶ- 
ἀδοαπὶ νθυδ 115 βἰίαμη, Ἐπ ᾿θὶ τὰ }8 
βθαβία ρδι8. ὄχθυοίιιβ ΝΙοῖα ἀμοθ 
οἰνοιπην θοία δύ 84 ΔΙ (θυ ΠΔ ρΑΥΘΠῚ 
Μεϑηάθβ, αὑδὸ δοϊίοημθη ϑβρροοίαί 
(ο, 180), γϑ] 41 οαὰὶ ΝΙοοβίγαϊο 
ἀρὰ Ρουίαβ. βϑρίθη τ! ο ] 65. τὸ- 
Δ η5Θ γι. ΠΟΌ τ. αὶ ἀδ 5[{ι 
αυϊάοπηὶ γθοίθ θα ρ]ϊοδί, βοὰ ροίαδϑι 
ν6ὶ δῖος. ρυιοπηοπίογι πὶ ἰΟοῖ15. δχὶ- 

ῬυοιπΟΙ ΟΥ̓ ΠῚ 
αιποάάδτηῃ ἱπίον Μρηάδιῃῃ οἱ (δ ββδη- 
ἄγρην (νϑίθυθιη Ροιϊάδθδιῃ) πι6- 
τιογᾶι {ἰν͵ ΧΧ ΧΙ 45, αιοα ν᾿ οίιΓ 
6556 Ροβίἀδθιπη ΝΙΝ 11, δάϊας 
Ροβίαϊ ἀριὰ 1μδαἰκ. ατὰαθο, 5ερί. 
ΠῚ. 1606. Οἱ, Βοροὶηι. Θ6ο. εἶν. 
Αἰιν Πρ. Τὅ8. -- ἐς τοὺς 
Μενδαΐίους. Οἵ, 4αη. 11. 94. 
ἃ. τῷ ξύμπαντες. 51΄η6. υιὶ- 
οἰ] 5ῖὸ γα 5115 Ν 8, 4 εἰ ἴδηι 
ΤΟΥ͂, ὅ. --- ἑπτακόσιοι. ϑαρνᾶ 
ο. 198. Βτιαβίἀδ5 αυϊησθηῖοβ ΡΕ]Ὸ- 
Ῥοπηδβίουιπι ΠΟρὶϊᾶ5 ἰνδηβηηὶς- 
β'5886. ἀἰοϊταισ, αἱ ὑγθοθης5. ϑοῖο- 
"δῖ. δ ἰηβιρον Μοιάδεϊβ, το - 
ὙΠ αϊΓΟΓ ΤΏ 4 16 Ῥ] ΓΙ ΠῚῸ5 ΘΝ ἾΕΥ 
δυπιαίοβ [8886 νϑυὶβίταϊθ οδβῖ, 
ἴα πη οὐ πηδῖ οσ πὰ ΠῸΠΊΘ τ δἰ ο6- 
γϑηΐ, αἶδβὶ ραν θη} ΡΘΙΟΡΟΠ ἢ ΒΊΟΥ ΠῚ 
ϑοίοηδο ἰῃ ργηθβίαϊο γ] οὐδ Δ 6556 
ΟΧ ὁ. 131 οομηβίδγρι, ἐξ- 
εστρατοπεδευμένοι ἔξω. 
θὲ6 Πἰβ πίον 56. ἰπηουῖβ οὗ, δάῃ. 
1.:4.88. 
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4 φου καρτεροῦ. καὶ αὐτοῖς Νικίας μέν, εϑωναί- 
ους τὲ ἔχων εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ψιλοὺς καὶ λογά- 
δας τῶν ᾿ϑηναίων ὁπλιτῶν ἕξήκοντα καὶ τοὺς 
τοξότας ἅπαντας. κατὰ ἀτραπόν τινα τοῦ λόφου 
πειρώμενος προσβῆναι καὶ τραυματιζόμενος ὑπ᾽ 
αὐτῶν οὐκ ἐδυνήϑη βιάσασϑαι᾽ Νικόστρατος δὲ 
ἄλλῃ ἐφόδῳ ἐκ πλείονος παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατο- 
πέδῳ ἐπιὼν τῷ λόφῳ ὄντι δυσπροσβάτῳ καὶ πάνυ 
ἐθορυβήϑη,. καὶ ἐς ὀλίγον ἀφίκετο πᾶν τὸ στρά- 
τευμα τῶν ᾿Αϑηναίων νικηϑῆναι. καὶ ταύτῃ «μὲν 
τῇ ἡμέρᾳ. ὡς οὖχ ἐνέδοσαν οἱ ενδαῖοι καὶ οἵ 

, 
ξύμμαχοι. οἱ ᾿4ϑηναῖοι ἀναχωρήσαντες ἐστρατο-. 
πεδεύσαντο, καὶ οἵ Ἡενδαῖοι νυχτὸς ἐπελϑούσης 
ἐς τὴν πόλιν ἀπῆλϑον. 

1 180. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ οἱ μὲν ᾿Αϑηναῖοι περι-- τῇ δ᾽ ὕστε- 
ραΐᾳ ἡ γῆ πλεύσαντες ἐς τὸ πρὸς Σκιώνης τό τὲε προάστειον ὦν" ΠΑ δε βμν 

εἷλον χαὶ τὴν ἡμέραν ἅπασαν ἐδήουν τὴν γῆν ων δηοῦται, 
οὐδενὸς ἐπεξιόντος (ἦν γάρ τι καὶ στασιασμοῦ "αὶ, τ τρίτῃ 

στάσεως γε- 
ἐν τῇ πόλει). οἱ δὲ τριακόσιοι τῶν Σκιωναίων νομένης ἡ, 

πόλις αὐτὴ 

8 4. ἀμ ἀτΣ τεϊϊαυὶ ἠἡδυνήϑη. ΟἿ. 5ἃ. 88, 2. 
αρ. 150. πρός. ἴπ Βοηὶβ [ἰ0τὶβ πι58. πιᾶ]ῖ6 προ. 

ΟΝ δάη. 

84, Μεϑωναίους. ἘΕἰυ5 
Μείμβομδθ ᾿μθο 5, απιαθ ἃ Τμπογά, 
ὅμορος Πῆακεδονίᾳ ΔΡΡΘΙδιαν 

ἥρεις .. - ἐς πλῆϑος ἐγένοντο. 
Νοβ: δ15 δυΐ δἷπ ΚΙθίη 685. 
ΤΠ ηϊἶνιι5. ραΥ 6 Βοααϊιιῦ δία πε 
51Π|}}65 ΥΙ Τ, ἀν] οἵ, δάπ. -- βιάσα- 

σθαι. ΒΌΡΡ!, αὐτούς. Οἷ. ἀάπ. 
11,2. -- ἐκ πλείονος, ἃ 
Ιοπρίοτθ Ἰμίογνδ!! ο. ϑ'δθρῖίιϊι5 
ἀθ οΠΊΡΟΓα ἀϊοϊζαν, Οἵ. δάη. 
42, 3. - καὶ πάνυ ἐϑορυ- 
βήϑη, γ ΘΠ ΘΙ 6 ἢ 15 5ἷπ|6 (νο] 
ρἰδη 6) ἐγ θαῖι5 650, ΟΥ, δάη. 
ΠῚ 22, 6 εὐ δάη. ΠΙ 80, 2. 98, 
1. - ἐς ὀλέγον ἀφίκετο, 
ἰ, 6. ὀλέγου ἐδέησεν. Οιοὰ 
τη 0 πος ἰοοο Πᾶρθο Ἰοοαίϊο ἰηνθηϊ- 
τῸΡΓ ΠΟῚ 88115 δϑὲ οδιβᾶθ, ΟἿΣ 

Πουγογάθηι (ϑιια. ΤΊαο. Ρ. 66) 
οοηϊθοίιγαη παρ᾽ ὀλέγον (εἴ, 
ΝῊ 11, 8) ργοῦθπιβ. Νᾷπι ποῃ 
ΠῚΪΠ 5 ΒΙΠΘΌΪΑΓΘ Ε5. 114, 2 τρι- 

Ιοουτοπθ5 δά, ΠῚ 49, 
4 ἙΟΠΙΠΙ ΘΙ] (85. 
ὰρ. 180. 81. περιπλεύ- 

σαντες. ἴἸρβυπι, αὖ νἱάδειν, 
Ροβιἀοπίαμη Ῥγοπιοηίουϊαπι (129, 
2) δυΐ, 8 00 {θη ρ! πὶ Νορύιηϊ 
6556 νἷβ, ΟΥ̓ΔΠῚ ἱπίον ΠΟ οἱ Μθη- 
ἄδ6 βιθασθίπηι ϑοίοποῃ ΒΡ θοίδΠ5 
ΡΓΟΙΙΪΠΘηΐοπι. --- ἐς τὸ πρὸς 
Σκιώνης, δὰ δατὴ (Μρη465) 
ρᾶτγίθπι, 486 οίοποη 5Ρ6- 
οἰᾶναι. Οἵ. δάη, 1 65.}1. 1 

81, 1. -- τε στασιὰσμοῦ. 
ΟἿ, Μαῖί. ὅτ. 8 4429, 8. Βατὶπβ 
ποπίθη στασιασμός 18 5ῖπθ γὸ- 
ῬτΘΠδηβίοηδθ οοτηπηοπιογαί ΡΟ ᾿πκ 
δ ΠΑθοι οἰΐαπὶ Ατἰβιοίθὶ 65. 
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αἰρεῖται τῆς ἐπιούσης νυχτὸς ἀπεχώρησαν ἐπ᾽ οἴχου. καὶ 3 
πλὴν τῆς ν ; , νος Τα ἐν Αοὖν δ ἐφε -» 

ἀκροπόλεως, ΤΊ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικίας μὲν τῷ ἡμίσει τοὺ 
ῳ ἡ οἵ στρατοῦ προϊὼν ἅμα ἐς τὰ μεϑόρια τῶν Σακιω- 

ΡΟ ΟΜΝ ναίων τὴν γῆν ἐδήου, Νικόστρατος δὲ τοῖς λοι- 
Πλξῖμς δι ποῖς κατὰ τὰς ἄνω πύλας, ἧ ἐπὶ Ποτειδαίας 
χίζονται ἔρχονται, προσεκάϑητο τῇ πόλει, ὃ δὲ Πολυ- ὃ 

δαμίδας (ἔσυχε γὰρ ταύτῃ τοῖς Μενδαίοις καὶ 
᾿Ὶ “ ΄ Ἀ , 

ἐπικούροις ἐντὸς τοῦ τείχους τὰ ὅπλα κείμενα) 

διατάσσει τε ὡς ἐς μάχην καὶ παρήνει τοῖς εν- 

δαίοις ἐπεξιέναι. καί τινος αὐτῷ τῶν ἀπὸ τοῖ 4 
δήμου ἀντειπόντος κατὰ τὸ στασιωτικὸν ὅτι οὐκ 
ἐπέξεισιν οὐδὲ δέοιτο πολεμεῖν, καὶ ὡς ἀντεῖπεν 
᾽ , - ᾿ δλϑ 3 - ᾿ 
ἑπισπασϑέντος τῇ χειρὶ ὑπ΄ αὐτοῦ καὶ ϑορυβη- 

8 2. . ἅμα. Ἐν τῷ αὐτῷ ἐν τε κατὰ τὸ στασιῶώῶτι- 
φόνῳ ὁ μὲν ἑτέρωϑεν " τὴν γῆν 

ἐδήου, ὁ δὲ ἑτέρωθεν τῇ πό- 
λει προσεκάϑητο. Ἐ ΑΙ ΘΙΥΡΙΘΥΙΝ 
Ουἱ ΧΡ σαι οηΐ απδηηαταπι Ρᾶ- 
ΤῸΠῚ ἔἴανοί οο]] θοατ10 νΘΓΡΟΥ ΠῚ, 
τηϑῖϊοῦ ἰδηηθη ἤθη νἱἀθίαν ΡΓῸ- 
ῬοΟηΪ ρ0556, οὖ ἰβϑίεβ. ραυύϊσαϊδο 
ἱπίουἀ πὶ ἐναϊοϊ παν. Οἵκ, δάῃ. 
Π 94, 4. --Ἠ τὰς ἄνω πύλας. 
Μεπάδθ, Νοὴ ρτορίου οὐὰπι ἰοὶ- 
ἰὰ, ῬῸΓ Ροβίοπίιτη, 864 Ῥθὺ 
Ἰηθθνῖοτα θη ηβπ]α 6. ̓γοῚ (ον 6- 
βίγο Μοπήᾳ οι ἀδθατη ἴθγθθδί. 

8 8. ἔτυχε γὰρ... τὰ 
οπλα κείμενα. Μεπιογοβ 5ἷ- 
15. ἀἰοοπαϊ φθηθνῖβ τέϑ εσθαι 
τὰ ὅπλα αἃ ΤΙ Ὧ, 4 1Ππ8 γα], Οα ΠῚ 
κεῖσϑαι ἰάθη ψαϊοαὶ αἴᾳαβ τε- 
δεῖσθαι. ΟἷἌ «ἄη. ΠΙ 48, 8 οἱ 
Υ 61, 4. πίον. οὈϑιἀϊ ἢ 6] 
ΔΥΥΠἃ Οἰν!Π ΘΟ ΒἰΔΠΙΘΡ ἴῃ ὍΠῸ 
αυΐ ῬΊαΥΙθι1ι8. Ἰοοἷβ ἀρ υἶβ ᾿η νὰ 
ΤΠ} Ὸ8. ΟΟΙΏρΡΟΚΒΙΙα ογϑδηΐ, αὐ ἴῃ 
απονὶβ 5ΒῸ 0110. ἐαπη αι ἢΠπὸ οοη- 
ΒΥΘΘΑΥΘΠΛΟΥ οἱ Β[γη}}} ΔΡΠΠΔΥ ΘΠ ΟΣ 
δίαι6. 5818 αὐΐδαπο οΥαἀϊ ἰ θτ15 ἴῃ - 
Βίγπουθηΐαν, ον ΥῸ5 δα ἰθηι- 
Ῥτ5. ΟΑΒΟ 5. ̓Β' γῊ}}18 [φοία οϑὺ οἱ 
βίους σαβίγα ἸοσΌση, Ὁ] δι πιὰ ΟΥ- 
ἀἴηθ ΘΟΠΠΡΟΠΟΥΘΗ ΙΓ οἱ, ΠΉΠΠ1165 
᾿πΒ ΓΛ ., οοηίηθθαί, Ὑἱά, 
ΠῚ 69 εὐ Χϑη. Απδρ. 11 2, 20. 
ΠῚ τ, δ ονΑση, οὐ, ΜΙ 8. 

κόν]) κατὰ τὸ ἔϑος τῶν στα- 
σιαξόντων. 5001, Οὗ, 81. -- 
δέοιτο. Μα|15 δέοι, αἱ ἴῃ 5ἰ- 
τὶ τὸ 68, Θ γρῆναι ἰοσίξιν, 
Νοη ἀδβαηὶ ἰδπηθη ΘΧΘΙΉΡ]α γοὺ- 
θοτὰπὶ δεῖσθαι εἰ δεῖ σοπιπηι- 
ἰατου απ οὐ. {ΠΠ1Ππ8 ἱΠῚμ ΘΥΒ ΟΠ ΔΙ [6 
Ροβίιὶ, γιά. Βαίίηι. δὰ Ρ]αί. Μεβη. 
ς, 12. Ῥοράοιῦ!. δα. ϑὅόορῃ. 06. 
ὅτο. ϑτορΡῃ. ΤΊι65, πον. ΠΡ. 1057. 
ϑοᾷ ΤΠυοΥ ἀἸἀοπὶ 4}115. ἰοοὶβ ἴα 
Ἰοοαίατη 6555. ἀθηοηβίγαῦϊ ΠΟΙ 
Ροίοβί; πᾶπὶ νοῦρα ΙΡ̓ 69, 2 οἱ 
ὙΠΙ 48, 8 5ονρία ἰἴτοῦ ὄσχρία- 
ΠδΥΪ ροββαμῃί, Οἷ᾽ ᾿θὶ αάυ, παν 
δέοιντο σοῃϊδοῖ! ζνιιθρ᾽. ΘΟ Ὠ ἔΈυΘηΒ.. 
Χοη, Ηἰϊδι,; αν. 1 4, 85. {γ8- 
ΧΙ 42. Αεβοϊιίη. ΠῚ 189. ϑδεᾶ 
οὐ πὶ σοη δ οῖι8. θα οπὶ ν δ ὶ 
βϑηΐθητῖα {16 ΠοπλῸ ἀϊεῖὶν 510] ᾿ρ5] 
Ὀ6Ι απο ΠΟ ΟΡιι5. 6556.) υὐ 510 
ΔΥΘ᾿ ΟΣ Ο ῬΘΥ ΠῚ 5511ΠῚ 6556. 6 }}} γος 
ΘΟΠΊΠΊΠἾ 6 ν Βιιβοὶ ρ᾽οπ δ ἀθ6556, 
βὶ Θ8ΠῚ δὶ δ] ποὴ οοπάισουθ ραίθί, 
θ)εὲ αἰνευβὶβ πηοάϊβ οὐ] οτὲ ρᾶι- 
τἰσαϊα οοηΐπποιϊ5. οἵ, δά, 11 80, 
1. -- ἐπισπασϑέντος. ᾿Ἐπι- 
σπάσασϑαι Ἰιὶς δ5᾽ ΔρΡΓΘΙ 6 η- 
ἄρθτθ δοὸ οοῃβὶ!ΐο, αἱ 8. 05- 
ἐτα απιὰ5, δυνὶρὶδπι 5. “ 
ΒΊοο αν ,, ἀρ 4ιι6 πὶ νἱἄθ ρ ιν, 
-- ϑορυβηϑέντος. ΙΔ πϊς 
ἀὸ ἀβροῖα οἱ νἱοϊθπία Ἰοαπθηΐ δ᾽. 
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ϑέντος, ὁ δῆμος εὐθὺς ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα περι- 
οργὴς ἐχώρει ἐπί τε Πελοποννησίους καὶ τοὺς 
τὰ ἐναντία σφίσι μετ᾽ αὐτῶν πράξαντας. καὶ 
προσπεσόντες τρέπουσιν ἅμα μὲν μάχῃ αἰφνι- 
δίῳ. ἅμα δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις τῶν πυλῶν ἀνοιγο-- 

μένων φοβηϑέντων᾽ ὠήϑησαν γὰρ ἀπὸ προειρη- 
μένου τινὸς αὐτοῖς τὴν ἐπιχείρησιν γενέσϑαι. 
χαὶ οἵ μὲν ἐς τὴν ἀκρόπολιν, ὅσοι μὴ αὐτίκα 
διεφϑέρησαν. κατέφυγον, ἥνπερ καὶ τὸ πρότε- 
ρον αὐτοὶ εἶχον᾽ οἱ δὲ ᾿᾿ϑηναῖοι (ἤδη γὰρ καὶ 
ὃ Δικχίας ἐπαναστρέψας πρὸς τῇ πόλει ἢν) ἐσ- 

πεσόντες [ἐρ] τὴν [Μένδην] πόλιν, 
ξυμβάσεως ἀνοιχϑεῖσαν, 
κατὰ χράτος ἕλόντες 

πους διαφϑείρεσϑαι. 

διήρπασαν. 
σ γοὶ σ᾽ ὕστε ἡ καὶ τρατηγοὶ κατέσχον ὥ μὴ 

καὶ 

ἅτε οὐὖχ ἀπὸ 
- ς 

στρατιὰ ὡς 
κ᾿ , " 

χαὶ μόλις οἵ 
Χ 9 ’ 

τους ἄνϑοο- 
τοὺς μὲν Ἰενδαίους 

ἁπάσῃ τῇ 

κω , 5. Τὴ 
μετὰ ταῦτα πολιτεύειν ἐκέλευον ὥσπερ εἰώϑεσαν, 

8 4. 

᾿π εν 6]! δίϊοη8. ΠΟΙ] 5010 5ίγθρίτι 
οὐ ὑππηαϊιαι, 5684. δἄεο ρ]αθῖβ δαὶ 
ἀθτὶρίεπάο εἴβδβοία δοοϊρίθπάιιπι 
6558 ἀοσεὶ Ατὐποίάιιβ. Ηδδοκίιιβ 
αὐϊά θη τὴ απ Θχ ου ἕο ἰητοΥ- 
Ργδίδειγ; βοᾷ ᾿ᾶπο βθπίθης 1 
ϑορυβηϑὲν Ποχίοπς ἐχρυϊμηϊ οἱ 
ῬΘΥΒΡ  Οα 815 ναιῖο ροβία!αθαὶ οἱ 
αποα πἷς ποη Ἰοοὶ ταν γουθαπὶ αϊ- 
ΘοπαΙ 6] παηεϊαπαϊ. Οἢ, Βαίιπι. 
ατ. 8 1456 44η. 10, Ἠεννογάθηϊ 
(ϑιπα. Τῆυο, ρΡ. 67) οοηϊδοίαγα 
ϑορυβήσαντος ἔδοι!ον δῦ 48 1 
ῬΓΟΌΔΡΙΠ ον, 

δ ὅ. φοβηϑέντων. ϑυρρὶ. 
αὐτῶν, ει οἱ, δάῃ. ΠΙ 18, 7. ΤΥ 
108, 1. --ὀ ἀπὸ προειρημ ἕ- 
νοῦ τινός, 6Χ ΑἸΐ4πο 60 πι- 
Ρᾶοίο. Οἷ. Ηοορ. δὰ. Υἱρ. 
Ρ. ὅδ: εἱ ἀπὸ ξυνϑήματος 67, 
4, ἀπὸ παραγγέλματος ὙΠΙ 99. 
δἰ τα. (ἢ δίῃ, 1 138. 

8 6. αὐτοί. Οὗ, δἄῃ, 118, 
2, - ἐπαναστρέψας. Οἱ. 
δ 2. -- πρὸς τῇ πόλει ἦν, 

περιοργής. ΟἸΪπὶ οὐ ἴῃ ρ]ευίβαιθ 1015. πι8}6 περὶ ὀργῆς. 

δα ΤῸ 6 Πὶ δ ἃ, ἃρὰά ΤῸ 6 Ὧ] 
1Πᾶπ| δἀοταί. [8 τὴν 

. πόλιν. Ρυφθροβίεῖο ἐς ἀ6- 
Ιεπᾶὰ εϑύ, πὸ ϑηπηςίαπη ρανεὶ- 
εἱρίαϊε ὥτε.. . ἀνοιχϑεῖσαν, πο 
ΟἸΠΊ ν ΟΡ 15 ἐσπεσόντες ἐς τὴν ΓΙ. 
πόλιν οοηϊπποὶ βϑηϊθηία νοίδί, 
ἃ 5:0 5ἰΔη{᾿{νΐ 0 510 αἰβ πη αύτιν. αἵ 
ὉΗΡΙΟἢ, βγη. οὐ. ΙΥ͂ Ρ- 50. 
ἸΠΘΡε 5. οὐδ ΠΊ, ΟἸΠῚ Ρ ΓΑ ΘΟΘΒβθυῖᾷ 
πρὸς τῇ πέλει, Μένδην δαἀαίίαν, 
απαϑὶ ἤᾶθο αἰΐα αὐῦ5 δ. δ ᾿Πὰ 
φὐάῖιο πομλΐη8. ἀἰβιϊησιιθπάδ. 
ἅτε, Οἵ Κυπορ,, ἜΝ ὃ 56, 12 
δάμη, 2. -- οὐκ ἀπὸ ξυμβά. 
σεως --ἄνευ ξυμβάσεως. Ριαο- 
Ροϑἰιϊομἶβ ποῖΐο δά ἀϊτα ποραιῖοπο 
ἴπ. ΘΟΠ ἐΡΔΥΪΠ1ΠῚ γϑνίϊιιν, ὍΣ 1Π 
40, 6 μὴ, ξὺν προφάσει, ΡΒ; 
8 μὴ ἀπὸ καταφρονήσεως, ΥΙ 
80, 9 μὴ μεϑ ὑμῶν, ὙΠ 10, 8 
μὴ κατ᾽ ἀνάγκην. ΒΌΡΗ. 06. 
1086 οὐκ οἴχτου μέτα. -- ὡς 

. ἑλόντες, 4ἀιοα δδπὶ νὶ 
οορίββθηΐ, Οἵ δά, 14, ὅ. -- 
στε. Οἵ, δἄη. 1 49, 7. 
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αὐτοὺς κχρίναντας ἐν σφίσιν αὐτοῖς εἴ τινας 
ἡγοῦνται αἰτίους εἶναι τῆς ἀποστάσεως" τοὺς δ᾽ 
ἐν τῇ ἀκροπόλει ἀπετείχισαν ἑχατέρωϑεν τείχει ἐς 
ϑάλασσαν καὶ φυλακὴν ἐπικαϑίσταντο. ἐπειδὴ δὲ 
τὰ περὶ τὴν Μένδην κατέσχον, ἐπὶ τὴν Σκιώνην 
ἐχώρουν. 

λόφου δέ τι- 151. Οἱ δὲ ἀντεπεξελϑόντες αὐτοὶ καὶ Πελο-- 
ζλό τα τρ τ ου ες ὑμα ποννήσιοι ἱδρύϑησαν ἐπὶ λόφου καρτεροῦ πρὸ 

πολιορκεῖ- τῆς πόλεως, ὃν εἰ μὴ ἕλοιεν οἵ ἐναντίοι, οὐκ ἐγί- 
ται, ὅποι οἵ ἔκ τῆς ἀκρο- 7ΡΕτΟ σφῶν περιτείχισις. προσβαλόντες δ᾽ αὐτῷ 
πόλεως τῆς χατὰ χράτος οἵ ᾿4ϑηναῖοι καὶ μάχῃ ἐκκρούσαντες 
“Μένδης δια- ΠΞ πὶ. τοὺς ἐπόντας ἐστρατοπεδεύσαντό τε χαὶ ἐς τὸν 

8 1. ἐπεκαϑίσαντο Ιἰδτὶ Ιοπρα ῥ᾽ υτίπηὶ. Ηος οθγια ἐπεκαϑ'- 
ἔσαντο 5ογἸ θη ππὶ ν᾽ ἀθίμγ; ΠΆΠῚ ΤΗπογαἸἀ 65 εἰδὶ ἐκαϑεξόμην, ἰδτηθπ 
ΠῚ ἐχάϑισα, νεγαηὶ καϑῖσα αἰχῖι. ΟἹ. ΥἹ 60,1. ὟΙΙ] 82,8. δου- 
(τὰ ἐκάϑητο ΚΟ θ, ὅ, ἐκάϑηντο ΠΙ 97, 3. Ι 44, 4 Ἰάδιπαα ρνο- 
ουἱ ἀσθῖο τοϑιϊϊαθηάιπι Υ ὅ8, 4, υδὶ Ορ ΪπΊΟΓατ ἰἰδτουτιτι Ρἰθτῖαὰθ 
κάϑηντο παροηὶ. ΟἿ, προσεκάθητο ΤΥ ΙΞΟΣΙΣΣ ἀντεκάϑητο Υ 9, 
8, Βεὰ Πἰο Αν. Οἢγ. οἷ οοῦι. Ραὶ], ἐπεκαϑίσταντο, ἴῃ 40 φσΕΥΤΠΔΠΠΙΗ 
ἐπικαϑίσταντο Ιδίθυθ γϑὺὶβί πλ}]6 οϑῖ. Νάπι νἱ ὑταηβὶ να αυϊάθηη ΠῸῚ 
βοίαπι ἐκαάϑισα, 564, ἀθ αὰο ἰπ Βαυίίι, αν, τιᾶχ. πὰ. νοι, ν. ξζο- 
μαν ἰἀοοϑίαγ, οἰΐδῃ ἐκαϑισάμην (υ, ἐστησάμην) ἀϊοὶ οϑίεπααπι 
Τγοῦγο, 141. Ῥειηοβίῃ. οοπα Ἄρη. Π 15 εὐ οοπίτα Αρϑδίυν. 14. 
Ὅϊο 855. ΧΗΙΧ 41. [μιοῖὶ, Ρίβο. 19. 564 πυβαιδηι ἰαρίτηιι5 καθέξω 
φυλακήν, 5δερ᾽βϑῖπια καϑέστημι οἱ καϑίσταμαι ἀρὰ Το. Χεη. 
8]. ΟΥὨ 1. 115..1. 1 4. 1. Ὃ4, ὃ. ἽΝΑ Ὁ, 8. δὲ σιν Εν 
Χεὺ, Ἐπεκαϑίσταντο ΠῚ Ρτόριεν Δαρπηθὐαπὶ 5.]]θΐοαπι θ8τ- 
Ὀᾶτγιπὶ οχ ἰυβϑίο ἐπικαϑέσταντο ἰίᾶ ἀθρτανανὶ Ροίαϊν, αὐ ἴῃ μα} 015 
πθι γα ηἶβ ἀντεπαρεσκευάξοντο εἰ ἀντεπαρατάσσοντο Ῥορενϊ ππῦαν 
ὙΠ 5. 2. Ὁ. 1.8}: Πα ΡΟΥΤΟΟΙΜΙΗ τἀ πηθπ Ηοΐηδηο ῃἷο πηΐπτ5 ἀρίαϊη 
νἱάειας, Αἱ οἱ ΤΠ 94, 2. ΙΝ 90, 4. Οείογαμυ ΠΙπάονἤτιπι ἴῃ ϑΊ6ΡῚ}. 
ΤΙη685., ἐπικαϑίσαντο δι ἐπικαϑείσαντο βουϊθαίαν, ΠῚ ΠῚ] ἔδυ ᾿πίθγθϑϑθ 
ἀΐοογα πιϊτᾶπιασ. Νᾶτι ἢοο, ουΐι5. ΠΌΠ] απ ἴῃ πιδιμ ΒΓΑ Πἶ5 νοβ ρ τι Πὶ 
εβί, πεῖ! Τροπὶ νοϊ]εί, οατη ΔΟΥβί5 εἴσάμην ἀδ Ἰοησε αἰϊα τὸ ΠῚ 
58, ὅ ἴῃ ογϑίϊοπα ΡΙαιδφεπβίαπι Ιεσδίαν. 

ὅδρ. 181. 8 2. ἐπόντας ΒΟΙΚΟν δΧχ ποβίγα οοηϊθούατα ροϑίθᾶ 
ἃ οοἂ. ΟἹ. οοπῆττηαία. Μαυϊραίδηι ἐπιόντας ἀεἴεπαϊ! αὐἰᾶᾷοπι σα σον 
ἴῃ Οοπηπηθηί, δηίίαι, δίθα, 1842 Ρ. 104 οοουνγθηΐαβ, ἔπ ῸΡ οἷα πὶ 
οατϑὰ δχοϊρίθπιοβ. ἱπίθυρυθίδηδ εἴ, ἢΘ ϑοϊοπδοὶ οἱ Ρϑὶοροπ 6511 
ὨΪΠῚΪ8 βίο! ά6 θοῖβϑο ν᾽ ἀθαηίιν, δὶ ΘΟΠΙΘπη, ἴῃ 400 οομϑβοαϊββοηΐ, τοὶ ῖ- 

8. 1. ἐν σφίσιν αὐτοῖς. σις, «ὑδπὶ πἰδὶ οἂροιδπηῦ, 
Οἵ, δάη. 9ὅ, 9. -- ἐπικαϑ- ποὴ ἔϊεραιὶ δούὰπι οἱγοῦπι- 
ἔσταντο. {ξ βά. πα ἢ {ἴο., Θ1Π}1Π18 ἢἷα Θχοθρίϊο 

Ολρ. 181. 81. Πελοπον- Βιδύαίταν δίαιις θα, 46 48 ἀϊοίαπι 
νήσιοι. ΟΥ. δά. 199, 8. --ὀ οδὺ δᾶηι Π|.9.,.9: 10. . 8 
ὃν εἰ μὴ ἕλοιεν ... οὐκ ποηθιῖνο οὐϊοοι σφῶν οἵ. 8ὅ, 4, 
ἐγίγνετο σφῶν περιτείχι- ἀδ φῬτοποτπῖπα δάμη. 1 20, 1, 
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κα ᾿ περιτειχισμὸν τροπαῖον στήσαντες παρεσκευάζοντο. 
ν δὲ - 3 Ἁ ΟΩ' “ » ἽΨἤ 

8 καὶ αὐτῶν οὐ πολὺ ὕστερον ἤδη ἐν ἔργῳ ὄντων 
“» “-“ “ , Ν ’ 

οἵ ἐκ τῆς ἀκροπόλεως ἐν τῇ Πένδῃ πολιορκου- 
μενοι ἐπίχουροι βιασάμενοι παρὰ ϑάλασσαν τὴν 
φυλακὴν νυκτὸς ἀφικνοῦνται, καὶ διαφυγόντες 
οἱ πλεῖστοι τὸ ἐπὶ τῇ Σκιώνῃ στρατόπεδον ἐσ- 
ἤλϑον ἐς αὐτήν. 

1 192. Περιτειχιζομένης δὲ τῆς Σκιώνης 1Π1ερ-- Ἰππαττθον 
, -- - ΄ “ σ δίκκας τοῖς τῶν ᾿ϑηναίων στρατηγοῖς ἐπικηρυ- ΑΝ ΠΕ 

κευσάμενος ὁμολογίαν ποιεῖται πρὸς τοὺς ᾿4ϑη- ᾿᾿ϑηναίους. 
᾿Ισχαγόρας ναίους διὰ τὴν τοῦ Βρασίδου ἔχϑραν περὶ τῆς οὐ δύναται 

ἐκ τῆς ύὐγκου ἀναχωρήσεως. εὐθὺς τότε ἀρξά- ἐπικουρίαν 
5 μένος πράσσειν. καὶ ἐτύγχανε γὰρ τότε ᾿Ισχαγό-- επθοσάγειν, Βρασίδᾳ, αὐ- 
ρας ὁ “ακεδαιμόνιος στρατιὰν μέλλων πεζῇ 105: τὴς κΞ μέντοι 

ὡς αὐτὸν ρεύσειν ὡς Βρασίδαν. ὁ δὲ Περδίκκας. ἅμα μὲν ἜΣ ΙΣΕΣ 

αυθνϊηΐ, 605 ἴῃ ΠΟΟ ἴρ50. 60}168 Ρδα ἢ πῇ Πο5ι 1018 οὐνῖδπι Ρτοσθάεγα 
ΡοΙἶββε ἀϊοθηβ. ϑεὰ 1ὰ τοὺς ἀντιϑέοντας, τοὺς ἐπιφερομένους 
Β ΠῚ Πν 6 ν γθῸ Ῥοιΐυ5. Ἔχ ρυηθη πὶ ααᾶπὰ [106, 

ξ 8. διαφυγόντες. (455. ἀυρ. εξ. Ρα], Ναί, Ἡ. ἵμιρὰ, 
Μοβαι. διαφεύγοντες, (πο ποη ἀοἔεπαϊταν δοάθπι ΠΒτοναπὶ ΠΟ 
124, 3, υδί νῖάε 54. 

8 8. οἵ ἐκοοι. δὲ ΡΓΆΘΡΟΒ. δος 128, ὅ ἀϊειὶβ Γοβροηθογα; 
νὰ, δάη. 1 8,3. -- παρὰ δ΄ά-ὀ κἴαπο Ποο πὶ βίαι παπιὰβ 60 οοσὶ- 
λασσαν οὑπὶ ἀφικνοῦνται τῆν, αποα Βιαβί 85 1Π|0 ἰθπρογα 
ἰθηρσὶ νἱχ νϑυθοῦαπὶ οοἸ οοδιῖο ἰγιρίΟΠ6ΠῚ ἴῃ ΠΥ ΠΟῸΠῚ πο ἔδοϊί 
Ρδιϊίατ. εγίαβ ἰσίταγ: Ρ ετς 
γαρία ῥρΓδθίθν τδγα ουβίο- 
ἀϊαὰ (ποβ: ἀᾶἃ βδἰθ δ'οῖ 8 ΠῚ 
Μϑονο νοῦθεὶ, ἀατοῖ - 
5. 65] 4665). Οἱ 180, 7. 
διαφυγόντες... στρατό- 
πεδον, μῬεὺ (Αἰπρηϊδηβί απ) 
οαδίτα δὲ δοϊοπθηῃ ροβίἑᾶ 
ΕἸ αρϑ8ὶ. 

Δρ. 182, 81. ὁμολογίαν. 
Νοὴ 50]1ΠῚ ΡΆΘΘΠΊ, 564 ο(ΐδηι 50- 
οἰδιαίθιη. ΨΊᾺ Ὺ ὅ, 2. -- περὶ 
προ. οἷς. ἀναχωρήσεως. Αἀ 
9. 88 γεϑρίοὶ οχἰβεϊπηαι Πυκαβ, 
Θεὰ ἀς τὸ 134, 4 πδιγαία οἱ εἶ5, 
δε 6χ Ἁ]Ί6ΓῸ Γθοθρίι οΥίδ δἰηΐ, 

“ 851 Ρτγορίεν νεγθᾶ ργοχὶ πᾶ εὐϑὺς 
ον πράσσειν 411 τηαὶαπί; ΠδΠῚ 

(οἵ. 88, 3. 6) ἰίδαᾳιια εχ ο8' γὸ- 
αἶγα ποὴ ροίειδι, --- πράσσειν. 
Βεροίαβ φυϊάθπι εχ βαρθυϊουί 5 
πρὸς τοὺς ᾿Αϑηναίους, 568. 60 
ΠΟ δϑύ ορυβ. Οἵ. δάη, 1 79, 2. 
Ἐοοάοιίβ ἃ Ρογάϊοοα οαπὶ Αἰ. 
ὨἰΘη 5105. ἴδοι! ἰδοονα ἔγασιηθηία 
δΔάμυο βεγναία ϑηΐ, 486 ΘΧβοΥΪ- 
Ρία Παθθηίιν ἴῃ Ιη86γ. Αἰ, 1 ἢ. 
42, 45. 

ὃ ῶ, καὶ ἐτύγχανε γάρ. 
Οὗ, δάη. ΠῚ 10, 8. -- ὁ 
Περδίκκας. 41ὲ ἀεϊοτὶ ναὶώ 
ΠΟΌΥ,, πθὸ ἰοσί αν ἴῃ πη} 1015 
Ἰοοῖβ ΠῚ 10, 8. 107, 8; ἤδυγὶ τὰ- 
ἴη8η ρΡοίοβί, φιυοὰ δὲ αἰ], αδὶ 
ΘΠ ΠΕΙΔΙΟΠ65. ἰηϊθγροβίίδε ϑυηΐ, 
οἰᾷ ΔΏΘΔΟΟΙ ΓΒ Οἢ 8 ἀἀϊτιν (οἵ. ὙΠ] 

2) οἷ, δὶ ῃΐο ῃγὸ γαρ 5ἰπη6 
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κελεύοντος τοῦ Νικίου, ἐπειδὴ ξυνεβεβήκει, ἔν-- 
δηλόν τι ποιεῖν τοῖς ᾿Αϑηναίοις βεβαιότητος πέρι, 
ἅμα δ᾽ αὐτὸς οὐκέτι βουλόμενος Πελοποννησίους 
ἐς τὴν αὑτοῦ ἀφικνεῖσθαι, παρασκευάσας τοὺς ἐν 
Θεσσαλίᾳ ξένους, χρώμενος ἀεὶ τοῖς πρώτοις, δὲ- 
ἑκώλυσε τὸ στράτευμα καὶ τὴν παρασκευὴν ὥστε 
μηδὲ πειρᾶσϑαι Θεσσαλῶν. ᾿Ισχαγόρας μέντοι καὶ 8 
᾿“μεινίας καὶ ᾿ἀριστεὺς αὐτοί τε ὡς Βρασίδαν 
ἀφίκοντο, ἐπιδεῖν πεμψάντων “ακεδαιμονίων τὰ 
πράγματα, καὶ τῶν ἡβώντων αὐτῷ παρανόμως 
ἄνδρας ἐξῆγον ἐκ Σπάρτης ὥστε τῶν πόλεων ἄρ- 

Ορ. 182. 8. 2. αὐτοῦ Ολ855. Απρ, οι. ῬΑ]. αν. 8]. 
8 8. ἡβώντων αὐτῶν οοἀᾶ, ΟΥ δἄη. ᾿ 

3 : 
ἐπεί οοσΊίαία, γθοίθ ΒΟΥ ρα τα Θεσσαλλῶν ἰδίταν δὰ τὴν παρα- ᾿ 
δϑ, δὉΓ, ΠῚ ΓΠΙΗΣ ἼΣ -- ἐπει- ἥ σπευήν ΔΌΡΙΙοΔΠλ18. 
δὴ ξυνεβεβήκει, 4 πὸ πὶ ἃ Πὶ 8 8. ἐπιδεῖν. ΟΥ, ἀἅη. δά 
Ῥδοιΐοη πὶ ἔθοϊβϑθί. Οἱ, 78, προσβάλλειν 121, ῶ. -- καὶ 
4 ἐπειδὴ προεκεχωρήκει εἰ τῶν ἡβώντων ...] «ὃς --- 
δάη, 117, ὃ, -- ἔνδηλον... οὐκ οντος νομίμου ἄρχοντας ἐ 

πέρι, πὶ ἃ ΠῚ [68 [δ πὶ ΑἸ Τα ἃ ἃ Πὰ 
οοπϑδίαπίϊδο 5π86ε βἰρηὶϊοᾶ- 
1 0 6 Τὴ ΑὙΠ θη ΘΠ 510 885 ἄγε, 
Ῥουί. -- παρασκευάσας. σῇ 
δάη, 11.806, ὅ. -- χρώμενος 

. τοῖς πρώτοις] δηλονότι 
ξένοις καὶ φίλοις. 50}0]. 
Ἐχορίαπι 78, 2 γϑρθυίίαν. -- 
τὴν παρασκευὴν. Οοπδ- 
ὑπ πὶ νους ΟἸα58.,) ἀυ8 ΠῚ ΥἱΠῚ 
γψοσα θα! αλ ποὸη Πᾶῦθ. Νραιθ 
πη θυ ΡΥ θίδυὶ Ἰϊοθὶ ᾿πὴ ρ δά ϊνι ἃ Ρ- 
Ῥανδύα τ ἷ, 6. ἀπ ομλΐηιι5. ΘΧΘΡΟΪ- 
ὕτ18. ῬΑ Ροίτν ; πᾶ πὶ Ῥαγαύθιτ ΠιΠῸ 
[αϊθθθ τὸ στράτευμα οϑδίοπαϊι. 
Ουᾶτο βυθδβίαῃιίνο παρασκευή 
θαπάθη ϑθηϊθηςα {γἰθ θη 065, 
ααδη Ῥᾶῦ]ο ἀπίθ νϑυθυὴ παραᾶ- 
σκευάξειν ᾿αθοῖ, Ῥενάϊοοδηι 60, 
αποὰ ΤΠΘΒβδΙογαπι Ῥυϊηοῖρο5. δὰ 
Β.πΠ). ΘΟ. ἢ πὶ δἀϊαναπάτπι δα- 
ἀμπχογαὶ, ἱπηρραϊν᾽β8θ. ψΟ]ιΠ1118, 
ἀαοτηῖπι5 ᾿βομαρονγαβ, υἰ Βυαβι ἃ 5 
ἔροονυαὶ (οἵ, 18, 8. 4), ΤΊ οββ8]08 
5.18 ΟΠ 5 .}}118. ΘΟ πο αν, Αἰατῖιθ 
ἢοο ἰία ἱπηροάϊν᾽588 ἀἰοϊσαν, πὸ 6 
ἐοηλρίατθίαν. αὐ] 4 6 πη], (ΘΠ θεν ΠῈ 

καϑιστάνειν ταῖς πόλεσι τοὺς 
ἡβῶντας, ἀλλὰ τοὺς προβεβη- 
κότας καϑ' ἡλικίαν. οι. 
Παρανόμως ἴιϊο πο 6558 ὁ0Π- 
ιν 166,65, 56εἰ ρῬυδθίθὺ οοη- 
560 ἀἴ ἢ 6 πὶ (παρὰ τὸ καϑ-. 
Ἑἑστηπὸς ἔϑος 501ο].}, οομ τᾶ 
ἰηδύϊαία (ϑρατγιϊαϊανυ πηι) ὦ 
ἀοπιοηβίσαηῦ Μδη8. δανι, ΠΡ. 140... 
1,6χ. ἄτῃ. Ἢοο δαΐοπι ῬΥΪΠ τη ᾿. 
δϑὺ Βδυπηοβίδυαπ) νοϑίϊρίαμη, Ο, 
Ηρυτη. Ἀππίαι. αν. Ι 8 89 δάη. 8... 
Νοιηθη ἁρμοστής ΝΠ] ὅ, 2 ἰεοὶ- 
ὰν, ἄνδρας, απο ἱηϑοϊδηείαβο, ͵ 
ἂς τοῖς ἡβῶσιν ἀϊοίαπι νἰἀδαίαν,, 
νιοὶ τινάς. Οἱ, Βευριηδημ. δὰ 
Ι5βοοῦ. Αθγορ. Ρ. 150 οα, ΒΘη86].. 
εὐ δάῃ, ὙΠ 48, 4. Νεηϊθ δηΐπιῦ 
δἀααϊοπάιι8. οϑί Ἠδαβίιβ βῖο ἰηίοῦτι 
Ῥγοίδιαβ: δ οΙ οβοθη πὶ... 
4αὺο5ἀ δτὰ ἰδ πα ἃ πὶ ὙἱΓῸ0 8. 
(υοά ἴῃ οΟαϊοῖθα5 ουρύμμη 680. 
τῶν ἡβώντων αὐτῶν πραὰο ἰἰὰ 
ΘΧΡΙϊοαν Ἰἰοοῦ, αὖ ἱρβουῦαμα,, 
ΡΒ ΘΓ πὶ ΟΡ ΔΠΊ15, αποηῃίδηι,, 
ορροβίϊιπι ἀθοϑὶ, πθᾷῖθ αὐτῶν 
ΡῦῸ βεποιῖνο ραυλιῖνο δοοορίαπι, 
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χοντας καϑιστάναι καὶ μὴ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἐπι-- 
τρέπειν. καὶ Κλεαρίδαν μὲν τὸν Κλεωνύμου καὺ-- 
ίστησιν ἐν ᾿Δμφιπόλει, Πασιτελίδαν δὲ τὸν ᾿Πγη- 
σάνδρου ἐν Τορώνῃ,. 

1 188. Ἔν δὲ τῷ αὐτῷ ϑέρει Θηβαῖοι Θεσπιέων Θηβαῖοι Θε- 
τεῖχος περιεῖλον ἐπικαλέσαντες. ἀττικισμόν, βου- ἐὔῴσδο 
λόμενοι μὲν καὶ ἀεί, παρεστηκὸς δὲ ῥᾷον ἐπειδὴ οἸνοῦε!: καὶ 
καὶ ἐν τῇ πρὸς ᾿Αϑηναίους μάχῃ ὅ τι ἦν αὐτῶν ᾿ ἬἭ τς Τῆς 

9 ἄνϑος ἀπωλώλει. καὶ ὃ νεὼς τῆς Ἥρας τοῦ αὐ- Ἄργει κατα- 

τοῦ ϑέρους ἐν Ἄργει κατεκαύϑη, Χρυσίδος τῆς καίεται. 

ἱερείας λύχνον τινὰ ϑείσης ἡμμένον πρὸς τὰ 
στέμματα καὶ ἐπικαταδαρϑούσης, ὥστε ἔλαϑεν 

᾿Ἐπιτελίδαν εοὐἀὰ. Ἐπιεμᾶ. Ποῦγ. Οὗ Ὗ 8,1. 2. 
Οάρ. 198. 8 1. ἀπωλώλει Τι. ναι. Αὐυρ. Μ., τοι !ψαὶ ἀπολώ- 

λει. ΝοΡθὶ ἔρχεσθαι ῬΙυβααδιηρονῖ. οοηδβίδηίθ. ἴῃ ΠΠγῖ5 Δαρτπθηίο 
οᾶγοῖ; ἰάθη ἴῃ δοᾶθπὶ ἐοπροτγα νοθὶ ὀλλύναν 1ιἴο οἱ ΨἼΠΙ 27, ὅ Ροπὶ 
ΠΡΥΪ βουναπι. ΟἹ, Ηδγοάΐδη. Π Ῥ. 

84. “ακεδαιμονίων τεἴεντε, ααἷᾶ 
Ἰάθπι δίᾳιιθ Ῥυοχί πηιπὶ ἐκ Σπάρ- 
τῆς ναϊογεί, Πεῖηαδ πὐθἱ πη] ρτδθ- 
ἴδοΐοβ ἃ ὑγϊ απλν}γ 18 Ἰηβ.1{π|08 6586 
ΠΟΙ δδύ ρΡγΟΌΔΌἾ 6: 56 Π06 Ῥ6Π65 
Βνδβι πὶ [υ͵556. οὐπὶ ἱπά6 ἃρρᾶ- 
ΤΥ νἱἀθαίαγ, αποα ἰάθη ροβίθα 
Αρὶβ (ΠῚ ὅ, 2) οὐ Τιυβᾶηάθυ 
(οὗ, Χεη, Πϊβί, αν. 11 2, 2) ἔδβοἊ- 
ταί, (ἀπ 6Χ βιῃραϊαιὶ καϑ- 
ἔστησιν, αὐἱ δὰ ἀπυπὶ Δ] 6 ΠῚ 
{ΓΙ ὉΤη ν ἸΓΟΓ ΠῚ ΠΟ 5] η] ΠοαίΠΠ) 
γϑίουυὶ ποαπθαὺ (84 ῬΔΥᾺΠῚ 51 118 
βρθοίαι δάη. 1 91, δ), οοἸ οὶ Ρου- 
οβὲ, πιαχὶπη6. ΥΘΡῸ Ἀρρδγδί ὑβϑιϊ- 
ταία νοτὰ 50} }ρίμΡἃ αὐτῷ. σὴ 
ν 13,1 ὦπερ ἦγον τὴν στρα- 
τιάν;, οἱ 46. ὀοῃϊαποίίΐομθ ὥστε 
8δάη. 1ΠΠ| 40, 4. --ὀ τοῖς ἐντυ- 
χοῦσιν. ,,»Ήὸ5 Πἷο τοὺς ἐν- 
τυχόντας ,γοῦδὶ ὙΠπαο,, ΠΟΒ᾽ 4}1] 
τοὺς τυχόντας γιδρῖβ, ἀϊοαηι.", 
θΉΚο Οὔ υν ρ. 864. ΤυοΥ- 
αἸά685. ἴρβ88 Αἰ οὶ (1 22; 2) 
τοὺς παρατυχόντας ν᾽, νοΟᾶΡῈ ὁ0η- 
5βασνῖι, ϑεὰ ὃ ὁ. ἐντυχών εἰ ὁ ἐν- 
τυγχάνων 51Π}}16 0 ἀραᾷ Ρ]αι. 
586. 1105 ἸοβῚ ἀἶβθαβ οχ 5[6ρ}. 
ΤΗ65. - ἐπιτρέπειν. ϑυρρὶ. 
αὐτάς. 
Οδρ, 1859, 81, περιεῖλον. 

208, Κτιοο, τ. 8 28, 6 4ἅη, 2. 

ΟἿ, δάη. 1 108, 8 οἱ ἀδ δνιΐου]ο 
δηίθ τεῖχος Οπιϊ550 δάῃ. [ 10], 
8. --- ἀττικισμόν. ΟἿ. Κυιδ. 
Η6]1. 11 1 ρΡ. 002. -- παρεστη- 
κός. ΟἹ: δ0η 1925, 1: 9) 6 
γοῦρο νἱὰ. δάῃ. 61, 2. ϑ'εὰ 56η- 
ἰθηίΐϊαα οι [ΟΥϑιίαθ. 814 115 
τη 8}}} Ἰορὶ παρεσχηκός. Οἵ άη. 
1120, ὃ. ΤΥ 8ὅ, 2. -- ἐν τῇ 

. μάχῃ, Δριᾶ Πεῖαπι, Οἵ, 
ἐέθθι το ενς ἄνϑος. ες 
ν. ἄνϑος οἵ, νι εὐμόσν υέῳ δα Τμποὶ. 
Τίπι. Τρ, 474 εἀ. Τι6Πτ. οἱ ΡἸ ΡῈ. 
αἀ Επν, Η6], 1598, ἀ6 αδὰ τεϊὰᾶ- 
εἶν ρϑηουΐϊβ πθαΐνῖβ Μδιίι, τ, 
8 442 «ἄῃ, εὐ βυρτὰ ΙΝ 8,1 
δάη, 5ἴο ἔθεσε αποὰ στοθουὶβ 
τ ΗΠ δεν νι ἈΝ 29: 
ΟἸΠ6 4αποὰ τοῦοτντὶβ, 4ποᾶ 
[1οΥ 85 ποῦῖὶ ΧΧΥΠ 4,4. Οὗ 
ΗφθῦΖ. δὰ ὅδεβ. Β. ο. ΠῚ 87. 

8 2. ὁ νεὼς τῆς Ἥρας. 
θὲ Ποὺ {θρῖο ἱπίοῦ Μυοθηδ5 
οἱ ΑΥ̓ΡῸΒ 510 νἱὰ. Ῥᾷϑυβ. 1Π 
1 εὐ Ἰμο5 1 ῬΟΙορι ἼΓ ῥ: 389 
8344ᾳ. Ουτί. Ῥεῖορ. 1 Ρ..896 544. 
Βαγβίδῃ. αδθορν, ΠῚ τ. 47 5α. -- 
ἐν Ἄργει. ὍΝ δάη. Π 2, 1 εἱ 
ΝΜ 18,10. -- κατεκαύϑ'η. ΟΥ, 
Ῥανθ Π 117, 1. --- ἔλαϑεν. ΟΥ 



Μαντινέων 
καὶ Τεγεα- 
τῶν ξυμβολὴ 
ἐν Λαοδο. 

κείῳ. 

238. ΘΟΥΚΥΔΙΔΟῪ ΞΎΓΓΡΑΦΗΣ Δ, ρλγ΄. ρλδ΄. ρλε΄. 

ἁφϑέντα πάντα καὶ καταφλεχϑεέντα. 
σὶς 

ἐκ τοῦ 
Φαεινίδα ὄνομα. 

ἐπεφεύγει. 

᾿ ἰν 
και ἡ Χρ υ- 

μὲν εὐθὺς τῆς νυκτὸς δείσασα τοὺς ᾽4ρ- 
γείους ἐς Φλειοῦντα φεύγει" οἵ δὲ ἄλλην ἱέρειαν 

νόμου τοῦ προκειμένου κατεστήσαντο, 
ἔτη δὲ ἡ Χρυσὶς τοῦ πολέμου 

» ΄ 9 Χ ᾿ .) , 

τοῦδε ἐπέλαβεν ὀκτὼ καὶ ἔνατον ἔκ μέσου, 
“ 
οτὲ 

καὶ ἣ Σκιώνη τοῦ ϑέρους ἤδη τελευ- 
τῶντος περιετετείχιστό τε παντελῶς, καὶ "οἵ ᾽4ϑη- 
ναῖοι ἐπ᾽ αὐτῇ φυλακὴν καταλιπόντες ἀνεχώρησαν 
τῷ ἄλλῳ στρατῷ. 

184. Ἦν οὐδὲ τῷ ἐπιόντι χειμῶνι τὰ μὲν ᾿4ϑη- 
ναίων καὶ “Μακεδαιμονίων ἡσύχαζε διὰ τὴν ἐκε-- 
χειρίαν, Μαντινῆς δὲ καὶ “Τεγεᾶται καὶ οἵ ξύμ- 
ἀαχον ἕκατέρων ξυνέβαλον ἐν “αοδοκείῳ τῆς 

8 4. ἡ Χρυσίς ναι. εἰ ΒΕκκ, Ψυϊβο ἀὐύίοαβ ἀθεβί, 48 6ΠῚ, 
ΘΠ] ἤΟΟ ΠΟΠΊΘη ἰδ ΠῚ Ὀἷβ ρᾶι]0 ἀπίθ αἴαδυῖί, αὐὶαὰς ἀ ΘΒ] θυ η118, 

(ὰρ. 184. 1. 
Βανβῖίδι. 

ΥΠΙ 44. 1. 

αάη. 80, ὃ, -- καταφλεχϑ'ἐν- 
τα. Βίΐης νοῦθὶ ῳφλέγειν ποιὶ 
τθοῖθ ϑοϊ απὴ δΟυϊβύσ ἢ Βοοιηαυτη 
Ῥᾶββίνὶ ἴῃ Βιυίίη). ἀν, ππᾶχ. [ηἀ. 
ν ΡὉ. ἀρηοϑοὶ Ἰηο!]οοῖθαν, Κατα- 
φλεχϑήναιν οὐἶαᾶπι ἀριὰ ΘομΙΡ]α- 
"658. ΓΘΟΘΠ ΓΙ ΟΥΟΒ ἰθρίθιν (οἴ, ὅ16ρ]!. 
ΤΙ|65.), ἀναφλεχϑῆναι ἴῃ ΡΪαι. 
Ερίϑι, (νἸά. Α8ι. 1μ6χ. Ρ]αδι.). 

ἃ 8. ἐς Φλειοῦντα. ,,Χ,- 
σθαὴ Ρδι8. 1. ἃ ΟἘΟΙἸδηιθηιβ 
ΑἸοχαηδν, ἴῃ Ργοίγερί. ρ. 8 
[5δοονάοίθπι πᾶ Οπὶ ἰθηΊρ|0 
ΘΟΠεϑιάτη γα θιε15} οἵ, 4υϊ Θὰ ΠῚ 
Βϑαυϊίασ, Αὐποθὶ ΥἹ ρ. 201 1}- 
ἴατὴ σγαιϊοποῖη Παθοί ϑοα! σοῦ δᾶ 
Βυδοῦ, ΟἸγοη, Ρ. 204," 1}, -- 
τοῦ προκειμένου ἀο!ονὶ ναὶ! 
Κυπορ. Εὖ ΑΠδὶ βᾶπὸ νόμος αἰ- 
οἷταν “κεῖσϑαι (11.852, 6... Κ. 108. 
ΥΙ 54), 5εὰ 5ἱ οδύ ἰθχ, πο 
ἰηδιυϊτα τὴ, αὐ πἰο, ἃὉ] προ- 

“Μαοδοκείῳ ρτοὸ “αοδικίῳ πιπο΄ διοίογα 
ἀδορτν. Π 0. 227, 4 τϑβουϊρβίπιιβ, δα Ἰΐίδπι ἀριιὰ ΡοΙγὉ. 

1 81, 88 “αδοκείοις, Λαδόκεια παπὸ τοβιϊιαϊαπι 510. αἴ, Ραι. 

κείμενος Π0Ὸη πιοτθπὶ ἀοβηϊτα 
νἰάδιίαν, αὶ οπχηΐπο ἰπ 50 Ποϊθη- 
ἀϊδ5 βδοθυοιϊθα να] οῦὶ., 568 
δι π), ααἱ δὰ ρϑου αν δ πὶ μᾶπο το- 
γὰπι οΟπαϊοϊομθ πὶ ϑοοομηπιοαδ 5 
εἷἰβ ἴῃ ρνοπὶρία ἕπου, οΙθιο 
τοῦ νόμου, αποὰ ρτοροβιεῖϊ 
Μηᾶν. Αἀν. οτἶι, 1 Ρ. 828, ἐκ 
τοῦ προκλ ειμένου εἶπ ὶβ ΟὉ- 
ΒΘΕ αι πη 6ϑι. --- ἐπέλαβεν) κατ- 
ἔσχε. ὅθι]. Αὐὐὶρ ται, ΒΊΘΡ]Ν. 
ἰη ΤΊ68. 

Οὰρ. 184. 81. οἵ ξύμμα- 
χοι ἑκατέρων. Μεῖαν Πριδο- 
Θη865 οὖ Μαθῃδὶῖῖ, ααὶ Νὶ ΘΓ ππὰ 
οαπὶ Τορθαιὶβ Τ᾿ οοἀδοπιοηϊοβ δὰ- 
ἱανδηὺ, “οὶ Ῥαυνπαϑῖ., ἀθ ααῖθιιβ 
Υ 88. Αἀὰ. ΚΝ 47, 1. -- 4αο- 
δοκ εέῳ. ῬοΙγ Οἱ 1 51 εὐ δῦ 
τὰ Λαδόκεια τῆς Μεγαλοπολί- 
τιδὸς νοσδῖ, ΕΑΠΠ ταν 10] ΘΠ οἰ ἢ, 
ἴῃ δάη, νοὶ]. Ν ρ. 469. ΟΥ̓, 5ι], --- 
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Ὀρεσϑίδος, καὶ (ἡ νίκη ἀμφιδήριτος ἐγένετο" 
χέρας γὰρ ἑκάτεροι τρέψαντες τὸ κχκαϑ'᾽ αὑτοὺς 
τροπαῖά τε ἀμφότεροι ἔστησαν καὶ σκῦλα ἐς ΖΊελ-- 

διαφϑαρέντων μέντοι πολλῶν 
ἑκατέροις καὶ ἀγχωμάλου τῆς μάχης γενομένης 
καὶ ἀφελομένης νυκτὸς τὸ ἔργον οἱ Τεγεᾶται μὲν 
ἐπηυλίσαντό τε καὶ εὐϑὺς ἔστησαν τροπαῖον, Μαν- 
τινῆς δὲ ἀπεχώρησάν τὲ ἐς Βουκολιῶνα καὶ ὕστε-- 

- δαίας. 

ἮΝ ΥΙΠ 27,0. -- 

ρον ἀντέστησαν. 
185. ᾿Δπεπείρασε δὲ τοῦ αὐτοῦ χειμῶνος καὶ 

ὁ Βρασίδας τελευτῶντος καὶ πρὸς ἔαρ ἤδη 1Π]οτει-- 
προσελϑ)ὼν γὰρ νυκτὸς καὶ κλίμακα προῦ- 

, -" -»"ὝἬ ϑ 

ϑεὶς μέγρι μὲν τούτου ἔλαϑε (τοῦ γὰρ κώδωνο 
᾿ ἈΝ Ὶ 

αὑτοῦς. 
115 δα ῃηοίαίιη) δῖ. 

8. 2. Βουκολιῶνα (8855. 
Ηετγοάϊδη. 1 Ρ. 3054. 

Ὀρεσϑέϑος. Ηδεος Ὀρεστία 
νοὶ Ὀρέστεια ΠΟΙ δύ ἃ Κ΄ 6}. 
ΒΥΖ. ἷπν. Ὀρέσται. Αδεν νὶε- 
ταν Ὀρεσϑείου υὐοϊθ Κ δ4, Θαἶτ5 
οοηάίίου ἃ Ῥαυβ. ΠΙ 8, 1 Ὀρε- 
σϑεύς, ΠΠ18 Πγοδοηΐδ, ἀϊοῖναν, 
α΄ αὰο Ὀρεσϑάσιον [ὃ Ὁρέ- 
σϑειον}, ροδβίθαᾷ δυΐθῃη ἃ 
Ογαβίο, ΑΒ ΔΠΙΘΠΊΠΟΠ 5 ΠΠΙῸ., πλὰ- 
ἰαίο ποΙαΐΠ6 Ὀρέστειον, τς ἀρυὰ 
Επτ,, οὐ ἃ] ποπιθη Ῥἱπρίίιν, 
ἈΡΡεΙαία 6556 ρϑυ ὶ θθίαν, 51 πὶ 
681 ἔαἶβδα ἴῃ Μαθηϑιὶα αἰ βοίπητι5 
6χ Τῇυο. ' θ4, ἴῃ νῖὰ Μεραϊο- 
ῬΟΙΙ Ῥα!]απεΐαπη οὐ Το οθαπὶ [ὁ- 
γθηϊ: ὃχ Ρϑιιβ. Ν1Π1Ι ἀ4, Ἧπ’ ον 
Οὗ, Μυθρ]], ον, Πρ. 445. [Ιῃ 
Οὐ] πη 86. ΠΟΙ 015 Τ ΖΙ πη θαυ 00]110- 
Οδίαγ ἃ Ἰμθαὶς, Ρεορ. Πρ. 8318 
584. 80 Πιοο πη 65] τὴ {556 
ΕΘΤΟΣ Βυνβίδη, ἀθορν. ΠΠ Ὁ. 327, 

-- (ἡ νέκη. ΟΥ. ΝῊ ὅδ, 
ΣΕΘΡΟΟΣ -.} 

αὐτούς. Ετ ἃ Μαμιηρηβὶθαβ 
εὐ ἃ Τρ θαι β 5061} αν θΥΒΑΥ ἸΟΥ ΠῚ 
ν᾽ ἀδηίαν ἔαραι 6886, ἢὲ κατά 
ΟΕΌ. 1 83. 3. 

8 2, ἀγχωμάλου. ΟἿὮἁ ἀάη. 
Π| 49, 1. -- Βουκολιῶνα. 

(55. Αυρ. τ. αὐτούς, 568 δα καϑ'᾽ 
Οδίθεαπὶ οἷ, δάη. 1 17. 

εὐ Αὐρ., τοῖα! Βουκολέωνα. ΟΙ. 
αοοι!. θοοιε, δοσθηΐ, Ρ. 206 α. 

μΐ Π}} ἀϊνουβὶια- 

ἤμππο Ἰἰοοσμη 810] αὐυδηὶ δρυὰ 
ΡΙη. ΙΚ 6 ἔγυβίνα ααϑθβι ν᾽ Π105, 
564. ἰηίοὺ Τιαοαοσθιπὶ οὐ Μδηιῖ- 
ῃθᾶτη ἔπ͵556 ᾿ἰᾳποὺ ἐχ ΤΠ ποΥ αἰ ἀ5 
δΥΓαίΙοηο, [06 δοοθηίαᾳ οἵ, 584, 
-- ἀντέστησαν 5011. τρο- 
παῖον. 

Οὰρ. 188. 8 1. τοῦ αὐὖὐ- 
τοῦ... Βρασίδας τελευ- 
τῶντος. ὃ οο!!οοδίϊοπο νουρο- 
Γι ᾿η5ο] οπίϊογα νἱά, δά η. ΠΠ 90, 
4 οἱ θουν. δὶ ΟΠᾶγ. Ρ. 820. ἀς 
Θοίθυ 5 οὕ. ὟΝ 89, 8. -- μέχρι 
μὲν τούτου] τοῦ προσϑεῖναι 
τὴν πλίμακα. ϑοιο]. Ετρο 
Ἰτδοῖδ 8, ΟΝ 85. 4 - 
κώδωνος. » ΧΟΌ ΔΓ απ. ρΓδ6- 
ἴδοι [Ππηπ|ο οἰτοϊζογοβ νἱρῚ Πυ1}} 
εἰπτϊη πα ΌΪα βθοιπὶ ἴθγθθαπὶ δὰ 
ἐχρονδη 4085 νἱρ! ! 655). Ὁ οἷβ πα ]- 
18 γοβροηούθηι, Ὑὶὰ, ϑυϊά, 
ἰη ν, κωδωνοφορῶν.“" Ηιἀ5. 
ὍΘ 0Π0]. Αὐἰβίορ. ἂν, 1160 οἱ 
6Χ 60 ϑυϊὰ, ᾿΄ῃ κοδωνοφορεῖται. 
[Ὁουῇ, ἰᾳ. 560]. δὰ ν. 8148,]} 
Μροιποναί οιϊδπὶ Παυροοναι, 
[ει Εισαι. Μ.}] ἴῃ διεκωδωνισε. 
θα ϊ. Μαϊθ πο Π.}}} ἠὲ ταῦ 
οορίίανουαηι ργορίου. ὅοριι. Αἰ. 

Βρασίδας 
Ποτειδαίας 
ἀποπειρᾷ. 
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παρενεχϑέντος οὕτως ἐς τὸ διάκενον, πρὶν ἐπαν-- 
ελϑεῖν τὸν παραδιδόντα αὐτόν, ἣ πρόσϑεσις ἐγέ-. 

ἔπειτα, μέντοι εὐϑὺς αἰσϑομένων πρὶν ψετοῚ. 
προσβῆναι, ἀπήγαγε πάλιν κατὰ τάχος τὴν στθδι 

τιάν. καὶ οὐκ ἀνέμεινεν ἡμέραν γενξσϑαι. ς 
καὶ ο 

χειμὼν ἐτελεύτα, καὶ ἔνατον ἔτος τῷ πολέμῳ ἐτε- 

λεύτα τῷδε ὃν Θουκυδίδης ξυνέγραψεν. 

17. ,Ἔδ56 υἱπ.ϊπηᾶ 1} αὶ . .. 
“ἄρΡρᾶτοῦ εχ Ηδβγοῖι.: κωδώνοφο- 
ρῶν᾽ -- οἵ περιπολάρχαι ἐπὶ 
τοὺς φύλακας ἐρχόμενοι κώ- 
δωνα διέσειον, καὶ οὕτως 
ἐξεπείραξον τὸν καϑεύδοντα. 
Ρῃοίίαβ ἴῃ θαάθη) νοοθ μᾶῦοι καὶ 
ἐψόφουν πειράξοντες [ἱ 
5601. ΑΥΪΒΙΟΡ}}.1. 66]]. 
οὕτως, ἰίὰ ἃν πᾶο ορροτίαῃϊ- 
ἰαΐθ πλογθηιαγ, Ἠοϑρίοἱῦ δὰ ρυδο-- 
ΘΥΘΒΒῈΠ) ραν οἰρίτιηι, παὖ ΠῚ 90, 
9, 1] νὶὰθ δάῃ, [πηι10}}}58 δϑί 
Οοθοιὶ (Νον. Ἰεοί. Ῥ, 281) ο0η- 
ἰϑοίανα ἐν τοσούτῳ. ΞΞτ τπς τὸ 
διάκενον Ὁ ΈΣΙΣ ἐγένετο. 4ὐ- 
τόν βρθοίδί δα τὸν κώδωνα, εἰ 
τὸ διάκενον οϑ νδοι πα ἢ1πῸ- 
ΠΟΥ να ἼΒῬ.8. 0211} πῦ Φ1 τ π ὁ δες 
Ἰοοιυ., ΟΝ 71. -1ὰ δύυΐδζηα 
ἰηΐθι συβίοαθβ οἱ οἰγοϊου65 ἰη (6 ν- 
Ἰδοία η 5558. πῇᾶῖὶθ ΠΟΠΠ1Π)| ο6η- 
Βϑηΐ, Ηοο δηὶπὶ ᾿πίθυν Δ! }Πυπὶ ΠΪΠῚ15 
οβϑϑί, αυδτῃ ἰὰ, ᾳποὰ ἰμύον ὈΪη85 
ΘΧουἷδ5. που οββοί, 4088 ἰίᾷ αΪ5- 
ΡοΒ᾽(ἃ8 6556 σΟηβθηίδ ΘῈ} οβί, οἱ 
0515 1Π50}15 ὩΘΠ10 ΠΊΕ ὑθ Πρ 18 - 
Γ6 Ροβϑβοί, ᾿ίδαὰδ οὐδ βύδιϊ ΟΠ Θ.ἢ 
Χο θ᾽ ἐοντη ΔΙΠ1Ία 0 ἴῃ ἸοοῸ ο0]10- 
ΟΔΙΟΡΠῚ βιρηθστη ἀοίογγο ἀθθιῖ556 
βίαια θη 165 Ἰοοι {ΠΠ1π8 οπιβιο 118 

ἰηίθγθα ῬΔΌΪΠΒΡΕΣ νδοαμαπὶ βὶρπὶ- 
ἤρου Ρυϊδηιιβ, βῖνο ὁ παρα- 
διδούς οε58ι ὁ περιπολάρχης, 5ῖν6 
ἴῃ 5ἰπρι !δβ βίδι! Ομ 5 5᾽ ΠΡ} 
νἱρὶ 5 ἔπϊθβθ οχ βυϊ πη παὶ ϑιηΐ, 
18 .,1:1ρ5.. Ῥο]ϊογοοὶ, ρ. 279: 
τ πὶ 15. απ οἰγοῦϊί, {ἱπύϊη- 
ἢ ἃ α}]πὴ] Ρονγὶοὶῦ ἃίᾳὰ6 
τ Ἰοσα πὰ Ρ8 }15Ρ εν ἀ 65 ουῖί, 
Νὰπι κώδων νἱάδιαν ἃ βίδιϊομθ 
ΘΧΟΙ Ια μὰ ἴῃ τη οθηΐθ5. ροβίία- 
γΠ| δᾷ 5ἰδιϊοηθηι ἰνϑάϊτιι5 6556. 
Ηοο ἰρϑαπὶ ἰθπριβ Ανϑίιβ ἰη- 
514115. 1θρὶῦ, οὐπὴ ΘΟ ΟΠ 6 ΠῚ οᾶρ6- 
τοῖ. ῬΙυν ὙΙΙ, Αταῖ 7. {0 81}: 
ΟἿ Κον, δὰ ΡΙ αἱ. εα, ϑοῃδοί, νοὶ. 
ΝΡ. 4171, ΑἸϊδ8 ἴῃ οἰγοιπλθιι πα 18 
γ᾽ρ 115 (τῇ περιοδείᾳ, τῷ περι- 
δε ΕΝ ἐφοδεύειν, οἵ, Κου. οἱ 
Αβϑί, δὰ ΤΠΘΟρ νυ, ΟΠατδοι, ο, 6) 
ἀγαθοὶ τῇ τῆς σκυταλίδος πξερι- 
φορᾷ καὶ παραδόσει αἰοθαπίαν, 
γιὰ., δὰ «αὔθ Ατη. ἀεϊεσδί, 
Οαβαιδ, αἀ Αθη, Τϑοί, ο, 29. - 
αἰσϑομένων. Οἵ. Μδμμ, 
8 ὅ08, -- προσβῆναι. Οὑηὶ 
γογ 8. δοοθββίββ Βγαβϑί τὰ. Ῥ810 
δηΐθ Ἰεβ θυ πηι, ἔθυε ἰᾷθηη) 6558 
ἀεουοῖ αἴαὰθ ἀναβῆναι, αἱ 1Π 22, 
8. -- ἀνέμεινεν οὐπὶ ἰηῆη, 
αἰ 120, 8, αἱ νιάς δάη. 

Οοντνῖροι ἰδ ΠΡυὶ θυ (Ὁ. ΓΝ) πᾶθο δἀάθηᾶδ βιιηΐ: 
αάη, 1Π 12, 8. νοῦβ, ἤπθηὶ Ἰοσ θη αι 6ϑί: 

νους ΕΥ̓ δὶ Ροη ἀοτοί 
δάῃ. 

τὰ αὐ πἶπο ἐπ᾽ ἐκεί-: 

Π 2ὅ, 1 ρδυιοπὶ αν ρὶ οἰαβ, 480 ἴη518 Μγυϊ θη θη 
Ἀπυϊ 4 οὐ 6 ΠῚ ΟΠ ΘΠ 5 ἃ ΓΟΙΪᾳ ἃ 6500 βορδιδαθαίαν (οἵ, 
Ὠιοά, ΧΙῚ 79), οχ 5᾽ οοαίδ μι οἰο, 

αν. 
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